
Valori exprimate in mii LEI  TVA 19.00%

Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI TVA 

crt SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 5 6

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

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00

 

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii teren 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediulu 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 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 173,300.00 32,927.00 206,227.00

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/doc. de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 1.50% 55,000.00 10,450.00 65,450.00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3.00% 3,300.00 627.00 3,927.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 3.00% 110,000.00 20,900.00 130,900.00

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 120,212.00 22,840.00 143,052.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 41,813.00 7,944.00 49,757.00
   3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 0.30% 15,680.00 2,979.00 18,659.00
   3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor 0.50% 26,133.00 4,965.00 31,098.00
3.8.2 Dirigentie de santier 1.50% 78,399.00 14,896.00 93,295.00
TOTAL CAPITOLUL 3 293,512.00 55,767.00 349,279.00

4.1 Constructii si instalatii 4,113,026.31 781,475.00 4,894,501.31
4.1.1. Amenajare baza sportiva - Obiectiv 1 3,272,658.27 621,805.00 3,894,463.27
4.1.2. Amenajare cladire vestiare - Obiectiv 2 840,368.04

4.2 Montaj utilaje tehnologice 79,060.73 15,022.00 94,082.73
4.2.1. Amenajare baza sportiva - Obiectiv 1 73,168.73 13,902.00 87,070.73
4.2.2. Amenajare cladire vestiare - Obiectiv 2 5,892.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00
4.3.1. Amenajare baza sportiva - Obiectiv 1 0.00 0.00 0.00
4.3.2. Amenajare cladire vestiare - Obiectiv 2

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 1,034,500.50 196,555.00 1,231,055.50

4.5.1. Amenajare baza sportiva - Obiectiv 1 767,417.33 145,809.00 913,226.33
4.5.2. Amenajare cladire vestiare - Obiectiv 2 267,083.17

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5,226,587.55 993,052.00 6,219,639.55

5.1 Organizare de santier 134,584.63 25,571.00 160,155.63
5.1.1 Lucrari de constructii 2.50% 130,664.69 24,826.00 155,490.69
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3.00% 3,919.94 745.00 4,664.94

DEVIZ GENERAL
  privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

AMENAJARE COMPLEX SPORTIV MIHAI VITEAZUL
Oras Turda, jud. Cluj, Romania

VALOARE
(FARA TVA)

VALOARE 
(INCLUS TVA) 

CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI 



5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 47,551.00 9,035.00 56,586.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.50% 21,614.00 4,107.00 25,721.00
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru au0.10% 4,323.00 821.00 5,144.00
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.50% 21,614.00 4,107.00 25,721.00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 10.00% 552,010.00 104,882.00 656,892.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 734,145.63 139,488.00 873,633.63

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEVIZ GENERAL 6,254,245.18 1,188,307.00 7,442,552.18

TOTAL C+M 4,322,751.74 821,322.83 5,144,074.57

Suprafata desfasurata Obiectiv: 15,512.72
Total C+M / mp Obiectiv: 278.66

PROIECTANT
Arh. Mihai Balas

CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR 
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DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

 

1. INFORMAŢII  GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

Documentaţia de proiectare a fost elaborată în conformitate cu Tema de proiectare 

transmisă de beneficiar, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului 

nr.66/N/2000, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, 

H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente 

privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de 

importanţă a construcţiei şi  în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 

localităţile urbane.  

1.1. Denumirea  obiectivului  de  investiţii:  

Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:     
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Municipiul Turda, jud. Cluj 

 

1.3. Ordonator de credite:      

Municipiul Turda, jud. Cluj 

1.4.  Beneficiarul investiţiei:     

Municipiul Turda, jud. Cluj 

1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate:   

S.C. URBA S.R.L. 

2. SITUAŢIE EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 

institutionale si financiare: 

Un complex sportiv este o amenajare destinata oamenilor de toate varstele, in 

scopul dezvoltarii capacitatii sportive, capacitatii motorii, aptitudinilor sociale, 

creativitatii, reprezentand una dintre cele mai bune alternative pentru petrecerea 

timpului liber, mentinerea intr-o forma fizica buna si relaxare. 

Avantajele realizării unui complex sportiv sunt multiple. Sportivii dar si elevii 

colegiului vor putea iesi sa se dezvolte intr-o zona sigura cu echipamente moderne 

conform standardelor actuale si sa se miste in aer liber in imediata apropiere a unei 

zone cu vegetatie bogata. Pe terenurile amenajate oamenii au posibilitatea de a se 

relaxa, de a socializa într-un mediu controlat, imaginea zonei avand de castigat.  Se 

vor putea organiza competitii pentru mai multe sporturi cum ar fi atletismul, fotbalul, 

handbalul, baschetul, tenisul.  

 

Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor:  

In prezent terenul este amenajat cu un teren de fotbal, o pista de alergare, un 

teren de baschet si un teren de handbal ce nu corespund standardelor actuale. 

Mentionam ca zona este neamenajata si invadata de vegetatie parazitara. 

În urma solicitării venite din partea localnicilor dar si initiativa autoritatilor locale, 

s-au identificat deficientele zonei studiate. S-a optat pentru reabilitarea cladirii 
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existente, reorganizarea si reamenajarea terenurilor existente dar si amenajarea a noi 

terenuri, alei cu mobilier urban corespunzator. 

Se consideră astfel necesară realizarea investiţiei  de amenajare a complexului 

sportiv  în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii prin accesul populatiei la echipamente de 

ultimă tehnologie în condiţii de siguranţă. 

2.2. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice: 

Proiectul consta in amenajarea unei piste de alergare, amenajarea unor 

terenuri de fotbal cu o tribuna alaturi, amenajarea unui teren de baschet care poate 

deveni usor teren de volei, amenajarea unor terenuri de tenis, amenajarea unui teren 

de handbal, organizarea unei zone de fitness si tenis de masa. Toate terenurile vor 

corespunde standardelor actuale. In zona vor fi asigurate vestiare de schimb precum 

si depozite pentru materialele sportive folosite.  O zona de parcare cu acces dinspre 

strada Crisan va asigura posibilitatea parcarii aproape de terenuri. 

Se propune reabilitarea cladirii existente in zona de interventie, aceasta 

preluand pe viitor functiunile de vestiar, grupuri sanitare precum si sali sportive. 

3. Descrierea constructiei existente: 

3.1. Particularitati ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan) 

Municipiul Turda se afla in judetul Cluj, usor spre nord-vest de centrul tarii in 

regiunea Transilavania. 

Amplasamentul propus pentru amenajare este un teren aflat in proprietatea 

Municipiului Turda, Romania, cu o suprafata totala de 23,496.62mp.  

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat este domeniul public, in 

administrarea Primariei Municipiului Turda. 

Suprafaţa totală de amenajat în cadrul acestui proiect este de 15,512.72 mp, din  

care:  

 2,013.65 mp    pista de alergare; 

 2,305.13 mp    teren fotbal; 

 613.11 mp     teren baschet/volei; 

 1,891.09 mp    teren tenis; 

 1,055.78 mp    teren handbal; 

 338.94 mp    zona fitness; 
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 68.05 mp     zona tenis de masa; 

 4,162.39 mp     zona verde; 

 1,878.80 mp     alei pietonale; 

 669.00 mp     parcare; 

 138.35 mp     tribune; 

 118.25 mp     vestiare si depozite; 

 260.18 mp     cladire existenta reabilitata. 

 

Terenul pus la dispoziţie pentru amplasamentul complexului sportiv este un 

teren cu o forma neregulata, cu o orientare sud-vest – nord-est având lungimea 

maxima de 179.80 m si latime maxima de 113.35 m. Diferenţele dintre cotele de nivel 

sunt relativ mici, neinsemnabile.  

În aceste condiţii nu este necesară o sistematizare pe verticală, pe mai multe 

nivele, ci doar o sistematizare pe orizontala prin reconversia unor elemente si 

completarea unora deja existente.  

Capitolele mari de lucrări cuprinse în proiect sunt: 

 Lucrari de degajare a finisajelor existente; 

 Lucrari de desfacere si debarasare a dotarilor existente; 

 Lucrari pregatitoare in vederea executarii lucrarilor de constructii si instalatii; 

 Realizarea infrastructurii aferente retelelor de instalatii; 

 Asamblarea si montarea dotarilor; 

 Realizarea aleilor, zonelor antitrauma, gazoanelor, parcari; 

 Reabilitarea cladirii existente; 

 Lucrări conexe: amenajare spatii verzi, montarea mobilierului urban, amplasare 

de panouri informative, etc.; 

 Punerea in functiune a sistemului de irigare. 

