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DOCUMENTATIE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE 
Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea 
obiectivului de investitii propus. 

 
A. PIESE SCRISE 

 
 

Nr. Crt. Denumire capitol Pag. 

1 Pagina de capat 1 

2 Pagina de semnaturi 2 

3 Borderou 3 

4 1.Informatii generale privind obiectivul de investitii 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
1.4. Beneficiarul investitiei 
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 

9 

5 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) 
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii 
si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza 
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 
institutionale si financiare 
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung 
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 
2.6.1. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 
2.6.2. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale 
auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care 
beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în 
zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor 
evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 
degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele 
rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau 
alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 
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2.6.3. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 
 

6 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni 
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii 2) 
2) In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de 
prefezabilitate, se vor prezenta minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice 
dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate. 
3.1. Particularitati ale amplasamentului: 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, 
dimensiuni in plan, regim juridic -natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, 
drept de preemptiune, zona de utilitate publica, 
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz); 
b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 
c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale 
sau construite; 
d) surse de poluare existente in zona; 
e) date climatice si particularitati de relief; 
f) existenta unor: 
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care 
pot fi identificate; 
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 
amplasament sau in zona imediat 
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate 
sau de protectie; 
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine 
publica si siguranta nationala; 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand: 
(i) date privind zonarea seismica; 
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
conventionala si nivelul maxim al apelor freatice; 
(iii) date geologice generale; 
(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu 
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive 
accesibile, dupa caz; 
(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate 
cu reglementarile tehnice in vigoare; 
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 
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documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si 
tehnologic: 
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; 
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia; 
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse. 
3.3. Costurile estimative ale investitiei: 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare 
a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii 
similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de 
investitii; 
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei 
publice. 
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a 
constructiilor, dupa caz: 
- studiu topografic; 
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului; 
- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata 
pentru cresterea performantei 
energetice; 
- studiu de trafic si studiu de circulatie; 
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele 
de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate 
publica; 
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii 
verzi si peisajere; 
- studiu privind valoarea resursei culturale; 
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. 
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei 

 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si 
prezentarea scenariului de referinta 
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de 
schimbari climatice, ce pot afecta investitia 
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum: 
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz; 
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare. 
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: 
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a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; 
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de 
realizare, in faza de operare; 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a 
siturilor protejate, dupa caz; 
d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care 
acesta se integreaza, dupa caz. 
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de 
investitii 
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: 
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiara 
4.7. Analiza economica3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: 
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, 
dupa caz, analiza cost-eficacitate 
4.8. Analiza de senzitivitate3) 
3) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a 
caror valoare totala estimata nudepaseste pragul pentru care documentatia tehnico-
economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
elaboreaza analiza 
cost-eficacitate. 
4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
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 5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 
5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) obtinerea si amenajarea terenului; 
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; 
c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de 
baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii 
tehnico-economici propusi; 
d) probe tehnologice si teste. 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in 
lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate 
cu devizul general; 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati 
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in 
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in 
functie de specificul si tinta fiecaruiobiectiv de investitii; 
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 
functiunii preconizate din punctual de vedere al asigurarii tuturor cerintelor 
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice 
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei 
financiare si economice: fonduriproprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite. 

48 

 6. Urbanism, acorduri si avize conforme 
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de 
diminuare a impactului, masuri de 
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in 
documentatia tehnico-economica 
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B. PIESE DESENATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de 
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice 

 7. Implementarea investitiei 
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de 
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a 
investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare. 
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare 
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 

58 

Nr. Crt. Denumire capitol Pag. 

1 B. PIESE DESENATE 
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate 
se vor prezenta la scari 
relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand: 
A001. plan de incadrare in zona 
A002. plan de situatie-situatia existent 
A003. plan de situatie-situatia proiectata 
A004. plan echipare si dotare loc de joaca si mobilier urban 
I001.  plan instalatii electrice 
R001. detaliu fundatii si detaliu montare pavele  
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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 
1.1. Denumirea obiectivului de investitii 
AMENAJARE  PARC DE RECREERE TARLUNGENI 
 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
 
COMUNA TARLUNGENI  
jud. Brasov, com. Tarlungeni, sat  Tarlungeni, str. Zizinului nr.2  
cod postal: 507220 
Telefon: 0268.365.713 
 
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
 
COMUNA TARLUNGENI  
jud. Brasov, com. Tarlungeni, sat  Tarlungeni, str. Zizinului nr.2  
cod postal: 507220 
Telefon: 0268.365.713 
 
1.4. Beneficiarul investitiei 
 
COMUNA TARLUNGENI  
jud. Brasov, com. Tarlungeni, sat  Tarlungeni, str. Zizinului nr.2  
cod postal: 507220 
Telefon: 0268.365.713 
 
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie 
 
S.C. ARENA DESIGN S.R.L. 
jud. Brasov, mun. Brasov, str. Lalelelor 8 
E: arena.design@yahoo.com 
M: +40 368 465 462, M: +40 788 180 814 
RO18420058, J08/433/200 
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2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia 
actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza. 

Nu a fost intocmit studiu de prefezabilitate pentru investitia aceasta. 
 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si 
financiare 

Proiectul se incadreaza in strategia de dezvoltare locala si in politicile de dezvoltare europene. 
 
2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor: 

Terenul pe care se propune investitia studiata aparţine domeniului public si este încadrat în 
intravilanul localităţii. In vecinătatea  investiţiei propuse  se află construcţii cu destinaţie şcolară, 
administrative si culturale.  

Corpul de imobil are functiunea de parc. Acesta este dotat cu un edificiu-monument, o alee 
pietonala aflata intr-o stare avansata de degradare si mobilier urban.  

Documentat fotografic: 
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2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, 
in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 

Avand in vedere specificul investitiei, consideram cererea de bunuri si servicii consistenta si 
argumentata de :  
 - dezvoltarea zonei prin turism si anume agro-turism motiv pentru care se impune creerea locului de 
joaca cu obiectivele necesare  -  alei betonate, iluminat, considerente europene asupra conditiilor : cosuri 
de gunoi, iluminat . Termenul mediu si lung  se refera la dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic 
motiv pentru care primii pasi sunt in directia creerii unui ambient natural al UAT care sa demareze 
premizele dezvoltarii agro turistice. 
 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Amenajarea parcului de joacă copii este necesară pentru crearea unui mediu propice stimulării 
imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi a abilităţilor de coordonare motrice. Aceasta trebuie să se 
integreze armonios în peisajul urban şi să fie un loc de relaxare pentru adulţii care însoţesc copii. 

Toate elementele de joaca pentru copii vor fi realizate in conformitate cu standardele Europene 
EN 1176 – partea 1-7, care cuprind regulile si cerintele de siguranta generale si metodele de testare, 
privind leaganele, toboganele, traseele de cabluri, balansoarele, precum si aspectele privind instalarea, 
inspectia, intretinerea si exploatarea acestora. 
 Deasemenea echipamentele precum si lucrarile de amenajare a parcului de joaca trebuie sa 
respecte cerintele de securitate prevazute in HG 1102 / 2002, precum prescriptiile tehnice ale PT R 19 / 
2002. 
 

 
2.6.1. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 
a) categoria şi clasa de importanţă; 
Categoria de importanta, 
Clasa de importanta III, 
 
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
Nu se intervine asupra monumentului. 
 
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
Cca 1950 conform informatiilor furnizate de personalul primariei. 
 
d) suprafaţa construită; 
Suprafata construita este 0 mp. 
e) suprafaţa construită desfăşurată; 
Suprafata amenajata este 0 mp. 
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f) valoarea de inventar a construcţiei; 
conform inventarului domeniului public. 
 
g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 
 
-pavele-24 mp; 
-bordure din piatra-117 mp; 
-banci din lemn 8 bucati; 
-cosuri de gunoi 5 bucati; 
-imprejmuire exitenta; 
-edificiu-monumetul eroilor; 
 
2.6.2. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

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

Pavelele si bordurile din piatra sunt intr-o stare avasata de degradare. Acestea au fost montate 
necorespunzator motiv pentru care s-au deplasat. In urma ciclurilor inghet-dezghet acestea au suferit 
degradari.  

Solutia prevazuta prin expertiza tehnica este desfacerea acestora si montarea unora pavele si 
borduri noi. 

 
2.6.3. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 
Nu este cazul. 

 
 
3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice 

pentru realizarea obiectivului de investitii 

Scenariul 1: 
Având în vedere caracterul specific şi unicat al investiţiei se propune realizarea obiectivului în 

cadrul unui singur ansamblu dispuse unitar intr-o zona restransa a terenului. Refacerea aleiilor 
deterioarate si a mobilierului urban si completarea parcului cu dotari pentru aerobic/fitness si dotari 
pentru loc de joaca copii. 
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Scenariul 2: 
  

Variantă de  amplasarea a dotarilor tip parc pe categorii de varsta pe intreg arealul UAT-ului. 
 