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

Accesul pietonal și auto pe amplasament se realizează din strazile Gheorghe 

Baritiu, Horea si Crisan, mun. Turda , jud. Cluj, Romania, care inconjoara zona 

studiata.  

Vecinătățile terenului și amplasarea față de limitele de proprietate sunt:  

S – Strada Horea 

E – Parcul din fata Colegiului National Mihai Viteazul, proprietate publica 
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N – proprietati private  

V – Strada Crisan 

c) datele seismice şi climatice; 

Regiunea se caracterizează prin adîncimi maxime de îngheţ de 80-90 cm 

conform STAS 6054-85, iar potentialul seismic al regiunii corespunde macrozonei care 

se caracterizeaza printr-o valoare de varf a acceleratiei pamantului ag=0.10 pentru 

un interval mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% posibilitate de depasire in 50 de 

ani, iar perioada de control a spectrului de raspuns este Tc=0.7 secunde potrivit 

normativului P 100-1-2013. Sub aspect seismic aparţine zonei VI potrivit raionării 

României stabilite de STAS 11100/1-93. 

Prin poziţia sa geografică, municipiul Turda se încadrează în zona cu cel mai 

cald climat din judeţ. 

Temperatura medie anuală se situează în jurul a 9o C, ca urmare a adăpostirii 

cauzate de culmile muntoase apropiate. 

Climatul de adăpost din culoarul depresionar ce cantonează localitatea se 

caracterizează printr-o temperatură mai ridicată a aerului, nebulozitate şi o cantitate 

de precipitaţii mai redusă (doar 500 - 550 mm anual). 

O caracteristică importantă a climatului din zona Turda - Câmpia Turzii este 

prezenţa foehnului, cu frecvenţa anuală de 42 de zile. Foehnul are consecinţe asupra 

temperaturii aerului, ridicând media lunară între lunile octombrie - martie şi 

coborând-o în lunile de vară. Tot datorită foehnului, zilele cu umezeală relativ scăzută 

sunt mai frecvente ca şi cele senine, climatul în întregul culoar Arieş - Mureş fiind mult 

mai uscat comparativ cu zonele învecinate. 

O particularitate importantă a climatului este dată de inversiunile de 

temperatură foarte frecvente (25 - 30% din zile vara şi 60 - 70% iarna). Având durata 

de 1-3 zile, dar chiar şi 10-15 zile consecutive, inversiunile provoacă formarea şi 

stagnarea ceţii care înglobează impurităţile emanate de întreprinderile industriale. 

“Smogul” se acumulează deasupra oraşului, în sezonul rece provocând 

frecvente îmbolnăviri în rândul populaţiei. În ciuda faptului că zona este cea mai 

caldă comparativ cu restul judeţului, în timpul inversiunilor temperatura scade 

puternic, mai ales iarna şi la începutul primăverii. 

Viteza vântului este mai crescută pe direcţiile nord - vest şi nord, atingând 4 -6 

m/sec. în medie. Viteza minimă apare pe direcţiile sud - est, est şi nord - est, cu numai 

2 -3 m/sec. Viteza maximă atinge 24 m/sec. în iulie şi coboară la 8 - 10 m/sec. 

toamna şi iarna. 

Ceea ce caracterizează însă climatul Turzii este calmul atmosferic foarte 

frecvent (50 - 60% anual). Iarna, calmul depăşeşte frecvenţa de 70% din zile, iar vara 
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coboară la 35 - 40% din zile. Acest apect este în dezavantajul localităţii, deoarece 

potenţialul de poluare este de 8 - 10 ori mai crescut decât în regiunile de şes, aerisite. 

Lucrarea  ce  face  obiectul  acestei  documentaţii  se  încadrează  la  

categoria de importanţă C – normală, conform HG 766/1997, clasa de importanta III. 

Alegerea categoriei de importanţă a construcţiei s-a făcut în conformitate cu 

prevederile art. 22 Secţiunea 2  “Obligaţii  şi  răspunderi  ale  proiectantului”  din  

Legea  nr.  10 din 18 ian. 1995, “Legea privind  calitatea  în  construcţii”  şi  în  baza  

“Metodologiei  de  stabilire  a categoriei de importanţă a construcţiilor” din 

“Regulamentul  privind  stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” aprobat  

cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995. 

d) studii de teren 

S-au facut observaţii directe în teren cu fotografierea situatiei actuale. 

i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare; 

Pentru cercetarea geotehnica a amplasamentului s-au prevazut 2 

foraje. Cele doua foraje au relevat urmatoare stratificatie: 

 Forajul 1(zona terenului de baschet) 

0,00 – 0,04 m asfalt; 

0,04 – 0,40 m umplutura de zgura; 

0,40 – 2,00 m argila nisipoasa bruna, consistenta. 

 Forajul 2 (zona terenului de fotbal) 

0,00 – 0,15 m sol vegetal; 

0,15 – 0,80 m umplutura de argila nisipoasa cafenie, argila bruna fragmente de 

caramida; 

0,80 – 2,00 m argila nisipoasa bruna, consistenta. 

Nu s-a interceptat apa subterana in nici unul dintre foraje. 

ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

Prin prezentul proiect s-au realizat Studii Topografice care stau la baza 

documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, au fost întocmite în sistem de 

proiecţie stereo 70, cota de referinţă Marea Neagra, la scara 1:1.000. S-au folosit şi 
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planuri orto-fotografice ca bază de date pentru întocmirea planului de încadrare 

anexat prezentei documentatii. 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente 

Amplasamentul obiectivului este racordat la toate utilitatile existente în zona si 

anume, alimentare cu apă, energie electrică, telecomunicatii, gaze. 

Pentru evacuarea apelor pluviale s-au prevazut pante minime de 1-1,5%. În 

proiect sunt cuprinse lucrările necesare pentru iluminatul zonei, acesta se va realiza 

direct din reteaua de iluminat public deja instalata in zona (in prezent functionala) 

Reţelele existente în zonă, nu vor fi afectate de lucrările proiectate. 

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Avand in vedere faptul ca activitatile se vor desfasura atat in interiorul 

constructiilor cat si in exterior, factorii de risc antropici si naturali pot fi: 

-un cutremur de proportii care sa destabilizeze si sa distruga intreava investitie 

Lucrările proiectate nu produc efecte negative suplimentare faţă de situaţia 

existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, 

peisajului. 

g) informaţii privind 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. 

Nu există situri istorice care să fie afectate de execuţia lucrărilor. Proiectarea 

lucrărilor se va realiza până la limita amplasamentului, nefiind necesare exproprieri. 

Menţionăm că suprafaţa de teren ocupată se află în intravilan. 

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.   

3.2. Regimul juridic: 

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, 

drept de preempţiune; 

Amplasamentul propus pentru construire este un teren aflat in proprietatea 

Municipiului Turda, Strada Dr. Ioan Ratiu, jud. Cluj, Romania, fiind inclus in CF 52899 

Turda, CF 52915 Turda, CF 52910 Turda, suprafata totala de 23,496.62 mp. 

b) destinaţia construcţiei existente; 
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In prezent terenul este amenajat cu un teren de fotbal, o pista de alergare, un 

teren de baschet si un teren de handbal ce nu corespund standardelor actuale. 

Mentionam ca zona este invadata de vegetatie neamenajata. 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale 

acestora şi în zone construite protejate, după caz;  

Imobilul nu este inclus pe lista de monumente istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate sau zone de protecţie ale acestora.  

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, 

după caz. 

Nu este cazul 

3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă; 

Categoria C  Clasa de importanta  III 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

Nu este cazul 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

Varsta constructiei este de peste 50 de ani. 

d) suprafaţa construită; 

Sc = 260.18 mp  

e) suprafaţa construită desfăşurată; 

 

Sc = 260.18 mp  

f) valoarea de inventar a construcţiei; 

Nu este cazul 

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 
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Sutil=260.18 mp 

Regim de Inaltime existent P. 

 

3.4. 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:  

Din observatiile si sondajele efectuate in expertiza tehnica corelate cu 

documentatia existenta s-a apreciat faptul ca lucrarile propuse (de modernizare si 

reabilitare) sunt posibile. Se vor  respecta indicatiile descrise la puncetele 6,7 si 8 din 

expertiza. 