Scenariul 3: 
 Neexecutarea investitiei. 
  
Scenariul recomandat de către elaborator: 
Proiectantul recomandă Scenariul 1 ce este în concordanţă cu Tema de proiectare şi respectă 
standardele şi normele obligatorii funcţiunii aflate în vigoare. 
 
Avantajele scenariului recomandat: 
 - Crează un mediu propice pentru stimularea imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi a 
abilităţilor de coordonare motrice; 
 - Realizarea unui nivel mediu de dotare şi echipare obligatoriu;  
 - Realizarea instalaţiilor speciale obligatorii necesare bunei desfăşurări a activităţilor specifice;  
 
 
3.1. Particularitati ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, 

regim juridic -natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate 

publica,informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz); 

Terenul are o suprafaţă de 2773 mp, cu o formă relativ triunghiulara, pe suprafaţa căruia este amplasat 

un edificiu tip momunet care este imprejmuit. Parcul este amenajt cu alei si banci. 

Regimuljuridic:  Imobilul este proprietatea Primariei Tarlungeni. 
 
Regimul economic:Terenul are suprafata de 2773 mp. 
Categoria de folosintaactuala a terenuluiesteparc de agreement conf. PUG. 
 
b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 
-la Nord –intersectie str. Principala cu str. Tudor Vladimirescu  
--la Vest – str. Principala  
-La Sud –Proprietate private  
-La Est – str. Tudor Vladimirescu 
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c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite; 
Accesul in parc este din strada Principala. 
 
d) surse de poluare existente in zona; 

Apa, aerul si solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile, dar si cel mai frecvent supuse 

agresiunii factorilor poluanti, avand consecinte directe si grave nu numai asupra calitatii mediului 

ambiant,dar si asupra sanatatii oamenilor si a altor vietuitoare. Prevenirea poluarii, ca factor major de 

protejare si conservare a resurselor naturale regenerabile si implicit a mediului inconjurator, se poate 

realiza prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici, tehnologii si practici care sa conduca la 

eliminarea sau macar la reducerea acumularii deseurilor sau a altor factori poluanti. 

Pe durata executiei investitiei se vor respecta toate normele in vigoare de protectia 

mediului.Deseurile rezultate in urma executiei vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, metal, 

plastic, hartie)sau vor fi transportate in locuri special amenajate (pamantul rezultat in urma sapaturilor, 

care nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc). Gestionarea tuturor deseurilor va fi realizata atat 

in perioada executiei cat si in perioada de exploatare, de firme specializate. Evidenta gestionarii 

deseurilor se va face, de catre titular, conform HG 856/2002, Anexele nr. 1 (cap. 1 generarea deseurilor, 

cap. 2 stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor, cap. 3 valorificarea deseurilor, cap. 4 

eliminarea deseurilor), titularul avand obligatia tinerii acestor evidente, precum si raportarea acestora. 

Atat pe parcursul executiei investitiei, cat si dupa terminarea acesteia, mediul inconjurator nu va 

fi afectat in nici un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim. Din punct de 

vedere al protectiei mediului inconjurator mentionam ca functionarea unui asemenea obiectiv  (parcul de 

joacă pentru copii cu amplasament exterior) nu afecteaza mediul inconjurator cu degajari de gaze toxice, 

radiatii periculoase si nu contamineaza apa si solul. 

e) date climatice si particularitati de relief; 
Clima este în general umedă și rece, temperatura medie anuală fiind de 7.8 °C iar nivelul 

precipitațiilor anuale este de 747 mm. Temperatura este mai scăzută în luna februarie (-27 °C), și ridicată 

în luna august (+32.7 °C). Precipitațiile minime în luna februarie - 29.6 mm, și maxime în iunie - 124.8 

mm. Grosimea stratului de zăpadă a variat între 3 și 33 cm. Cel mai timpuriu îngheț este la 21 

septembrie și cel mai târziu la 24 mai. Brumele cad destul de timpuriu toamna și destul de târziu 

primăvara ca rezultat al curenților reci de pe valea Tărlungului. Vânturile bat mai mult primăvara, mai ales 

din direcția vest.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/21_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_mai
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Complexul depresionar al Bârsei, în care este așezata și această localitate, a fost cândva un 

fund de mare, care treptat a fost umplut într-un timp îndelungat, cu aluviuni aduse de apele ce coborau 

din munți. Acest fapt a făcut ca în unele părți, depresiunea Bârsei să capete și un aspect mai neted, de 

câmpie. Această zonă de câmpie se întinde pe o distanță apreciabilă în jurul Carpaților de curbură. O 

parte a acestei câmpii o constituie și câmpia piemontană Săcele în care se încadrează sub aspect 

geomorfologic și relieful satului Tărlungeni. 

În relieful satului Tărlungeni se disting două aspecte: în partea sudică este o zonă de contact 

dintre câmpia piemontană și masa orogenică. Satul este așezat tocmai în această arie geografică de 

legătură, delimitată în mod evident de râul Tărlung. Această zonă de contact dintre câmpie și munte, care 

nu depășește 700 m înălțime, este formată din roci care nu rezistă prea mult agenților externi, care sunt 

conglomeratele, gresiile, marnele. Cu cât ne îndepărtăm de această zonă, relieful devine mai neted și 

mai lin, caracteristic aspectului piemontan, cu o înclinare ușoară și o altitudine medie de 600 m (între 640 

m și 520 m) - aceasta este a doua formă de relief ce caracterizează geografic comuna Tărlungeni. 

În zona de câmpie formată din depunerea mai multor generații din conuri de dejecție, apa se 

găsește la o adâncime foarte mare din cauza straturilor dese de depuneri aluvionare permiabile. În 

localitate, care este așezată în zona de contact a câmpiei cu muntele, apa este la o adâncime mai mica. 

f) existenta unor: 
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; 
Pe amplasamentul studiat nu exista retele edilitare. 
 
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in 
zona imediatinvecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de 
protectie; 

 
Pe amplasamentul studiat exista un edificiu tip monument destinat sa perpetueze memoria 

eroilor cazuti la datorie. Prin prezenta documentatie nu se intervine asupra monumentului. 

 
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta 
nationala; 
Conform certificatului de urbanism nu exista astfel de constrangeri. 
 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform 
normativelor invigoare, cuprinzand: 



 

 

 

 
 

Contact: 
sc arenadesign srl 
jud. Brasov, mun. Brasov, str. Lalelelor 8 
E: arena.design@yahoo.com 
Fix: +40 368 465 462, M: +40 788 180 814 
RO18420058, J08/433/2006 

 22 
 

(i) date privind zonarea seismica; 
Conform ,,Cod de proiectareseismica – partea I – Prevederipentrucladiri’’, indicative P100-
1/2006, pentruperimetrulcercetat se valua in consideratie: 
- Acceleratiagravitationala ag=0,20 g 
- perioada de control (colt) Tc=0,7 s 

 
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim 
al apelorfreatice; 

 
Terenurile existente pe amplasamentul cercetat, conform STAS 3300/2–85 și Normativ privind 

documentaţiile geotehnice pentru construcţii, indicativ NP 074-2014, se încadrează astfel:  pământuri 

nisipoase, inclusiv nisipuri prăfoase, de ȋndesare medie, în condiţiile unei stratificaţii practic uniforme şi 

orizontale (având ȋnclinarea mai mică de 10%).  

Terenul de fundare este nisipul prăfos elemente de pietriş (0,15 – 3,20 m), pentru care se indică 
următoarea valoare a presiunii convenţionale de bază: pconv = 250 kPa. – TERENURI MEDII DE 
FUNDARE Caracteristicile geotehnice ale terenurilor permit estimarea portanţei acestora pe baza 
presiunii convenţionale de calcul (de bază) – pconv, conform STAS 3.300/2 – 85, Anexa B, în felul 
următor:  

Valorile indicate pentru presiunea convențională de bază corespund pentru fundaţii având 
lăţimea tălpii B = 1,00 m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00 m. 
Pentru alte lăţimi ale tălpii fundaţiei sau alte adâncimi de fundare presiunea convenţională se 
recalculează conform STAS 3.300/2-85, Anexa B, cu relaţia: pconv = pconv + CB + CD kPa, în care: 
pconv - valoarea de bază a presiunii convenţionale pe teren (kPa); CB - corecţie de lăţime (kPa); CD - 
corecţie de adâncime (kPa) 
 
(iii) date geologice generale; 

Terenul menţionat este plan, face parte din Depresiunea Braşovului (Ţara Bârsei) care este cea mai 
întinsă din depresiunile intramontane, luând naştere prin afundarea unei părţi din flişul de curbură internă 
a Carpaţilor Orientali. Depresiunea Bârsei constituie un complex de depozite aluviale în care se pot 
distinge câmpii de acumulare fluvio-lacustre şi proluvialo - coluviale. Din punct de vedere litologic 
depozitele menţionate de grosimi mari, sunt formate din pietrişuri cu nisip şi intercalaţii de orizonturi de 
argile nisipoase, nisipuri prăfoase, argile prăfoase fin nisipoase, etc. Din punct de vedere hidrogeologic în 
depresiunea Bârsei se pot distinge trei unităţi acvifere care diferă dupa modul de circulaţie a apei şi 
anume:  

-acviferul de adâncime,  
-acviferul intermediar, 
 -acviferul freatic. 
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 Acviferul freatic are răspândirea cea mai mare, este cantonat în depozite ce aparţin Cuaternarului - 
pietrişuri cu nisip - şi este situat la adâcime mare 30-40 m.  