Toate lucrarile de interventie se vor executa pe baza unui proiect de executie, 

validat de un verificator de proiecte atestat si insusit de catre expertul tehnic. 

Pentru orice nepotrivire intre datele de expertiza si situatia din teren , precum si 

in cazul aparitiei unor degradari in timpul executiei sau la orice suspiciune de 

comportarea defectuoasa – va fi contactat expertul pentru aprecierea unor solutii 

de interventie. 

Lucrarile de modernizare (si crestere a eficientei energetice) propuse pot fi 

puse in aplicare fara a fi conditionate de lucrari la imobilele vecine (practic NU exista 

interactiune structurala cu alte imobile vecine). 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii: 

Structura cladirii nu prezinta deteriorari semnificative doar mici urme de uzura 

ce vor fi reparate/corectate. 

Momentan planseele sunt fara rigiditate la fortele verticale dar nu prezinta 

efecte de conformare spatiala. 

Sarpanta are unele elemente deformate cu unele noduri dislocate, acestea se 

inlocuiesc. 

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

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile 

studiilor de diagnosticare: 

 

1. Clasa de risc seismic: 

Conform Normativului pentru proiectarea antiseismica a constructiilor - 

Indicativ P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei pentru proiectare, pentru 

cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani, este ag=0.10 g, iar 

perioada de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc = 0.7 sec. Clasa de risc 

seismic este Rs III. 

2. Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

Cele doua variante luate in considerare pentru analiza tehnico-economica 

sunt: 

I. Amenajarea unui complex sportiv si reabilitarea cladirii existente conform 

standardelor si cerintelor actuale. 

II. Amenajarea unei complex sportiv conform standardelor si cerintelor 

actuale. 

3. Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, 

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

lucrărilor de intervenţii; 

Recomandarile expertului  in cazul alegerii scenariului I sunt urmatoarele 

argumente de ordin tehnic: 

- Sarpanta actuala are o geometrie stabila fara indicii de depasire a capacitatii 

portante chiar daca exista o serie de deficiente; 

- Executarea unei sarpante noi impune lucrari de demontare, transport si 

manipulare; punctele de descarcare a noii structuri vor trebui sa coincida cu 

pozitia lor actuala; 

- Prin păstrarea şarpantei executantul are posibilitatea unor lucrări de înlocuire 

etapizată a învelitorii, ceea ce reduce vulnerabilitatea la infiltratiile de ape 

pluviale din timpul executiei. 

4. Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării 

conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate 
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In mod evident, performantele amenajarilor proiectate sunt dependente in 

mare parte de calitatea executiei si a materialelor utilizate, cele doua cerinte de 

baza reprezentand cheia presupunerilor facute pentru estimarea duratei de viata a 

structurii si orice abatere minora poate avea efecte negative majore, motiv pentru 

care, la executarea lucrarilor, se vor respecta conditiile tehnice de calitate impuse 

prin prevederile standardelor si normativelor in vigoare, in masura in care 

completeaza si nu contravin caietelor de sarcini emise de proiectant.  

Calitatea lucrarilor va rezista in timp numai printr-o intretinere permanenta atat 

a suprafetei de rulare cat si a acostamentelor si lucrarilor adiacente platformelor prin 

asigurarea scurgerii apelor meteorice catre emisari.  

 

 

 

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza 

detaliată a acestora: 

 

 

S-au luat în considerare două variante de interventie asupra complexului sportiv 

pe baza unei analize multicriteriale, considerându-se 12 de criterii de evaluare, după 

cum sunt prezentate în tablelul de mai jos:  
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Nr. 

Crt. 

Criterii de analiză şi selecţie 

alternative 

Amenajarea unui 

complex sportiv si 

reabilitarea cladirii 

existente conform 

standardelor si cerintelor 

actuale. 

Amenajarea unui 

complex sportiv 

conform 

standardelor si 

cerintelor 

actuale. 

1 
Durata de exploatare 

mare/mică (5/1) 
5 5 

2 
Raport Preţ investiţie / 

beneficii bun/slab (5/1) 
5 3 

3 

Raport Valoare investitie / 

utilizatori satisfacuti / 

nesatisfacuti (5/1) 

5 3 

4 
Calitatea dotarilor bun/slab 

(5/1) 
5 5 

5 
Siguranta in exploatare 

bun/slab (5/1) 
5 4 

6 
Raport Rezistenţă la uzură 

mare/ mic (5/1) 
4 4 

7 
Poluarea în execuţie 

mic/mare (5/1) 
5 5 

8 
Poluarea în exploatare 

mic/mare (5/1) 
5 3 

9 
Consum de resurse in 

exploatare mic/mare (5/1) 
4 4 

10 
Durată executie mica/mare 

(5/1) 
4 5 

11 
Impact in comunitate 

mare/mic (5/1) 
5 2 

12 

Cheltuieli de întreţinere pe 

perioada de analiză (15 ani) 

mici/mari (5/1) 

4 5 

 TOTAL 56 48 
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Punctaj realizat : 

I. Amenajarea unui complex sportiv si reabilitarea cladirii existente conform 

standardelor si cerintelor actuale.     – 56/60 pct. 

II. Amenajarea unui complex sportiv conform standardelor si cerintelor actuale.

         – 48/60 pct. 

Faţă de punctajul maxim – minim, care este 60 şi respectiv 12, Amenajarea unui 

complex sportiv si reabilitarea cladirii existente conform standardelor si cerintelor 

actuale se detaseaza având 56 puncte faţă de Amenajarea unui complex sportiv 

conform standardelor si cerintelor actuale, care a obţinut doar 48 puncte. 

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a comparat avantajele şi 

dezavantajele celor două tipuri de interventii, varianta cu amenajarea unui complex 

sportiv si reabilitarea cladirii existente conform standardelor si cerintelor actuale fiind 

varianta recomandată de proiectant precum şi următorii parametrii.  

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional, 

arhitectural şi economic, cuprinzând: 

Elementele pentru amenajarea unui complex sportiv sunt în general zone 

antitraume (suprafata turnata cauciucata, gazon sintetic, zgura, dale cauciuc, etc.) 

cu imprejmuirile specifice (gard metalic, plasa textila), dotari sportive (porti, panouri, 

fileu, mese de tenis), iluminat adecvat (nocturna, arhitectural)  spatii verzi amenajate, 

mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, etc.), vestiare amenajate pentru practicantii 

de sport, tribune pentru spectatori, locuri de parcare. 

Tinând cont de posibilităţile de amenajare in proiect s-au luat in calcul 

urmatorele lucrari:  

 Lucrari de degajare a finisajelor existente; 

 Lucrari de desfacere si debarasare a dotarilor existente; 

 Lucrari pregatitoare in vederea executarii lucrarilor de constructii si instalatii; 

 Realizarea infrastructurii aferente retelelor de instalatii; 

 Asamblarea si montarea dotarilor; 

 Realizarea aleilor, zonelor antitrauma, gazoanelor, parcari; 

 Reabilitarea cladirii existente; 

 Lucrări conexe: amenajare spatii verzi, montarea mobilierului urban, amplasare 

de panouri informative, etc.; 

 Repunerea in functiune a sistemului de irigare. 
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Lucrarile de mai sus menţionate au fost gandite in asa fel sa coraspunda 

standardelor actuale, sa ofere un spatiu sportivilor de diferite grupe de varste in 

siguranta dar si relaxare insotitorilor. 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 

iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Lucrările proiectate nu necesită utilitati. Energia electrică va fi asigurată în 

organizarea de santier prin racordarea din reteaua existentă. Sistemul de irigare de 

asemenea va fi racordat la la reteaua existenta in zona. Consumul acestora nu va 

genera modificari retelelor.  

Investitia pentru care se efectuează studiul nu necesită dotarea cu utilaje.  

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în 

graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale: 

Durata de executie a proiectului faza PT+DTAC este estimata la 3 luni si cea a 

execuţiei lucrărilor este estimată la 12 luni. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele etape de realizare şi durata 

propusă  pentru finalizarea proiectului. 
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Operatiuni/ Luni 3 5 7 9 11 13 15 

Elaborare PT+DTAC X       

Lucrari de degajare a finisajelor existente  X      

Lucrari de desfacere si debarasare a dotarilor 

existente 
 X      

Lucrari pregatitoare in vederea executarii 

lucrarilor de constructii si instalatii 
  X     

Realizarea infrastructurii aferente retelelor de 

instalatii 
  X     

Asamblarea si montarea dotarilor    X    

Realizarea aleilor, zonelor antitrauma, gazoanelor, 

parcari. 
    X   

Reabilitarea cladirii existente      X  

Lucrări conexe: amenajare spatii verzi, montarea 

mobilierului urban, amplasare de panouri 

informative, etc.; 

      X 

Punerea in functiune a sistemului de irigare.       X 

 

Durata de viaţă estimata, urmarind si realizand procedurile de mentenanta 

impuse de producator este de 10 - 15 ani. În acest timp, se vor efectua numai lucrări 

de întreţinere curentă şi reparaţii minore. Eventual o extindere şi modernizare a 

echipărilor existente. 

5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

- anexate (deviz estimativ) 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a) impactul social şi cultural; 

Dezvoltarea urbana prin infintarea de complexe sportive in vederea cresterii 

suprafetelor sportilve amenajate precum si facilitatilor de recreere pentru adulti si 

copii, reprezinta nevoi ale grupurilor tintă. 

 Imbunatatirea functionalitatii si aspectului orasului, diversificarea posibiltatilor de 

petrecere a timpului liber precum si imbunatatirea conditiilor de mediu; 

 Reabilitarea si amenajarea zonelor publice; 
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 Dezvoltarea unor spatii care sa permita activitati de educatie in aer liber, de 

organizare evenimente, etc; 

 Dezvoltarea nevoii de agrement si recreere a populatiei de orice varsta, prin 

amenajarea complexului; 

 Necesitatea promovarii unui stil de viata diversificat si accesibil dar mai ales a 

sanatatii si a activitatilor fizice; 

 Integrarea grupurilor dezavantajate in comunitate; 

 Nevoia de crestere a atractivitatii orasului si diminuarea migrarii demografice. 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare; 

• în faza de realizare  

Având în vedere caracterul specific al lucrărilor de santier, prin aceste lucrări 

nu se creează noi locuri de muncă în mod direct. Forta de muncă necalificată pe 

parcursul executiei lucrărilor va fi angajată în special din zonă  

• în faza de operare  

După finalizarea lucrărilor va fi generat un post de munca suplimentar. 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitătii 

si a siturilor protejate după caz; 

În perioada de executie si exploatare a investitiei poluarea fizică generată de 

activitatea propusă va consta în principal din zgomotul si vibratiile produse de utilaje 

si mijloacele de transport. Se va încerca neafectarea populatiei din zonă de 

zgomotele specifice acestor tipuri de activitati, prin mentinerea utilajelor la regim 

normal de functionare în faza de executie si prin controlarea vitezei de deplasare a 

autovehiculelor în faza de exploatare a investitiei respectându-se limita maximă de 

viteză impusă.  

Din activitatile de constructie pot rezulta următoarele tipuri de deseuri: pământ 

excavat, eventual sol rezultat din decopertarea stratului vegetal, deseuri de 

materiale de constructie, deseuri menajere provenite de la personalul implicat în 

activitatile de constructie.  

Pe timpul lucrărilor de constructii, executantul va asigura colectarea, 

depozitarea si transportul deseurilor rezultate.  

Materialele folosite la lucrări nu contin elemente agresive sau care se pot 

dizolva in apele pluviale care se scurg de pe santier.  
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5.6 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie 

 

 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă; 

 

 

Proiectul consta in amenajarea unui complex sportiv in incinta Colegiului National Mihai 

Viteazul in Municipiul Turda. Zona de interventie este de 15,512.72 mp, unde se vor realiza 

urmatoarele lucari: 

 

1. Amenajare complex sportiv 

 

1.1. Pista de alergare 

1.2. Terenuri de fotbal 

1.3. Teren de baschet/volei 

1.4. Terenuri de tenis 

1.5. Teren de handbal 

1.6. Zona de fitness 

1.7. Zona tenis de masa 

1.8. Tribuna 

1.9. Vestiar si depozite 

1.10. Parcare 

 

2. Reabilitare cladire atelier 

 

Cladirea studiata este localizata in incinta colegiului Mihai Viteazul, pe latura de Vest, are 

un regim de inaltime P+Pod, cladirea nu a mai fost folosita de mult timp, ultima ei 

functiune fiind de ateliere si depozitare. 

 

 

Durata prevazuta de realizare a investiţiei este de 2 ani. 

Analiza s-a facut pentru o perioada de 15  ani de operare a investitiei. 

 

 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 

investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 
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Investiţiile reprezintă o contribuţie importantă la rezolvarea problemelor 

economice şi sociale în România: îmbunătăţirea calităţii vieţii şi stimularea dezvoltării 

sociale. Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, România trebuie să facă investiţii 

semnificative în infrastructura de mediu, în sectoarele publice. 

Obiectul acestei investiţii îl constitue amenajarea unui complex sportiv, atat 

pentru elevii Colegiului National Mihai Viteazul Turda cat si pentru cetatenii 

municipiului Turda.  

Sportul este activitatea care ne ajută să ne menținem în formă și sănătosi, fizic 

și psihic. Însă, din păcate, numărul persoanelor care practică exerciții fizice regulat 

este foarte mic. Practicarea regulata a sportului are numeroase beneficii printre care: 

imbunătățește stima de sine, stimulează metabolismul, imbunătățește capacitatea 

creierului, previne afecțiunile cardiovasculare, previne îmbătrânirea. 

 

 

 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

 

Analiza financiară 

 

 

Principalul obiectiv al analizei cost-beneficiu financiară este de a calcula indicatorii 

performanței financiare a proiectului (profitabilitatea sa). 

 

Analiza financiară va evalua în special: 

 

a) profitabilitatea financiară a investitiei și a contributiei proprii investite în proiect 

determinate cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare 

investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). 

Profitabilitatea contribuției proprii investite în proiect se determină considerând 

numai contribuția proprie la proiect și se masoară prin VNAF/K si RIRF/K.  

 

b) durabilitatea ( sustenabilitatea) financiară a proiectului în conditiile interventiei 

financiare din partea fondurilor structurale. 

Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin verificarea fluxului net de 

numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al 

perioadei de analiza. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua in 
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considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) si toate sursele de finantare (atat 

pentru investitie cat si pentru operare si functionare, inclusiv veniturile nete). 

 

Metodologia folosită în analiza financiară este cea a fluxurilor de numerar 

actualizate. Aceasta presupune următoarele ipoteze generale: 

- Numai intrările și ieșirile de numerar sunt luate în considerare (amortizarea, 

rezervele și alți indicatori non-banești sunt excluși din analiză) 

- Calculul fluxurilor de numerar este bazat pe metoda incrementală, adică 

pe diferența între beneficiile și costurile alternativei „ cu proiect” și cele 

aferente alternativei „ făra proiect” 

- Rata de actualizare pentru analiza financiară este de 4% 

 

 

 

Valoarea Actualizată Netă (VNA sau VAN) 

 

După cum o va demonstra matematic și formula de mai jos, VAN indică valoarea 

actuală – la momentul zero – a implementarii unui proiect ce va genera în viitor 

diverse fluxuri de venituri și cheltuieli. 

 

 
Unde:  

 

CFt   = cash flow-ul generat de proiect în anul “t” – diferența dintre veniturile și 

cheltuielile efective 

 

VRn = valoarea reziduală a investiției în ultimul an de analiză  

 

I0 = Investiția necesară pentru implementarea proiectului. 

 

 

Rata internă de rentabilitate (RIR) 
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RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Astfel spus, 

aceasta este rata internă de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata 

mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 

 

 

Raportul Beneficiu/Cost (B/C) 

 

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparând 

valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea 

investiției: 

 

 

 
 

Se calculează ca raport între totalul încasărilor și totalul plaților efectuate în anul 

respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie să fie mai mare sau egal ca 0 pentru ca 

proiectul să fie considerat viabil în viitor și mai mic ca 1 pentru a considera 

intervenția necesară. 

 

Orizontul de timp 

 

Orizontul de timp reprezintă numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. 

 

 

Durata prevazută de realizare a investiţiei este de 2 ani 

Analiza s-a făcut pentru o perioadă de 15 ani. 
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Conceptul de “incremental” 

 

Atât veniturile, cât și cheltuielile vor fi luate în considerare în cadrul analizei 

financiare (și al analizei economice – Cost-beneficiu) conform conceptului de 

incremental – i.e. viabilitatea proiectului nu trebuie să ia in considerare 

veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent dacă proiectul ar fi 

fost sau nu implementat. 