Alimentarea acviferului se realizează din precipitaţii şi din reţeaua hidrografică locală, având direcţia 
de curgere orientată aproximativ SV-NE. 
 
(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele 
determinarilor delaborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si 
consolidari, harti de zonaregeotehnica, arhive accesibile, dupa caz; 
 

Investigaţiile de teren şi de laborator au evidenţiat o uniformitate litologică în zona amplasamentului, 
caracterizată prin dezvoltarea areală mare nisipurilor prăfoase şi a nisipurilor cu un strat acoperitor de sol 
vegetal. În baza forajului – nisip cu pietriş.  

Formaţiunile litologice prezintă următoarele caracteristici geotehnice în F1 : 
Umpluturi (0,00 – 0,15 m) constituite din nisip cu pietriş;  
Nisip prăfos cu elemente de pietriş (0,15 – 3,60 m); 
Nisip cu pietriş (3,60 – 5,00 m); 

 
Studiul geotehnic oferă elementele necesare proiectării şi executării construcţiei pe amplasamentul 

ales. Morfologia terenului nu crează condiţii de declanşare a unor procese de modelare a suprafeţei care 
să pericliteze siguranţa în exploatare a construcţiei.  

Apa subterană – sub formă de infiltraţii a fost interceptată la adâncimea de –3,20m; în condiţiile ȋn 

care săpătura generală nu va coborȋ la aceste adâncimi nu sunt necesare lucrări de epuismente la 

executarea săpăturilor.  
Din punct de vedere al intensităţii seismice, amplasamentul investigat se situează în macrozona 

seismică de calcul “7 1/2”, caracterizată prin mişcări seismice cu intensitate redusă, cu valoarea de vârf a 
acceleraţiei ag = 0,20 şi perioada de colţ Tc = 0,7 s.  

Coeficientul de amplificare se va calcula funcţie de perioadele oscila- ţiilor proprii – Tr – ale 
construcţiei şi perioada de colţ – Tc. Construcţia se poate realiza în condiţii de stabilitate asigurată şi cu 
posibilităţi de exploatare normală, pentru care se impune respectarea urmă- toarelor recomandări:  p 

conv;- se va respecta condiţia p ef  - adâncimea minimă de fundare (Df min. = 1,20 m) este impusă de 
adâncimea maximă de îngheţ, care în zonă este de 0,90 – 1,00 m, conform STAS 6054 – 77; - se va 
asigura amenajarea terenului în jurul clădirii pentru a se împiedica infiltrarea apelor meteorice la talpa 
fundaţiilor, cu consecinţe nefavorabile asupra caracteristicilor de rezistenţă ale terenului de fundare;  

NOTA: Cu ocazia lucrărilor de săpături pentru fundaţii şi anume imediat înainte de turnarea betonului 
în fundaţii se va chema proiectantul geotehnician pe şantier pentru verificarea cotei de fundare, natura 
terenului şi avizarea turnării betonului în fundaţii.  

Se interzice în mod categoric turnarea betonului în fundaţii fără avizul proiectantului geotehnician.  
Prezenta nota se va trece pe planul de fundaţii şi se va respecta în mod obligatoriu.  
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În conformitate cu HG 766/1997, Anexa 2, construcţia care se va realiza pe amplasament se 
încadrează în categoria construcţiilor de importanţă normală.  

 În privinţa vecinătăţilor, respectiv a modului în care realizarea excavaţiilor şi a lucrărilor de 
infrastructură aferente construcţiei care se proiectează poate afecta construcţiile sau reţelele subterane 
aflate în vecinătate, se menţionează faptul că: nu există riscul degradării unor construcţii sau reţele 
învecinate.  

Luând în considerare condiţiile de teren, apa subterană, categoria de importanţă a construcţiei şi 
vecinătăţile, amplasamentul investigat se încadrează în următoarea categorie geotehnică: Factori avuţi in 
vedere  

Descriere Punctaj Condiţii de teren  
Teren mediu 3  
Apă subterană Fără epuismente 1  
Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă Normală 3  
Vecinătăţi Fără riscuri 1 Zona seismică “7 1/2”, cu ag = 0,20 1  
Categoria geotehnică Risc geotehnic redus Punctaj 9 
 
1. Adancimea de inghet 
Potrivit STAS 6054/77, in zona la care ne referim, adancimea de inghetmasoara 1,10 m raportata de 

la cotaterenuluiamenajat exterior 
 

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu 
reglementarile tehnice invigoare pentru terenul studiat; 

Albia paraurilor este regularizata pe teritoriul intravilan strabatut, albia fiind foarte adanca. Este 
necesara protectia corespunzatoare a malurilor si reabilitarea trecerilor peste albie cu podete si poduri 
carosabile si pietonale. Conform Legii privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National– 
Sectiunea Zone de risc natural, se incadreaza in zona de intensitate seismica, perioada medie de 
revenire 50 de ani.  

Din punct de vedere al inundabilitatii nu exista risc ridicat pe cursuri de apa sau din torenti. 
Din punct de vedere al alunecarilor de teren, riscul este scazut. 
Nu exista de asemenea risc de accident chimic, nu exista in zona industrii poluatoare.  
Riscul de radiatii este exclus. 
Exista risc de inzapezire a drumurilor publice (scazut)  
Exista risc de incendii de padure (scazut) 
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(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 
documentarilor, cu indicareasurselor de informare enuntate bibliografic. 

Regiunii Centru este reprezentata de suprafeţe importante din bazinul hidrografic al râurilor Mureş şi 
Olt. Din punct de vedere hidrologic, Carpaţii constituie zona de obârşie şi alimentare cu apă pentru toate 
râurile principale de pe teritoriul ţării. 
 
 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: 
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; 
 

- Suprafata teren masurata este  : 2773 mp 
- Suprafata teren parc  : 2773 mp 
- Amenajare loc de joaca cu nisip  : 370 mp 
- Strat multisport TARTAN  : 125 mp 
- Suprafata alee pietonala  : 246 mp 
- Suprafata spatiu verde : 2032 mp 

 
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia; 
 
Lucrari propuse;  
-  Desfacerea aleii existente si construirea de alei pietonale noi, 
- Construire groapa de nisip, 
- Amenajare loc de joaca pentru copii, 
- Amenajare loc de exercitii fizice pentru copii si adulti, 
- Dotarea cu echipamente specific, 
- Dotarea cu mobilier urban.  
-Reparatii la imprejmuire. 
 
Din punct de vedere tehnic este cea mai simpla solutie deoarece se lucreaza foarte mult cu prefabricate. 
Din punct de vedere estetic se va lucre cu materiale ce se integreaza in arhitectura zonei si in cadrul 
natural. 
Din punct de vedere economic reprezinta un raport calitate-pret mediu spre superior. 
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ALEI CIRCULABILE 
Pentru circulatia in parc vor fi amenajate alei care vor face legatura intre diferitele zone ale 

parcului .  
 Vor fi amenajate platforme de mici dimensiuni, discrete, in zone inconjurate de verdeata, in care 
vor fi amplasate banci.  
Pentru realizarea aleilor vor fi utilizate urmatoarele tipuri de pavaje: 

 Aleile principale vor fi bordurate cu piese din beton vibropresat montate in beton. 

 Se vor monta pavele din calupuri din piatra trafic greu in culoarea gri.  

 Pavajul va fi montat pe un pat de nisip pilonat, cu substrat din balast compactat. 
 
 
Terasamente: 

 Lucrarile de terasamente vor fi executate manual in spatiile inguste si mecanizat in zonele 
largi.Pregatirea patului se realizaza prin indepartarea pamantului vegetal,aducerea terenului la 
cota din proiect, nivelarea si asternerea de balast compactat.Pentru evitarea stagnatii apei pe 
amplasament va fi asigurata panta transversala a patului de 2.5%.  

Fundatii: Pentru realizarea fundatiei aleilor se vor asterne 25-30 cm de balast compactat.  
Borduri: Bordurile se vor monta intre zonele verzi si aleile pietonale.  
 