Analiza financiară reprezintă un puternic argument în favoarea deciziei de 

investiție. In concluzie, nu ne putem aștepta ca un investitor să “plătească” pentru 

rezultatele care ar fi fost obținute oricum, fără investiția sa. 

Metoda incrementală se bazează pe comparația dintre scenariile “cu 

proiect” și “fără proiect”. 

Această diferentă dintre cele două cash flow-uri (cash flow incremental) se 

actualizează în fiecare an și este comparată cu valoarea prezenta a investiției, 

pentru a se stabili dacă valoarea actualizată netă (VAN) a proiectului are o valoare 

pozitivă sau negativă. 

Analiza financiară cuprinde următoarele sub-capitole: 

 

a. Cheltuielile de exploatare 

b. Veniturile totale 

c. Randamentul financiar asupra investiției : RIRF/C si VNAF/C 

d. Sustenabilitatea financiară 

e. Randamentul financiar asupra capitalului propriu : RIRF/K si VNAF/K 

 

 

a. Prognoza cheltuielilor  

 

 

În varianta fără proiect 

 

Amenajarea complexului sportiv este o investitie noua, iar cladirea atelier 

nu este utilizata in prezent, astfel investitia propusa prin aceasta 

documentatie nu genereaza costuri in prezent. 

 

 

In varianta cu proiect 
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Cheltuielile aferente variantei „cu proiect” sunt prezentate în următorul 

tabel: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400

21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Cheltuieli cu utilitatile- energie electrica 

Cheltuieli cu utilitatile- gaz

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 

Cheltuieli cu personalul ( salarii si 

contributii sociale)

Cheltuieli cu utilitatile- apa 

TOTAL CHELTUIELI DE 

EXPLOATARE

Cheltuieli de exploatare

Ani de exploatare 

 
 

 

 

b. Prognoza veniturilor totale 

  

In varianta fără proiect  

 

Amenajarea complexului sportiv este o investitie noua, iar cladirea atelier nu este 

utilizata in prezent, astfel investitia propusa prin aceasta documentatie nu 

genereaza venituri in prezent. 

 

 

In varianta cu proiect 

  

Veniturile sunt formate din Venituri din taxele pe folosirea terenurilor exterioare si  

alocari din bugetul propriu pentru acoperirea cheltuielilor si sunt prezentate in tabelul 

de mai jos 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Venituri 

Venituri din taxele pe folosirea terenurilor 

exterioare

Venituri (subventii din bugetul local)

TOTAL VENITURI  

 

Previzionam ca terenurile vor fi inchiriate 70 h/ luna  pentru sporturile de echipa 

(fotbal, handbal, baschet) si 20 h pentru tenis si volei. Tarifele practicate pentru 

inchiriere vor fi de 100 de lei/ora pentru sporturile de echipa (fotbal, handbal, 

baschet) si 40lei/ ora pentru tenis si volei. 

 

 

 

 

 

 

Fluxul de numerar – varianta marginală -  care reprezintă diferența dintre valorile 

asociate scenariului “ cu proiect” si cele asociate scenariului “fără proiect”-  este 

prezentat în tabelele de mai jos: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400 32.400

21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 

VENITURI

Venituri din taxele pe folosirea terenurilor 

exterioare

Venituri (subventii din bugetul local)

TOTAL VENITURI

VENIT OPERATIONAL NET

Cheltuieli cu personalul ( salarii si 

contributii sociale)

Cheltuieli cu utilitatile- apa 

Cheltuieli cu utilitatile- energie electrica 

Cheltuieli cu utilitatile- gaz

TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

ANI DE EXPLOATARE
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c. Randamentul financiar asupra investiției : RIRF/C si VNAF/C 

 
Total 

investitie

Anul 1 de 

investitie

Anul 2 de 

investitie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Venituri 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Total venituri 0 0 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Cheltuieli de exploatare 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Cheltuieli totale cu investitia 7.293.701 348.518 6.945.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli 348.518 6.945.183 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Valoarea reziduala 2.977.021

Flux de numerar net / V 

operational net -348.518 -6.945.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.977.021

Rata de actualizare 4%

Anul 1 de 

investitie

Anul 2 de 

investitie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,00 0,00 87.832,84 84.454,65 81.206,40 78.083,08 75.079,88 72.192,19 69.415,57 66.745,74 64.178,60 61.710,19 59.336,72 57.054,54 54.860,13 52.750,13 1.640.177,06

348.518,08 6.678.060,63 87.832,84 84.454,65 81.206,40 78.083,08 75.079,88 72.192,19 69.415,57 66.745,74 64.178,60 61.710,19 59.336,72 57.054,54 54.860,13 52.750,13 50.721,28

2.605.077,71

8.042.200,64

0,32

-5,78%

-5.228.002,82

ANUL CURENT la 

care fac 

actualizarea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,5339

Venituri actualizate 

Cheltuirli actualizate

B/C

RRF/C

Total venituri actualizate

Total cheltuieli actualizate

4,00%

COEFICIENTI DE 

ACTUALIZARE LA O RATA 

DE 4%

VFNA/C

 
 

Se observă ca RIRF/C < 4% (rata de actualizare) , VNAF/ C este negativ și raportul beneficiu –cost este mai mare decat 0, dar mai 

mic decât 1. Toți acești indicatori respectă condițiile impuse de program. 
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d. Sustenabilitatea financiară 

 

 

Anul 1 de 

investitie

Anul 2 de 

investitie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total intrari de numerar 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600

Alocari de la bugetul local si de 

stat 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Total intrari de numerar din 

finantarea proiectului 7.442.552 355.631 7.086.921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finantarea nerambursabila 7.293.701 348.518 6.945.183

Contributia solicitantului 148.851 7.113 141.738

Contributia solicitantului TVA

TOTAL SURSE DE 

FINANTARE 355.631 7.086.921 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Costurile de investitie a 

proiectului  355.631 7.086.921

Plati TVA aferent investitiei 

Total iesiri de numerar 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Rambursare credite

Alte iesiri de numerar

TOTAL IESIRI 355.631 7.086.921 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

TOTAL FLUX DE NUMERAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUX NET DE 

NUMERAR CUMULAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANI

 
Din tabelul de calcul al sustenabilității se observă că fluxurile de numerar nete cumulate sunt pozitive pe 

durata întregii perioade de previziune, de unde rezultă că proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de 

numerar care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției, demonstrându-se astfel 

sustenabilitatea investiției. 
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e. Randamentul financiar asupra capitalului propriu : RIRF/K si VNAF/K 

 
total 

investitie

Anul 1 de 

investitie

Anul 2 de 

investitie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Venituri din exploatare 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Total intrari 0 0 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Cheltuieli de exploatare 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

CAPITALUL PROPRIU 148.851 7.113 141.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total iesiri 7.113 141.738 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000

Valoarea reziduala 2.977.021

Flux de numerar net / V 

operational net 148.851 -7.113 -141.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.977.021

Anul 1 de 

investitie

Anul 2 de 

investitie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,00 0,00 87.832,84 84.454,65 81.206,40 78.083,08 75.079,88 72.192,19 69.415,57 66.745,74 64.178,60 61.710,19 59.336,72 57.054,54 54.860,13 52.750,13 1.640.177,06

7.112,61 136.286,95 87.832,84 84.454,65 81.206,40 78.083,08 75.079,88 72.192,19 69.415,57 66.745,74 64.178,60 61.710,19 59.336,72 57.054,54 54.860,13 52.750,13 50.721,28

2.605.077,71

1.159.021,49

22,02%

1.390.438,67

Rata de actualizare 4%

RRF/K

VFNA/K

Venituri actualizate 

Cheltuirli actualizate

Total venituri actualizate

Total cheltuieli actualizate

 
Valorile indicatorilor financiari (asupra capitalului propriu) sunt de regulă pozitive, dar acestea nu trebuie să fie 

foarte mari, astfel existând riscul de a supradimensiona ajutorul nerambursabil oferit prin fonduri structurale. 

Obiectivul calculării acestor indicatori este de a analiza performanța proiectului din perspectiva unității 

finanțate.
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d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

 

Analiza economica- nu este cazul, investitia propusa  nu este o investitie 

majora . 

Analiza cost-eficacitate (ACE) constă în compararea alternativelor de proiect 

care urmăresc obţinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate 

diferi în intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru 

un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă actualizată a tuturor 

costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizează nivelul rezultatului. 

Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt 

dificil, dacă nu imposibil, să fie evaluate, în timp ce costurile pot fi determinate 

cu mai multă certitudine. 

 

Sportul este activitatea care ne ajută să ne menținem în formă și sănătosi, fizic 

și psihic. Însă, din păcate, numărul persoanelor care practică exerciții fizice 

regulat este foarte mic. Practicarea regulata a sportului are numeroase 

beneficii printre care: imbunătățește stima de sine, stimulează metabolismul, 

imbunătățește capacitatea creierului, previne afecțiunile cardiovasculare, 

previne îmbătrânirea. 

In cazul investitiei analizate beneficiile sunt multiple. Printre aceste beneficii 

amintim: 

 Imbunatat ̦irea funct ̦ionalităt ̦ii și aspectului orașului, diversificarea 

posibiltatilor de petrecere a timpului liber precum s ̦i îmbunatatirea 

conditiilor de mediu; 

 Reabilitarea s ̦i amenajarea zonelor publice; 

 Dezvoltarea unor spatii care sa permita activitati de educatie in aer liber  

 Dezvoltarea nevoii de agrement si recreere a populatiei de orice varsta 

 Necesitatea promovarii unui stil de viata diversificat si accesibil dar mai 

ales a sanatatii si a activitatilor fizice; 

 Integrarea grupurilor dezavantajate in comunitate; 

 Nevoia de crestere a atractivitatii orasului si diminuarea migrarii 

demografice. 
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Analiza de senzitivitate 

 

Analiza de senzitivitate este o tehnică prin care se investighează impactul 

modificarii unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod 

normal, se analizează numai variațiile nefavorabile ale acestor variabile critice.  

 

Scopul analizei de senzitivitate este de:  

 1. A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influență importantă asupra 

costurilor și beneficiilor generate de proiect 

 2 .A investiga consecințele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-

critice  

 3. A evalua dacă deciziile ce vor fi luate în cadrul proiectului pot fi afectate 

de aceste schimbări 

 4. A identifica acțiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte 

nefavorabile asupra proiectului. 

 

  Concluzia analizei cost-beneficiu se bazează pe un singur set de valori 

pentru fiecare factor sau variabilă. Un număr de factori s-ar putea însa 

schimba pe parcursul proiectului și este necesar să testăm cât de sensibile sunt 

valorile de eficientă a proiectului (VNA, RIR) la modificări ale valorilor acestor 

factori. 

 

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice care 

pot  afecta performanța financiară a proiectului. Se analizează modul în care 

variația acestora, în plus sau în minus , după caz,  influentează indicatorii 

calculați în cadrul analizei financiare. In literatura de specialitate se apreciază 

că un proiect este sensibil din punct de vedere financiar dacă variația cu 1% a 

variabilelor critice afectează cu cel putin 5% valoarea actualizată netă (VNA). 

In mod logic, cele mai importante variabile economice sunt: 

Valoarea investiției 

Veniturile 

Cheltuielile de exploatare 

 

Rezultatele sunt prezentate în următorul tabel: 
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Situatie de baza- 

fara modificari a 

variabilelor critice

Investitia 

creste cu 1 %

Cheltuielile cresc 

cu 1 %

Veniturile scad 

cu 1 %

Combinatia-

Investitia creste cu 

1 %, veniturile 

scad cu 1 % si 

cheltuielile cresc 

cu 1 %

VAN -5.228.002,82 -5.398.857,48 -5.341.487,32 -5.341.487,32 -5.416.745,32

RIR -5,78% -5,84% -5,80% -5,80% -5,88%

% modificare 

in VAN 3,268 2,171 2,171 3,610  
S-a operat atât cu modificarea fiecărei variabile critice în parte, precum și cu 

combinația  acestora  (presupus a fi cel mai nefavorabil caz). Se observă că 

proiectul are o senzitivitate redusă la modificarea fiecăreia  din cele trei 

variabile critice.  

 

 

 

 

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 

 

 

 

Analiza de risc scoate în evidență principalele riscuri la care este supus 

proiectul, precum și măsurile de prevenire și soluționare a situațiilor nedorite, în 

cazul în care acestea survin. Categoriile de riscuri avute în vedere în ceea ce 

privește implementarea proiectului sunt urmatoarele : 
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Riscuri Masuri de combatere a riscurilor 

Riscul de depășire a valorii investiției  

prevăzute 

Duratele prevăzute pentru 

derularea diverselor etape ale 

proiectului pot conduce la situația în   

care estimarea bugetului proiectului 

să nu mai fie actuală. 

 

Bugetul estimativ realizat a ținut cont de 

aceste   riscuri, utilizându-se prețuri 

actuale, care            nu vor suferi 

schimbari semnificative în intervalul de 

timp pâna la demararea implementarii 

proiectului. 

 

Riscul de scădere a veniturilor 

Dacă beneficiarul nu are prevazuți 

banii necesari acoperirii cheltuielilor 

neeligibile în Bugetul   propriu există 

riscul de nefinalizare a investiției . 

Dacă beneficiarul nu are prevăzuți 

banii necesari acoperirii cheltuielilor 

cu întreținerea și mentenanța 

investiției in Bugetul propriu există 

riscul de neîndeplinire a clauzelor 

contractuale prevăzute în 

Contractul de finanțare pentru 

perioada de monitorizare. 

 

Bugetul propriu va asigura în fiecare an 

veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor cu derularea implementării 

proiectului, iar mai apoi va asigura 

veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor        cu întreținerea și 

mentenanța investitiei. 

Riscul de creștere a costurilor 

Pe parcursul operării investiției este 

posibil 

să crească costurile ( cu întreținerea 

și  

mentenanța investiției ) 

 

În determinarea costurilor medii pe 

parcursul       operarii investiției s-au luat 

în calcul date statistice de la lucrări 

similare din localitate și din județ. 

Riscul de întârziere 

Există riscul ca perioada prevazută 

pentru finalizarea proiectului să nu 

poată fi respectată   din motive mai 

mult sau mai puțin obiective. 

 

Considerarea în realizarea graficului de      

implementare a unor durate 

acoperitoare pentru activitățile 

prevăzute. 
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Riscul tehnologic 

Este reprezentat de posibilitatea ca 

soluția tehnologică aleasă să 

devină inadecvată      datorită uzurii 

morale pâna la finalizarea 

implementarii proiectului. 

 

Selectarea atenta și pe baza unor 

criterii       științifice riguroase a 

echipamentelor, ceea ce va asigura 

noutatea și actualitatea tehnologiei 

realizate 

Riscul de management 

Posibilitatea ca managementul 

proiectului să         nu poată fi 

asigurat în mod eficient, ceea ce va 

conduce la întârzieri în derularea 

proiectului și poate chiar conduce 

la nerespectarea termenului de 

execuție prevăzut. 

Managementului de proiect va fi 

asigurat de o echipă care are 

experiența necesară asigurarii unui 

management de proiect adecvat.  

 

 

Concluzia acestei analize este că investiția are nevoie de cofinanțare din 

fonduri nerambursabile. In aceste condiții, după finalizarea investiției, ea are 

capacitatea de a se autosusține. 

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

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

VARIANTA 1 – Amenajarea unui complex sportiv si reabilitarea cladirii 

existente conform standardelor si cerintelor actuale. 

VARIANTA 2 – Amenajarea unui complex sportiv conform standardelor si 

cerintelor actuale.  

 

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere tehnic: 

Varianta 1 – Amenajarea unui complex sportiv si reabilitarea cladirii 

existente conform standardelor si cerintelor actuale. 

Avantaje:  

- Prezenta cladirii reabilitate, folosita ca vestiare, grupuri sanitare si mici 

sali de sport 

- Impact comunitate mare 



Amenajare Complex Sportiv Mihai Viteazul 

Strada Dr. Ioan Ratiu, nr. 111, Mun. Turda 

jud. Cluj, Romania 

 

 

 

s.c. URBA s.r.l. 

str. Prof. T Ciortea nr. 9/20, Cluj-Napoca, RO 

+40 742 774 046 

balas_mihai@yahoo.com  

D.A.L.I. 

Revizia A.00 

Octombrie 2018 P
ag

in
a 

   
3

3
 

- Calitatea dotarilor buna 

- Raport Valoare investitie / utilizatori satisfacuti / nesatisfacuti bun 

- Raport Preţ investiţie / beneficii bun 

- Siguranta in exploatare buna 

- Poluarea in exploatare mai mica 

Dezavantaje:   

- Cheltuieli de întreţinere pe perioada de analiză (15 ani) putin mai mari 

- Durata executie mai mare 

Varianta 2 – Amenajarea unui complex sportiv conform standardelor si 

cerintelor actuale. 

Avantaje:  

- Calitatea dotarilor buna 

- Cheltuieli de întreţinere pe perioada de analiză (15 ani) mai mici 

- Durata executie mai mica 

-  

Dezavantaje:  

- Lipsa spatilor anexe (vestiare, dusuri, grupuri sanitare) 

- Impact comunitate mai mic 

- Raport Valoare investitie / utilizatori satisfacuti / nesatisfacuti slab 

- Raport Preţ investiţie / beneficii slab 

- Siguranta in exploatare slaba 

- Poluarea in exploatare mai mare 

Comparatia scenariilor propuse din punct de vedere financiar:  

Varianta 1 – Amenajarea unui complex sportiv si reabilitarea cladirii 

existente conform standardelor si cerintelor actuale: 

Valoarea investitiei de bază conform devizelor pe obiect si a devizului 

general exclusiv TVA este : 6,254,245.18lei  

Varianta 2 – – Amenajarea unui complex sportiv conform standardelor si 

cerintelor actuale: 

Valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului 

general exclusiv TVA este : 4,963,115.37lei 

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

Prin Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie s-a propus 

amenajarea unui complex sportiv si reabilitarea cladirii existente conform 
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standardelor si cerintelor actuale, instalatii de iluminat si irigatii. Complexul va fi 

echipat cu echipamente de tehnologie actuala, mobilier urban modern, alei si 

zone cu suprafete gandit amenajate. 

Elementele pentru amenajarea unui complex sportiv sunt în general zone 

antitraume (suprafata turnata cauciucata, gazon sintetic, zgura, dale cauciuc, 

etc.) cu imprejmuirile specifice (gard metalic, plasa textila), dotari sportive 

(porti, panouri, fileu, mese de tenis), iluminat adecvat (nocturna, arhitectural)  

spatii verzi amenajate, mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, etc.), vestiare 

amenajate pentru practicantii de sport, tribune pentru spectatori, locuri de 

parcare. 

Tinând cont de posibilităţile de amenajare a zonei şi de cotele existente în 

teren, s-au proiectat zone distincte pentru diferite tipuri de activităţi: 

Pista de alergare cu o suprafata de 2,013.65 mp, se afla in jurul terenurilor 

de fotbal. Pista are o zona de sprint pentru 6 persoane, 120 m si o zona circulara 

pentru alergatorii de rezistenta, 200 m/tura. Suprafata de uzura al acesteia va fi 

o pardoseala turnata cauciucata ce va asigura buna desfasurare a activitatilor 

sportive. Pista va beneficia de o nocturna precum si de iluminat arhitectural 

ambiental. 
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Terenurile de fotbal cu o suprafata de 2,305.13 , sunt pozitionate 

 central, in mijlocul pistei de alergat. Terenul de fotbal este acoperit cu un 

gazon sintetic Spine Turf, la margini avand zone de protectie. Acesta poate fi 

folosit sub forma unui singur teren, pe toata lungimea, sau impartit in doua 

terenuri mici. Pe terenuri se regasesc 2 porti mari de fotbal si 4 porti de 

minifotbal ce vor sta la dispozitia sportivilor. Zona este imprejmuita cu un gard 

de protectie metalic de 6 m, avand o plasa capac din material textil deasupra 

si iluminat sportiv. Accesul pe terenuri se realizeaza prin intermediul a doua porti. 

La capatul terenului se regaseste un mic teren de antrenament, cu o suprafata 

de 129.93 mp, intre pista de alergat si terenurile de fotbal.  

 

 

 

   Terenul de baschet/volei cu o suprafata de 613.11 mp, se afla in zona 

estica a terenului studiat, in imediata apropiere a pistei de alergare. Suprafata 

de joc este acoperita cu pardoseala turnata cauciucata ce asigura protectie 

dar si conditii bune de desfasurare a activitatilor sportive specifice. Terenul are 

doua panouri de baschet, dar si stalpi pentru montarea fileului de volei. Pe 

margini exista zone de protectie conform normelor actuale. Zona este 

imprejmuita cu un gard de protectie metalic de 6 m avand o plasa capac din 

material textil deasupra si iluminat sportiv, nocturna. Accesul se realizeaza prin 

intermediul a doua porti. 
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Terenurile de tenis cu o suprafata de 1,891.09 mp, se afla in nordul zonei 

de interventie. Cele trei terenuri de tenis beneficiaza de o suprafata de joc din 

zgura bazata pe un sistem ce permite usor scurgerea apelor pluviale. Zona este 

imprejmuita cu un gard de protectie metalic de 6 m si iluminat sportiv, 

nocturna. Accesul se face pe cate o poarta a imprejmuirii. Terenurile 

beneficiaza de mici depozite de 6 mp, in afara imprejmuirii, de asemenea 

exista si o mica tribuna de 37 locuri. Vegetatia deasa a zonei ii da acesteia o 

ambianta aparte. 
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Terenul de handbal cu o suprafata de 1,055.78 mp, se afla in           

imediata apropiere a cladirii reabilitate. Suprafata de joc este acoperita cu 

pardoseala turnata cauciucata ce asigura protectie dar si conditii bune de 

desfasurare a activitatilor sportive specifice. Pe teren se vor monta doua porti 

de handbal. Pe margini exista zone de protectie conform normelor actuale. 

Zona este imprejmuita cu un gard de protectie metalic de 6 m avand o plasa 

capac din material textil deasupra si iluminat sportiv, nocturna. Accesul se 

realizeaza pe poartile imprejmuirii. Zonele de siguranta ale terenului de handbal 

sunt realizate astfel incat, pe timp de iarna, se poate amplasa un balon 

presostatic, ce permite buna desfasurare a activitatilor sportive pe timpul 

anotimului rece. 

 

  

 

 

 

 

Zona de fitness cu o suprafata de 338.94 mp, se afla in extremitatea 

nordica a zonei de interventie. Pentru pardoseala vor fi folosite dale de 

cauciuc, iar pentru dotarea zonei se vor folosi 15 echipamente de diferite forme 

si functiuni, banci si panouri info, zona va fi, de asemenea, iluminata. Vegetatia 

deasa a zonei ii da acesteia o ambianta aparte. 
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Zona tenisului de masa are o suprafata de 68.05 mp, se afla in 

vecinatatea zonei de fitness. Suprafata va fi acoperita cu o placa de beton, 

zona va fi dotata cu patru mese de tenis de masa si, de asemenea, va fi 

iluminata. 
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Tribuna cu o suprafa de 138.35 mp, este din structura metalica si are 212 

de locuri dispuse pe 3 randuri. Ea se afla pe marginea pistei de alergare avand 

3 zone de acces. Siguranta populatiei este asigurata prin balustrade de 

protectie. 

Vestiarul si depozitele au o suprafata de 118.25 mp, se afla in 

spatele tribunelor, in apropierea terenului de baschet si este alcatuit din 4 

containere cuplate, compartimentate in din zona de vestiar propriu-zisa, dusuri 

si grupuri sanitare, grupate pe sexe, precum si o zona de depozitare pentru 

materialele sportive folosite. 

 

 

 

Parcarea se afla in coltul vestic al zonei de interventie. Accesul se face 

controlat, prin intermediul unor bariere automatizate, din Strada Crisan, existand 

un singur sens de circulatie cu spatii de parcare dispuse perpedicular pe sensul 

de mers. Zona s-a amenajat cu 25 de locuri de parcare 2 fiind pentru persoane 

cu dizabilitati, zona fiind de asemenea iluminata pe timp de noapte. Vegetatia 

deasa asigura locului un aspect placut. 
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Complexul sportiv va beneficia de alei si zone pietonale pavate, dotate 

cu mobilier urban, ce vor face lagatura intre terenuri si, de asemenea, cu 

curtea Colegiului National Mihai Viteazul.  

Terenurile sportive vor fi imprejmuite si iluminate sportiv, aleile si zonele 

pietonale vor beneficia de iluminat arhitectural ambiental, de asemenea, 

incinta va fi echipata cu o instalatie de supraveghere video. 

Spatiile verzi se vor reamenaja si se va amplasa o instalatie automatizata 

de irigatie. 
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Reabilitare cladire 

Cladirea studiata este localizata in incinta colegiului Mihai Viteazul, pe 

latura de Vest, are un regim de inaltime P+Pod, cladirea nu a mai fost folosita 

de mult timp, ultima ei folosinta fiind de ateliere si depozitare. 