Montarea bordurilor:  
 Montarea bordurilor se face incepand cu trasarea santului pentru fundatia din beton dupa 
asezarea si compactarea pietrisului. Se realizeaza o sapatura de fundatie continua cu adancimea 
cuprinsa intre 10-15 cm si se toarna betonul, clasa minima C 8/10.  
 Turnarea se poate opri atunci cand betonul ajunge la nivelul stratului de pietris. Latimea fundatiei 
va fi de 300 mm in cazul bordurilor mari, de 220 mm in cazul bordurilor mici si 200 mm pentru cele de 
delimitare, pentru o incastrare corespunzatoare a bordurilor. 

Dupa intarirea betonului in fundatie, peste acesta se toarna un strat de mortar de ciment cu 
grosimea de 25 mm. Pentru incastrare se toarna la exterior un beton de incastrare clasa C16/20 pe 
minim jumatate din inaltimea bordurii. La un interval de 15 m se lasa un rost de tasare de 10 mm 
grosime, pentru dilatarea betonului de incastrare. Rosturile intre borduri se lasa de 8-10 mm daca 
acestea se umple cu mortar sau 2-3 mm in cazul rosturilor neumplute.  

Montajul elementelor se face pe patul de pavaj pregatit respectand inaltimea, unghiul si 
aliniamentul (cu ajutorul sforii), lasandu-se rosturi de minim 3-5 mm. Dupa ce elementele au fost montate 
umplerea rosturilor se face cu nisip de 0/4 mm, se poate utiliza materialul cu care s-a creat patul 
pavajului. Umplerea are un rol deosebil de important pentru capacitatea portanta si functionala. Deoarece 
materialul de rosturi are nevoie de timp sa se aseze este obligatoriu ca umplerea sa se realizeze de 
cateva ori la intervale de timp regulate. La final se realizeaza compactarea pavajului dupa uscarea 
acestuia si indepartarea nisipului in exces. Operatia se face transversal pe directia de montaj cu un 
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vibrator cu placa di dispozitiv de alunecare cu greutatea de 170-220 kg si o forta centrifuga de minim 20-
30 kN. Montarea pavajelor: Dupa montarea bordurilor se realizeaza montarea pavajului pe un strat de 
nisip. Pe infastructura se asterne patul de pavaj din nisip cu granulatia de 0/4 mm, cu grosimea de 5 cm. 
La punerea in opera pavelele trebuie alese întotdeauna din mai multi paleti. Dispunerea se începe, după 
posibilitati cu zona dreaptă sau cu unghiul drept. După primele 4-5 siruri, se continuă lucrarea numai de 
la suprafetele deja executate (de la cap). Se va respecta o grosime a rosturilor de cel putin 3-5 mm 
pentru a putea compensa tolerantele dimensionale ale pavelelor. Odată cu avansarea în dispunerea 
pavajului, se adauga întotdeauna, simultan, nisip în rosturi. 
 

 
GROAPA DE NISIP 

 Va fi echipata cu nisip spalat sort 0-3 mm, cu procent ridicat de argila, pentru a se modela usor in 
stare umeda. Groapa este marginita de busteni de lemn, cu inaltimea de aproximativ 30 cm, care servesc 
copiilor drept scaun sau masa pentru joaca. 
 

EXECUTIA DECOPERTARILOR 
Operatia de decopertare se va realiza dupa analiza stratului vegetal existent, calitatea si grosimea 
acestui strat. Inlocuirea sau completarea se va face pentru asigurarea unui strat fertil, cu grosimea de 
minim 20cm, strat necesar dezvoltarii plantelor si gazonului. 
 
 
a) Prescriptii tehnice de baza:  
- terenul din jurul decopertarii nu trebuie sa fie incarcat cu nici un fel de materiale pentru a evita 
impurificarea;  
- pamantul rezultat din decopertare sa nu fie depozitat la o distanta mai mica de 1,00 m fata de marginea 
terenului pe care se executa decopertarea;  
- pamantul rezultat din operatia de decopertare va fi transportat intr-un loc special destinat, prin grija 
executantului lucrarii;  
 
b) Reguli obligatoriu de respectat:  
- grosimea medie a stratului decopertat sa fie de 0,20 m; 
 - nu se va pune pamant vegetal proaspat adus peste terenul nedecopertat, tasat, impropriu dezvoltarii 
plantelor; 
- aprovizionarea cu pamant vegetal se va face numai cu acordul specialistului in domeniu si in cantitatile 
prevazute de catre acesta;  
- pamantul rezultat din sapaturi si care nu se va folosi pentru umplutura, se va transporta prin grija 
executantului, de pe amplasament, in locuri special amenajate.  
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REALIZAREA STRATULUI DE PAMANT VEGETAL 

 Umplutura de pamant vegetal care se va realiza peste nivelul terenului existent dupa 
decopertarea statului vegetal existent si indepartarea lui, la o adancime medie de 0,10 m de la cota 
terenului natural. Umplutura se va realiza din pamant vegetal si va avea dupa compactare 0.15 m 
grosime.  

Pentru asigurarea gradului de compactare necesar pentru umplutura de pamant vegetal se vor 
face verificari conform normativelor in vigoare ( C 29 - 85 caiet 1-6, P792, C169-88, C56-85, STAS 
9580/89 si Ghidul pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat al terasamentelor GE 026- 97).  

Pentru obtinerea unui strat de pamant vegetal corespunzator din punct de vedere calitativ se vor 
executa obligatoriu urmatoarele operatii:  

- imprastierea uniforma a pamantului vegetal pe intreaga suprafata ce va fi amenajata; 
- nivelarea mecanica si manuala a suprafetei ce va fi amenajata; 
- frezarea solului ; - nivelarea si tavalugirea stratului de pamant vegetal; 
- Iucrari de pregatire in vederea plantarilor; 
- aprovizionarea cu apa; 
- in cazul puietilor fara balot se vor executa operatiile urmatoare: fasonarea radacinilor, mocirlitul, 

tratamentul fito- sanitar, daca este cazul;  
- ierbicidarea in vederea pregatirii terenului pentru plantare sau insamantare;  
- insamantat iarba de gazon; 
-udarea suprafetelor amenajate; 
-retusarea/finisarea suprafetelor afectate de lucrari.  
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Dotarea cu utilaje si echipamente pentru loc de joaca copii: 

Denumire  U.M. Cant. 

Complex de joaca buc. 1.00 

Leagan cu doua scaune  buc. 4.00 

Balansoar  buc. 2.00 

Balansoar pe arc tip figurina  buc. 4.00 

Carusel tip platforma  buc. 2.00 

Cataratoare metalica buc. 1.00 

Topogan acoperit  buc. 1.00 

Topogan descoperit  buc. 2.00 

 
Dotare spatiu destinat fitness: 

Complex bare tractiuni buc. 1.00 

Aparat eliptic picioare dublu buc. 1.00 

Bicicleta orizontala buc. 2.00 

 
Dotare cu mobilier urban. 

Banca odihna buc. 15.00 

Cos gunoi buc. 8.00 

Masa de ping-pong  buc. 2.00 

Ansamblu format din banca si 
masa de sah  buc. 1.00 

 
 

Stalp de iluminat cu panou solar 
Stalp metalic, confectionat din teava profil rotund cu diametru 90 mm  si h = 400 cm, cu fundatie de 
beton, corp de iluminat alimentat de o baterie incarcata de panoul solar. Confectia metalica se trateaza 
anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante nocive pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, 
executia fundatiilor se va executa in conformitate cu detaliile furnizorului. Receptia lucrarilor facandu-se 
cu  participarea proiectantului. 
 

Locurile de joaca trebuie sa satisfaca intrutotul normativele europene in vigoare SR EN 1176/1-7, 
care cuprind reguli de siguranta generala si testare, riscurile privind leaganele topoganele , balansoarele 
,inspectia si intretinerea lor si standardul European SR EN 1177, privind distantele de siguranta. 
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Echipamentele si lucrarile de amenajare a spatiului de joaca trebuie sa respecte cerintele de securitate 
din HG 1102/2002, prescriptiile tehnice PTR 19/2002. 
 
Proiectul va fi verificat in conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
3.3. Costurile estimative ale investitiei: 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor 
investitii 
similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si 
parametrii specificiobiectivului de investitii; 
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice. 
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1. Costuri de intretinere loc joaca   

lunar  -  salariul unui angajat 1980/lunar respectiv 23.750 lei anual 
            intretinere materiala 300 lei lunar respectiv 3600 lei anual 
Total loc joaca = 27.350 lei  /anpractici in domeniu si de sursele preturilor. 
 
 
3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz: 
- studiu topografic; 
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului; 
- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea 
performantei 
energetice; 
- studiu de trafic si studiu de circulatie; 
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale 
caror 
amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica; 
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere; 
- studiu privind valoarea resursei culturale; 
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. 
Studii anexate. 
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1.5. Grafice orientative de realizare a investitie: 

 
Grafic de executie  

 

        
Nr. 
Crt. 

Capitol 
cheltuieli Tip Cheltuieli/Activitati 

ANUL I Valoare  

1 2 3 4 
 

1 
ALTE 

CHELTUIELI Comision, cote, taxe 
    

Conf. D.G. 

2 

CHELTUIELI  
PENTRU 
INVESTITIA DE 
BAZA 

Organizare de santier  
    

Conf. D.G 

3 Constructii si instalatii 
    

Conf. D.G 

4 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 
si functionale 

    
Conf. D.G 

5 
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

    
Conf. D.G 

6 

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

    
Conf. D.G 

7 Dotari 
    

Conf. D.G 

8 Active necorporale 
    

Conf. D.G 

9 D.G. cap. 3.8 Asistenta tehnica  
    

Conf. D.G 

10 D.G. cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 
    

Conf. D.G 

 
 

      Valoarea este exprimata in mii lei fara T.V.A.  
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2. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e) 

 
Scenariul 1: 
Având în vedere caracterul specific şi unicat al investiţiei se propune realizarea obiectivului în 

cadrul unui singur ansamblu dispuse unitar intr-o zona restransa a terenului. Refacera aleiilor 
deterioarate si a mobilierului urban si completarea parcului cu dotari pentru aerobic si dotari pentru loc de 
joaca copii. 

 
 
Scenariul 2: 

Variantă de  amplasarea a dotarilor tip parc pe categorii de varsta pe intreg arealul UAT-ului. 
 
 
Scenariul 3: 

Neexecutarea investitiei. 
 
Din punct de vedere  dotare scenariul 1 si scenaril 2 sunt similar si implicit si financiar costurile 

sunt identice. 
Scenariul 1 prezinta avantajul unei dezvoltari unitare, o mai buna integrare in situl studiat si o mai 

bine structurare cu destinatiile invecinate.  
Scenariul 3 presupune absenta locului de joaca si implicit absenta unui mediu propice stimulării 

imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi a abilităţilor de coordonare motrice a copiilor. 
 
Scenariul recomandat de către elaborator: 
Proiectantul recomandă Scenariul 1 ce este în concordanţă cu Tema de proiectare şi respectă 
standardele şi normele obligatorii funcţiunii aflate în vigoare. 

 
 

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea 
scenariului de referinta. 
 
4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari 
climatice, ce potafecta investitia 

Albia paraurilor este regularizata pe teritoriul intravilan strabatut, albia fiind foarte adanca. Este 
necesara protectia corespunzatoare a malurilor si reabilitarea trecerilor peste albie cu podete si poduri 
carosabile si pietonale. Conform Legii privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National– 



 

 

 

 
 

Contact: 
sc arenadesign srl 
jud. Brasov, mun. Brasov, str. Lalelelor 8 
E: arena.design@yahoo.com 
Fix: +40 368 465 462, M: +40 788 180 814 
RO18420058, J08/433/2006 

 39 
 

Sectiunea Zone de risc natural, se incadreaza in zona de intensitate seismica, perioada medie de 
revenire 50 de ani.  

Din punct de vedere al inundabilitatii nu exista risc ridicat pe cursuri de apa sau din torenti. 
Din punct de vedere al alunecarilor de teren, riscul este scazut. 
Nu exista de asemenea risc de accident chimic, nu exista in zona industrii poluatoare.  
Riscul de radiatii este exclus. 
Exista risc de inzapezire a drumurilor publice (scazut)  
Exista risc de incendii de padure (scazut) 

 
 
4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum: 
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz; 
Locul de joaca are prevazut executia sistemului de iluminat cu stalpi stradali dotati cu panouri 
fotovoltaice. 
 
- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare. 
Cu panouri solare fotovoltaice. 
 
4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: 
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse; 
Impactul social cultural se refera in primul rand la dezvoltarea zonala si anume incercarea de a 
preintampina migrarea populatiilor tinere din zonele rurale lipsite la momentul actual de un viitor exigibil. 
Prin dezvoltarea zonala, prin creerea unor oportunitati de munca, impactul social devine o componenta 
importanta a vietii de zi cu zi zonale. Infuzia de populatie tanara cu potential ridicat de munca reflecta in 
mod cert o crestere a potentialului local, lucru dorit de orice UAT. Impactul cultural este un accesoriu al 
dezvoltarii rurale , impact care deriva din reluarea traditiilor nepreluate de o populatie tanara dornica de 
migratie in zone urbane. Odata stabilita o zona de stabilitate sociala, traditiile si cultura locala pot prinde 
din nou avant dand zonei o identitate proprie. 
 
 
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de 
operare; 
In faza de executie se vor crea 12 locuri de munca. 
 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa 
caz; 

Apa, aerul si solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile, dar si cel mai frecvent supuse 

agresiunii factorilor poluanti, avand consecinte directe si grave nu numai asupra calitatii mediului 
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ambiant,dar si asupra sanatatii oamenilor si a altor vietuitoare. Prevenirea poluarii, ca factor major de 

protejare si conservare a resurselor naturale regenerabile si implicit a mediului inconjurator, se poate 

realiza prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici, tehnologii si practici care sa conduca la 

eliminarea sau macar la reducerea acumularii deseurilor sau a altor factori poluanti. 

Pe durata executiei investitiei se vor respecta toate normele in vigoare de protectia 

mediului.Deseurile rezultate in urma executiei vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, metal, 

plastic, hartie)sau vor fi transportate in locuri special amenajate (pamantul rezultat in urma sapaturilor, 

care nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc). Gestionarea tuturor deseurilor va fi realizata atat 

in perioada executiei cat si in perioada de exploatare, de firme specializate. Evidenta gestionarii 

deseurilor se va face, de catre titular, conform HG 856/2002, Anexele nr. 1 (cap. 1 generarea deseurilor, 

cap. 2 stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor, cap. 3 valorificarea deseurilor, cap. 4 

eliminarea deseurilor), titularul avand obligatia tinerii acestor evidente, precum si raportarea acestora. 

Atat pe parcursul executiei investitiei, cat si dupa terminarea acesteia, mediul inconjurator nu va 

fi afectat in nici un fel.  

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, 
dupa caz. 

Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim. Din punct de vedere al 

protectiei mediului inconjurator mentionam ca functionarea unui asemenea obiectiv  (parcul de joacă 

pentru copii cu amplasament exterior) nu afecteaza mediul inconjurator cu degajari de gaze toxice, 

radiatii periculoase si nu contamineaza apa si solul. 

 
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii 
 

Dimensionarea bunuri si serviciilor din acest proiect este una minimala, strategia fiind 
determinata de pasii mici de urmat. Fiind printre primele proiecte in zona consiedratia esentiala este de a 
dezvolta in trepte o strategie care sa duca la creerea de locuri de munca, turism local si zonal, 
perpetuarea traditiilor si pastarea censusului. 
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4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea 
actualizataneta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara 

3.1. Studii 1,000.00 190.00 1,190.00 

  3.1.1. Studii de teren 1,000.00 190.00 1,190.00 

  a. Ridicare topografica 0.00     

  b.Studiu geotehnic  1,000.00     

  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

  3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2. 
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00 

3.3. Expertizare tehnica 2,000.00 380.00 2,380.00 

3.4. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5. Proiectare 13,000.00 2,470.00 15,470.00 

  3.5.1. Tema de proiectare 200.00 38.00 238.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 
general 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

  
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00 

  3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 300.00 57.00 357.00 

  3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 2,500.00 475.00 2,975.00 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7.  Consultanta 0.00 0.00 0.00 

  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 

  3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8. Asistenta tehnica 6,000.00 1,140.00 7,140.00 

  3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,500.00 665.00 4,165.00 

  3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1,190.00 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 0.00 0.00 0.00 
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  3.8.2. Dirigentie de santier 2,500.00 475.00 2,975.00 

Total capitol 3 22,000.00 4,180.00 26,180.00 

4.1. Constructii si instalatii 145,318.38 27,610.49 172,928.87 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4,280.25 813.25 5,093.50 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 76,105.00 14,459.95 90,564.95 

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

4.5. Dotari 0.00 0.00 0.00 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 225,703.63 42,883.69 268,587.32 

 

Costuri de operare : 

2. Costuri de intretinere loc joaca   

lunar  -  salariul unui angajat 1980 /lunar respectiv 23.750 lei   anual 
            intretinere materiala 300 lei lunar respectiv 3600 lei anual 
Total loc joaca = 27.350 lei  /an 

Tabel Centralizator costuri  

 

Costuri An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 

Costuri cu 
personalul 

2375
0 

23750 2375
0 

2375
0 

23750 23750 23750 2375
0 

23750 23750 

Costul  
intretinere 
materiala 

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 
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 Estimarea veniturilor:  

Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile zonei,  a nevoilor grupurilor tinta, a 
indeplinirii obiectivelor strategice si se concretizeaza in cresterea atractivitatii socio-culturale  a  zonei.  

Nu exista venituri cu spatial  - loc de joaca  

Stabilirea ratei de actualizare financiare (rata de actualizare financiară, RAF)  

- rata de actualizare financiară este 5% (adică rata de actualizare financiară reală propusă de 

Comisia Europeană pentru statele membre beneficiare ale politicii de coeziune).  

Calculul indicatorilor financiari (VANF, RIRF, B/C), fluxul de numerar cumulat. 

Valoarea actualizata neta reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari si iesiri, actualizate cu o 
rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta. 

Valoarea actualizata neta se calculeaza conform urmatoarei formule: 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟) 𝑡
+

𝑉𝑅

(1 + 𝑟) 𝑛

𝑛

𝑡=0

 

Rata Interna de Rentabilitate Financiara este acea rata de actualizare care egalizeaza costurile 
actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare 
la care se obtine VAN = 0. 

Durabilitatea Financiara se determina prin analiza tuturor fluxurilor de numerar anuale. Proiectul este 
cosniderat fezabil si se justifca interventia fondurilor structurale daca genereaza fluxuri de numerar 
cumulate mai mari sau egale cu zero pe toata perioada urmatoare implementarii. 

Raportul Beneficiu – Cost se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul platilor efectuate in 
anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie sa fie mai mare sau egal ca cu 0 pentru ca proiectul sa fie 
considerat viabil in viitor. 

Fluxurile non monetare cum sunt amortizarea si provizioanele nu sunt luate in consideratie. Contributia 

proprie la finantarea investiei va fi asigurata din fondurile proprii ale bugetului local. Deoarece solicitantul 

este autoritate publica nu este relevanta obtinerea unui flux de numerar mai mare decat 0, mai mult 
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avand in vedere impactul major social si de mediu, investitia propusa se considera de imporatnta locala 

majora. Costurile operationale vor fi acoperite din fondurile bugetului local. 

In ceea ce priveste sustenabilitatea financiara a proiectului, conform datelor, durabilitateafinanciara, fluxul 
de numerar anual si cumulat este mai mare sau egal cu zero pe intreaga perioada de analiza. 
Din punct de vedere financiar 
investitia initiala nu se poate sustine integral din bugetul local si din acest motiv este nevoie de apelul la 
fondurile structurale disponibile in ..... 
 

Rata Interna de rentabilitate 
financiara 

#DIV/0! Imposibil de calculat. Fluxurile de numerar îşi 
schimbă semnul mai mult de o singură dată 
pe durata perioadei de referinţă (ceea ce este 
perfect fezabil în cazul 
proiectului de faţă). 
Prin incercari, s-a determinat una dintre 
valorile pe care le poate lua RIRF, respectiv -
1,8%. 
Rata este mai mica de 5%, deci nu se poate 
sustine singur. Necesita finantare din fonduri 
Structurale 

Valoarea Actualizata Neta  Valoarea este negativa aratand ca proiectul 
nu este fezabil din punct de vedere financiar. 
Necesita finantare din fonduri structurale. 

Raportul (Beneficiu/Cost) 0,5 Raportul Beneficiu cost este subunitar deci 
necesita intervenia fondurilor structurale 

 

 
4.7. Analiza economica3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea 
actualizata neta, ratainterna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate 
In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, analiza economica se realizeaza numai pentru proiecte majore. 
Desi nu se va realiza analiza economica a investitiei, trebuie totusi enumerate cateva beneficii 
economice necunatificate: 

- Imbunatatirea conditiilor de viata a comunitatii locale,  
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- Crearea unui climat atragator si creerea premizelor dezvoltarii rurale 
- Incercarea de a mentina in zona populatia tanara prin programe pe termen mediu 
- In perioada de implementare, proiectul creeaza locuri de munca in sectorul constructiilor 

 

4.8. Analiza de senzitivitate3) 

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii unor factori asupra 
principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai variatiile nefavorabile ale 
acestor variabile critice.  
Scopul analizei de sensitivitate este de: 
1.A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si beneficiilor 
generate de proiect  
2.A investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice  
3.A evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbari  
4.A identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.  
 
Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau 
variabila. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si este necesar sa testam 
cat de sensibile sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la modificari ale valorilor acestor 
factori.  
 
Indicele de sensitivitate ne arata cu cate procente se modifica paramentrul studiat in cazul modificarii cu 
un procent a variabilei cauza. Daca indicele este supraunitar respectiva variabila este purtatoare de risc. 
Indicele critic SV (Switching Value) este acea valoare cu care ar trebui sa se modifice variabila astfel 
incat valoarea prezenta actualizata sa devina 0. O valoare mica a indicelui critic ne arata ca acea 
variabila prezinta un risc mare, o abatere mica punand sa transforme investitia din rentabila in 
nerentabila. 
 
Pentru determinarea senzitivitatii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost luati in calcul urmatorii 
factori determinanti:  

1. Nivelul investitiei  

2. Costurile de operare anuale  

3. Beneficiile economice din cresterea preturilor la imobile  
Analiza de sensitivitate a proiectului propus a fost realizata prin calcule tabelare aferente fiecarui 
scenariu de evolutie a parametrilor cheie inclusiv prin variatia cumulata a tuturor factorilor analizati. 

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
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Managementul riscului presupune urmatoarele etape:  

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.  

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, şi arborii decizionali.  

Reactia la Risc - cuprinde masuri şi actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.  

- Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la 
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în 
cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:  

-  un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;  

-  efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;  

- atat evenimentul cat şi efectul acestuia sunt incerte 
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Identificarea riscului  

- Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.  

Analiza riscului Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru 
controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a 
importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.  

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de 
aparitie si impactul produs.  

Riscul nelivrarii  Riscul de aparitie a unui 
eveniment care conduce 
la imposibilitatea finalizarii 
acesteia la timp si la 
costul estimat  

Eliminare risc  Semnarea unor 
contracte cu termene 
de executie si livrare 
fixe  
 

Riscul de intretinere  
 

Riscul de aparitie a unui 
eveniment care 
genereaza costuri 
uplimentare de intretinere  

Eliminare risc  Semanarea unui 
contract cu clauze de 
garantii extinse astfel 
incat aceste costuri 
sa fie sustinute de 
executant sau 
apelare la forta 
majora 

Obtinerea finantarii  
 

Riscul ca beneficiarul sa 
nu obtina finanatarea din 
fonduri structurale  

Eliminare risc  Beneficiarul impreuna 
cu consultantul vor 
studia amanuntit 
documentatia astfel 
incat sa nu apara o 
astfel de situatie  

Grad de atractivitate 
scazuta a investitiei  
 

Riscul ca oamenii sa nu 
aprecieze sistemele noi 
achizitionate, chiar sa 
vandalizeze si astfel sa 
nu se realizeze beneficiile 
urmarite  

Eliminare risc  Realizarea unei 
promovari intense a 
investitiei in zona si 
corelarea acestei 
investitii cu alte 
proiecte socio-
culturale 

Preturile  echipamentelor Riscul ca preturile 
echipamentelor  sa 

Diminuare  risc  Semnarea unui 
contract de furnizare 
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creasca peste nivelul 
contractat  
 

ferm cu durata 1 an 
de zile si urmarirea 
livrarii conform 
graficului 
Semnarea unui 
contract de executie 
ferm cu durata 1 an 
de zile si urmarirea   
graficului de executie 
 
 

 
Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar gradul lor de 
impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei 
 
5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
Scenariul recomandat de către elaborator: 
Proiectantul recomandă Scenariul 1 ce este în concordanţă cu Tema de proiectare şi respectă 
standardele şi normele obligatorii funcţiunii aflate în vigoare. 
 
 
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilitatii si riscurilor 
Scenariul 1: 

Având în vedere caracterul specific şi unicat al investiţiei se propune realizarea obiectivului în 
cadrul unui singur ansamblu dispuse unitar intr-o zona restransa a terenului. 

Scenariul 2: 
  Variantă de  amplasarea a dotarilor tip parc pe intreg arealul comunei. 

Scenariul 3: 
  Neexecutarea investitiei. 
 
Din punct de vedere  dotare scenariul 1 si scenaril 2 sunt similar si implicit si financiar costurile 

sunt identice.. 
Scenariul 1 prezinta avantajul unei dezvoltari unitare, o mai buna integrare in situl studiat si o mai bine 
structurare cu destinatiile invecinate.  
Scenariul 3 presupune absenta locului de joaca si implicit absenta unui  mediu propice stimulării 
imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi a abilităţilor de coordonare motrice a copiilor. 
 
5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 
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Avantajele scenariului recomandat: 
 - Crează un mediu propice pentru stimularea imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi 
a abilităţilor de coordonare motrice; 
 - Realizarea unui nivel mediu de dotare şi echipare obligatoriu;  
 - Realizarea instalaţiilor speciale obligatorii necesare bunei desfăşurări a activităţilor 
specifice; 
  

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) obtinerea si amenajarea terenului; 
Terenul este proprietatea beneficiarului conf monitorului official. 
 Acesta este liber de sarcini. Acesta va fi amenajat conform solutiei tehnice propuse. 
 
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; 
 
Apa-NU este cazul. 
Canal –NU este cazul. 
Energie electrica- NU este cazul. 
Gaz -NU este cazul. 
Romtelecom -NU este cazul. 
 
c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural sieconomic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic 
si de performanta ce rezultadin indicatorii tehnico-economici propusi; 
 
Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: 

- Suprafata teren : 46.042 mp 
- Suprafata teren loc de joaca : 1379 mp 
- Loc de joaca cu nisip : 298 mp 
- Suprafata spatiu verde : 880mp 
- Suprafata alee pietonala: 210mp 

 
Lucrari propuse;  
-  Desfacerea aleii existente si construirea de alei pietonale noi, 
- Construire groapa de nisip, 
- Amenajare loc de joaca pentru copii, 
- Amenajare loc de exercitii fizice pentru copii si adulti, 
- Dotarea cu echipamente specific, 
- Dotarea cu mobilier urban.  
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-Reparatii la imprejmuire. 
 
Solutia tehnica este descrisa in capitolul 3.2. 

d) probe tehnologice si teste. 
Punerea in functiune a sistemului de iluminat si probele ce vor rezulta in urma intocmirii 

documentatie tehnice faza proiect tehnic unde se vor stabili programele de control pe specialitati si fazele 
determinante. 
 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, 
respectiv, faraTVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general; 
Valoarea totala a obiectivului de investitii in lei cu TVA: 297.906.54lei 
Valoarea totala a obiectivului de investitii in lei fara TVA : 250.557,85 lei 
Din care C+M fara TVA : 151.098,63 lei 
 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice 
atingereatintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, 
normativele si reglementariletehnice in vigoare; 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: 
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; 
 

- Suprafata teren masurata este  : 2773 mp 
- Suprafata teren parc  : 2773 mp 
- Amenajare loc de joaca cu nisip  : 370 mp 
- Strat multisport TARTAN  : 125 mp 
- Suprafata alee pietonala  : 246 mp 
- Suprafata spatiu verde : 2032 mp 

 

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si 
tinta fiecarui obiectiv de investitii; 
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Dotarea cu utilaje si echipamente pentru loc de joaca copii: 

Denumire  U.M. Cant. 

Complex de joaca buc. 1.00 

Leagan cu doua scaune  buc. 4.00 

Balansoar  buc. 2.00 

Balansoar pe arc tip figurina  buc. 4.00 

Carusel tip platforma  buc. 2.00 

Cataratoare metalica buc. 1.00 

Topogan acoperit  buc. 1.00 

Topogan descoperit  buc. 2.00 

 
Dotare spatiu destinat fitness: 

Complex bare tractiuni buc. 1.00 

Aparat eliptic picioare dublu buc. 1.00 

Bicicleta orizontala buc. 2.00 

 
Dotare cu mobilier urban. 

Banca odihna buc. 15.00 

Cos gunoi buc. 8.00 

Masa de ping-pong  buc. 2.00 

Ansamblu format din banca si 
masa de sah  buc. 1.00 

 
 
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 
Durata estimate de realizare a investitiei este de 4 luni. 
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5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii 
preconizate din punctual de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, 
conform gradului de detaliere alpropunerilor tehnice 
 

 01 – Cerinţa “A” Rezistenţăşi stabilitate 

 Cf. prevederilor memoriului tehnic de la specialitatea structura 

 

02 – Cerinţa “B” Siguranţaîn exploatare 

  02.1 Siguranţacirculaţiei pedestre:  

  S-au respectat prevederile privind siguranţa în exploatare. S-au luat în considerare: 

  - siguranţa cu privire la circulaţia pe căi pietonale; 

  - siguranţa cu privire la trepte şi rampe exterioare; 

  - siguranţa cu privire la iluminarea artificială; 

 

  02.2 Siguranţa cu privire la instalaţii: 

  Se vor respecta întocmai specificaţiile şi recomandările proiectanţilor de specialitate conţinute în 

memoriile tehnice şi caietele de sarcini ce însoţesc proiectele de instalaţii.  

 

  02.3 Siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere: 

  Obiectivul se încadrează în grad de securitate normal. 

  02.4 Programul de urmărire în timp a comportării clădirii. 

  Se va urmări şi se va sesiza proiectantul de specialitate în cazul apariţiei de: 

   - deplasări orizontale, verticale, înclinări, desprinderi, fisuri 

   - deformări vizuale 

   - schimbări în gradul de protecţie şi confort 

   - defecte şi degradări la structura de rezistenţă 

   - fisuri şi crăpături 

   - deformarea unor elemente de structură 

 

  02.5 Instrucţiuni privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor: 

  Prezentele instrucţiuni au fost elaborate în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în 
construcţii. 
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  Beneficiarul lucrării are obligaţia să urmărească şi să aplice aceste prevederi, pentru a 
preîntâmpina eventualele degradări sau produceri de accidente în exploatare. 
  a. Se interzice executarea de modificări la structura de rezistenţă fără un proiect autorizat şi 
avizat conf. Art.8 din Legea 10/1995. 
  b. Se interzice depozitarea de materii prime şi materiale pe elementele de structură în afara 
spaţiilor special amenajate pentru depozitare. 
  c. Beneficiarul va dota construcţia cu echipamentele necesare pentru protecţie contra incendiilor. 
  d. Beneficiarul va urmări comportarea în timp a construcţiei şi va sesiza proiectantul pentru orice 
defecţiune apărută. 
 
 

 03 – Cerinţa “C” Securitatea la incendiu  
Construcţia are gradul III de rezistenţă la foc. 
Căile de evacuare asigură prin gabaritul lor posibilitatea evacuării personelor în caz de incendiu  şi sunt 

proiectate conform normelor în vigoare.  

 04 – Cerinţa “D”  
 a - Igiena şi sănătatea oamenilor 
  S-au prevăzut în proiect şi s-au luat măsuri de iluminare, ventilaţie, încălzire, asigurarea cu apă 

menajeră şi canalizare şi asigurarea unui nivel de zgomot conform standardelor STAS 6472 privind 

microclimatul, NP008 privind puritatea aerului, STAS 6221 şi STAS 6646 privind iluminarea naturală şi 

artificială. 

b - Refacerea şi protecţia mediului 
 S-au respectat prevederile legii 137/1995 (republicată) privind protecţa mediului, legii 107/1996 a 
apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, ordinului MAOOM 462/1993 privind 
emisia de gaze arse, ordinului MAPPM 125/1996 şi a ordinului MAPPM 756/1997. 
 Ansamblul  propusă nu perturbă vecinătăţile, nu generază noxe suplimentare sau alţi factori de 
poluare a mediului. 
 
 05 – Cerinţa “E” 
 a. Izolarea termicăşi economia de energie 
 S-au respectat prevederile normativelor tehnice C107/1, 2, 3, 4 – 1997. 
 Compoziţiapereţilor exteriori asigură nivelul de izolare termică cerut în normative. 
 b. Izolarea hidrofugă 
 Se vor respecta prevederile normativelor  C37/1998 privind alcătuirea şi executarea învelitorilor 
la construcţii. 
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 06 – Cerinţa “F” protecţia la zgomot 
  Izolarea la zgomot de impact se asigură prin pardoseli amortizoare de zgomot.  

 S-au respectat prevederile Normativului C 125/1987 privind proiectarea şi executarea măsurilor de 

izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri. 

 
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si 
economice: fonduriproprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat,fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 
 
Avand  in vedere   ca  bugetul   public  local   nu  are   capacitatea  de a asigura   surse  imediate  pentru 
finantarea   acestor  proiecte,  sursa  de finantare se  doreste a  fi  asigurata  prin   programul  de 
finantare  PNDR.2014-2020. 
 
6. Urbanism, acorduri si avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a 
impactului, masuri decompensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in 
documentatia tehnico-economica 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot 
conditiona solutiile tehnice 
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7. Implementarea investitiei 

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 
Entitatea  responsabila  de  implementare si  a  acestei  investii  este   UAT  a Comunei  Tarlungeni.  
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand:  
Durata de implementare a obiectivului de investitii:12 luni (in luni calendaristice), 
Durata de executie 4 luni  
Graficul de implementare a investitiei 12 luni  
Esalonarea investitiei pe ani,  conform  Graficului de  executie  
7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: 
 Entitatea    responsabila   va  aloca  uterior  resurele  financiare   si umare  privind   exploatarea   si  
intretinerea   investitiei  
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 
Se va respecta legislatia in vigoare. 
8. Concluzii si recomandari: Nu este cazul 

 
Data: 
06.07.2017 
Proiectant: 
SC ARENA DESIGN SRL Brasov 
Sef proiect. dpl. ing.Adrian Costea 
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AMENAJARE  PARC DE RECREERE TARLUNGENI 

ing. Adrian Costea

Proiectat:

Desenat:

Sef proiect:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA 

jud. Brasov. mun. Brasov

Fix: 0368.465.462 

RO18420058; J08/433/2006 
Fax: 0368.819.844 
M:  0788.180.814

str. Lalelelor 8 COMUNA TARLUNGENI

LEGENDA:

Zona studiata

SAT TARLUNGENI STR. PRINCIPALA 462
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LEGENDA:

Circulaţii pietonale existente

Teren  studiat

Gazon

Nr.
Pct.

X
[m]

Y
[m]

13 459948.049 559315.439
12 459959.399 559312.010
11 459968.985 559308.840
10 459981.530 559300.720
9 459984.612 559284.908
8 459969.253 559282.253
7 459968.150 559282.160

144 459965.490 559281.698
44 459934.409 559276.303
41 459906.594 559271.744
42 459906.251 559279.683
61 459906.315 559283.901
62 459906.289 559287.068
63 459906.218 559295.756
68 459909.961 559305.709
69 459911.419 559316.917
15 459912.626 559325.917
14 459929.018 559320.991

S= 2773 mp

Imprejmuire existenta

Cos de gunoi existent

Banca existenta

DALISCARA:

DATA:

Faza:

Plansa Nr.

Proiect nr.:

Titlu plansa:

Proiect:

Beneficiar:

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

12/2017

A-00207.2017

Amplasament:

1:500
arh. Alfred R. Gheorghiu

ing. Adrian Costea

JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

AMENAJARE  PARC DE RECREERE TARLUNGENI 

ing. Adrian Costea

Proiectat:

Desenat:

Sef proiect:

PLAN DE SITUATIE-SITUATIA EXISTENTA 

jud. Brasov. mun. Brasov

Fix: 0368.465.462 

RO18420058; J08/433/2006 
Fax: 0368.819.844 
M:  0788.180.814

str. Lalelelor 8 COMUNA TARLUNGENI

SAT TARLUNGENI STR. PRINCIPALA 462



Pod

D
ru

m
 p

ie
tru

it

D
rum

 pietruit

11.86m

10.10m

14.94m

16.11m

15
.5

9m

3.
80

m

31
.5

5m

28
.1

9m

7.95m 4.22m 3.17m

8.69m

10.63m

11.30m
9.08m

17.12m

19.82m

S= 2773 mp

46
.4

8m

1 2 3 4
5 6 7
8

4.
00

2.00

20
 m

12.50

10
.0

0

3.35

18
.2

5

1.
50

6.00

2.
00

1.
20

20
.1

5

Ø6.00

2.
45

12
.0

0

1.50

15.90
16.10

153°

Ø6.00

Ø2.05

Ø16.35

Ø3.25

20.85 9.
80

6.
85

1.90

DALISCARA:

DATA:

Faza:

Plansa Nr.

Proiect nr.:

Titlu plansa:

Proiect:

Beneficiar:

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

12/2017

A-00307.2017

Amplasament:

1:500
arh. Alfred R. Gheorghiu

ing. Adrian Costea

JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

AMENAJARE  PARC DE RECREERE TARLUNGENI 

ing. Adrian Costea

Proiectat:

Desenat:

Sef proiect:

PLAN DE SITUATIE-AMENAJARE PARC 

jud. Brasov. mun. Brasov

Fix: 0368.465.462 

RO18420058; J08/433/2006 
Fax: 0368.819.844 
M:  0788.180.814

str. Lalelelor 8 COMUNA TARLUNGENI

SAT TARLUNGENI STR. PRINCIPALA 462

Suprafata teren masurata : 2773 mp
Suprafata teren parc: 2773 mp
Loc de joaca cu nisip : 370 mp
Strat multisport TARTAN  : 125 mp
Suprafata alee pietonala: 246mp
Suprafata spatiu verde : 2032mp

LEGENDA:

Circulaţii pietonale

Limită de proprietate / terenuri  studiate

Amprenta teren de fotbal existent

Strat multisport TARTAN

Groapa de nisip

Gazon
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LEGENDA:

Complex de joacaA
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DALISCARA:

DATA:

Faza:

Plansa Nr.

Proiect nr.:

Titlu plansa:

Proiect:

Beneficiar:

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

12/2017

A-00407.2017

Amplasament:

1:250
arh. Alfred R. Gheorghiu

ing. Adrian Costea

JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

AMENAJARE  PARC DE RECREERE TARLUNGENI 

ing. Adrian Costea

Proiectat:

Desenat:

Sef proiect:

PLAN DE SITUATIE-DOTARE PARC 

jud. Brasov. mun. Brasov

Fix: 0368.465.462 

RO18420058; J08/433/2006 
Fax: 0368.819.844 
M:  0788.180.814

str. Lalelelor 8 COMUNA TARLUNGENI

SAT TARLUNGENI STR. PRINCIPALA 462

Suprafata teren masurata : 2773 mp
Suprafata teren parc: 2773 mp
Loc de joaca cu nisip : 370 mp
Strat multisport TARTAN  : 125 mp
Suprafata alee pietonala: 246mp
Suprafata spatiu verde : 2032mp



A

LEGENDA:

Complex de joacaA

DALISCARA:

DATA:

Faza:

Plansa Nr.

Proiect nr.:

Titlu plansa:

Proiect:

Beneficiar:

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

12/2017

A-00507.2017

Amplasament:

1:250
arh. Alfred R. Gheorghiu

ing. Adrian Costea

JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

AMENAJARE  PARC DE RECREERE TARLUNGENI 

ing. Adrian Costea

Proiectat:

Desenat:

Sef proiect:

COMPLEX DE JOACA

jud. Brasov. mun. Brasov

Fix: 0368.465.462 

RO18420058; J08/433/2006 
Fax: 0368.819.844 
M:  0788.180.814

str. Lalelelor 8 COMUNA TARLUNGENI

SAT TARLUNGENI STR. PRINCIPALA 462

PLAN :

MODEL 3D
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PLAN AMENAJARE:

DALISCARA:

DATA:

Faza:

Plansa Nr.

Proiect nr.:

Titlu plansa:

Proiect:

Beneficiar:

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

12/2017

I 00107.2017

Amplasament:

1:500
arh. Alfred R. Gheorghiu

ing. Adrian Costea

JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

AMENAJARE  PARC DE RECREERE TARLUNGENI 

ing. Adrian Costea

Proiectat:

Desenat:

Sef proiect:

PLAN DE SITUATIE-INSTALATII ELECTRICE 

jud. Brasov. mun. Brasov

Fix: 0368.465.462 

RO18420058; J08/433/2006 
Fax: 0368.819.844 
M:  0788.180.814

str. Lalelelor 8 COMUNA TARLUNGENI

SAT TARLUNGENI STR. PRINCIPALA 462

Suprafata teren masurata : 2773 mp
Suprafata teren parc: 2773 mp
Loc de joaca cu nisip : 370 mp
Suprafata spatiu verde : 2157mp
Suprafata alee pietonala: 246mp

Nr.
Pct.

X
[m]

Y
[m]

13 459948.049 559315.439
12 459959.399 559312.010
11 459968.985 559308.840
10 459981.530 559300.720
9 459984.612 559284.908
8 459969.253 559282.253
7 459968.150 559282.160

144 459965.490 559281.698
44 459934.409 559276.303
41 459906.594 559271.744
42 459906.251 559279.683
61 459906.315 559283.901
62 459906.289 559287.068
63 459906.218 559295.756
68 459909.961 559305.709
69 459911.419 559316.917
15 459912.626 559325.917
14 459929.018 559320.991

S= 2773 mp

LEGENDA:

Stalp metalic, confectionat din teava profil rotund cu diametru 90 mm  si h = 400 cm,
cu fundatie de beton, corp de iluminat alimentat de o baterie incarcata de panoul solar.
Confectia metalica se trateaza anticoroziv si estetic cu vopsele fara substante
nocive pentru sanatatea copiilor. Fixarea montantilor, executia fundatiilor se va executa
in conformitate cu detaliile furnizorului.

S

DETALIU STALP:

S
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S
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S
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DETALIU ALEE CIRCULABILA

DETALIU FUNDATIE PLAN FUNDATII

H variabil

profil metalic tip U

Beton C8/10

CTA 

Beton C8/10

DALISCARA:

DATA:

Faza:

Plansa Nr.

Proiect nr.:

Titlu plansa:

Proiect:

Beneficiar:

VERIFICATOR:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

12/2017

07.2017

Amplasament:

1:250
arh. Alfred R. Gheorghiu

ing. Adrian Costea

JUD. BRASOV, COM. TARLUNGENI, SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

AMENAJARE  PARC DE RECREERE TARLUNGENI 

ing. Adrian Costea

Proiectat:

Desenat:

Sef proiect:

jud. Brasov. mun. Brasov

Fix: 0368.465.462 

RO18420058; J08/433/2006 
Fax: 0368.819.844 
M:  0788.180.814

str. Lalelelor 8 COMUNA TARLUNGENI

SAT TARLUNGENI STR. PRINCIPALA 462
Plansa Nr.

R-001DETALIU FUNDATII SI DETALIU MONTARE PAVELE