Structura este de tip zidarie portanta, cu plansee de lemn cu tencuiala la 

intrados si podea la partea superioara, sarpanta de lemn, invelitoare din tigla 

ceramica, cu o varsta de peste 50 de ani si prezinta un grad avansat de 

degradare si igrasie. Deteriorarile importante nu afecteaza structura de 

rezistenta, principala sursa a degradarilor o reprezinta lipsa lucrarilor de 

intretinere, in special la acoperis. 

Lucrarile propuse sunt: 

-pastrarea sarpantei existente, iar elemente putrezite se vor inlocui cu 

elemente noi cu aceiasi sectiune, se vor rigidiza nodurile deplasate 

-planseul de lemn de peste parter se va curata de materialele depozitate 

si se vor schimba actualele straturi termoizolatoare, cu eficienta moderata, cu 

solutii tehnice moderne 

-materialul lemnos se va trata cu solutii de protectie(ignifugare, tratare 

anticarii, antimucegai, fungic) 

-se va inlatura igrasia, mucegaiul din soclu si pereti; 

-se vor executa jgheaburi si burlane corect dimensionate care vor prelua 

apa si o vor directiona spre reteaua de colectare; 

-se vor executa trotuare etanse pe tot perimetrul cladirii cu panta de 

scurgere spre exterior 

-se vor inlatura tencuielile umede, friabile pana la dezvelirea zidariei si 

dupa uscarea totala se va executa sistemul termoizolant; 

-se va inlocui in totalitate invelitoarea, inclusiv elementele de tichingerie; 

Cladirea existenta pe latura vestica a terenului, cu o SC de 260.18mp si o 

S.U. de 209.78mp este compusa din 4 Sali, hol, antreu si g.s. 
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 Noile functiuni vor adaposti vestiare cu dusuri si grupuri sanitare, 

diferentiate pe sexe, vestiar cu grup sanitar pentru profesori si antrenori, o sala 

de gimnastica, birou pentru profesori, si spatii de depozitare pentru materiale si 

echipamente sportive. Suprafata construita a constructiei nu se va modifica. 

Zonele mai sus menţionate au fost proiectate in asa fel sa coraspunda 

standardelor actuale, sa ofere un loc sportivilor de diferite varste in siguranta 

dar si relaxare insotitorilor. 

Diferitele zone propuse vor avea urmatoarea configuratie: 

 Zona pistei de alergare: pardoseala turnata Conipur SP – 13 mm, placa 

b.a. – 10 cm, balast compactat – 20 cm, teren natural; 

 Zona terenurilor de fotbal: gazon sintetic Spine Turf – 50 mm, placa b.a. – 

10 cm, balast compactat – 20 cm, teren natural; 

 Zona terenului de baschet/volei, handbal: pardoseala turnata Conipur 2S 

– 16 mm, placa b.a. – 10 cm, balast compactat – 20 cm, teren natural; 

 Zona terenurilor de tenis: Proclay Outdoor – 30 mm , piatra sparta 

compacatata – 20 cm, teren natural; 

 Zona de fitness si terenurilor de masa: dale de cauciuc 50 mm, strat 

concasat 0-36 + nisip (1/1), balast compactat – 15 cm, teren natural; 

 Zona parcarii: strat de uzura din mixtura asfaltica BA16 – 40 mm, strat de 

legatura binder BAD20 – 60 mm, strat de forma – refuz ciur – 20 cm, piatra 

sparta – 20 cm, balast compactat – 20 cm, teren natural; 

 Zona pietonala: pavaj – 60 mm, nisip – 5 cm, balast compacatat – 10 cm, 

piatra sparta – 15 cm, teren natural. 
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general; 

 

Indicatori 

maximali 

Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

(cu TVA) 

TVA 

Mii lei Mii lei Mii lei 

TOTAL 

GENERAL 

6,254,245.18 7,442,552.18 1,188,307.00 

DIN CARE 

C+M 

4,322,751.74 5,144,074.57 821,322.83 

 

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; 

Prin realizarea prezentului obiectiv de investitii s-au propus urmatoarele lucrari: 

 Lucrari de degajare a finisajelor existente; 

 Lucrari de desfacere si debarasare a dotarilor existente; 

 Lucrari pregatitoare in vederea executarii lucrarilor de constructii si 

instalatii; 

 Realizarea infrastructurii aferente retelelor de instalatii; 

 Asamblarea si montarea dotarilor; 

 Realizarea aleilor, zonelor antitrauma, gazoanelor, parcari; 

 Reabilitarea cladirii existente; 

 Lucrări conexe: amenajare spatii verzi, montarea mobilierului urban, 

amplasare de panouri informative, etc.; 

 Repunerea in functiune a sistemului de irigare. 

Prin prezenta propunere rezulta următoarele suprafete: 

- 2,013.65 mp      pista de alergare; 

- 2,305.13 mp      teren fotbal; 

- 613.11 mp      teren baschet/volei; 

- 1,891.09 mp      teren tenis; 

- 1,055.78 mp     teren handbal; 

- 338.94 mp     zona fitness; 

- 68.05 mp      zona tenis de masa; 
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- 4,162.39 mp     zona verde; 

- 1,878.80 mp     alei pietonale; 

- 669.00 mp     parcare; 

- 138.35 mp     tribune; 

- 118.25 mp     vestiare si depozite; 

- 260.18 mp     cladire existenta reabilitata. 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 6,254,245.18 lei (fara 

TVA). 

Amenajarea complexului sportiv, va contribui în mod substanţial la 

îmbunãtãţirea calitatii vietii si imaginii orasului. 

Costul de realizare al obiectivului de investitie este de 278.66lei/mp. 

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

- Anexat (grafic esalonare) 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 

detaliere al propunerilor tehnice 

 

Toate elementele ansamblurilor pentru zona fitness vor fi realizate in 

conformitate cu standardele europene SR EN1176/ 1-7/ 2008 – referitor la spatii 

de joaca, care cuprinde regulile si cerințele de siguranța generale si metodele 

de testare, riscurile precum si aspectele privind instalarea, inspecția, întreținerea 

si exploatarea acestora, si standardul European SR EN 1177/ 2008 – referitor la 

acoperirile suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor. Se vor prezenta 

dovezi ale certificărilor de la producător, in cazul echipamentelor de 

proveniența străină, traduceri autorizate. 

Toate materialele utilizate in realizarea lucrarii, se vor aproviziona de la 

furnizori/producatori autorizati, si vor fi insotite la momentul livrarii in santier de 

avize si certificari care sa ateste calitatea acestora. 

Responsabilul de santier va inspecta calitatea materialelor livrate, 

acuratetea si autenticitaea documentelor de calitate si doar daca toti pasii 

anteriori sunt indepliniti va proceda la receptia marfii in santier. 
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6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 

analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, 

alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate 

sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituit 

Finatarea se va realiza folosind instrumente de finantare destinate 

dezvoltării locale prin fonduri guvernamentale si fonduri proprii (Buget Local). 

7. Urbanism, acorduri şi avize conforme  

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de 

construire  

- Certificat de urbanism Nr. 351 din 14.09.2018 in scopul: Amenajare Complex 

Sportiv Mihai Viteazul 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară  

- Nr topo : 2288/1, 2287/1, 2286/1, 2285, 2284, 2215/2, 2221/2, 2289/1, 2223/1, 

2224/1, 2218, 2208/1, 2209/1, 2220/1, 2221/1, 2222, 2290/1, 2214/1, 2215/1, 

2216/1, 2212, 2210/1, 2211, 2291/1, 2224/2, 2220/2, 2219, 2217, 2214/2, 2213, 

2288/2, 2287/2, 2286/2, 2289/2, 2290/2, 2291/2, 2208/2, 2209/2, 2210/2. 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres 

prevăzute de lege  

- Carti funciare Nr. 52915, 52899, 52910 Turda 

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii 

existente  

- Aviz favorabil nr. 3037/18.10.2018 ISU Cluj 

- Aviz favorabil nr.6127/2680 din 31.10.2018 de la DSP Cluj 

- Aviz favorabil nr. SA60101835677/15.11.2018 de la Electrica 

- Aviz favorabil nr. 17329/29.10.2018 Apa si canalizare 

- Aviz favorabil nr. 241102/15.10.2018  Gaze naturale 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea 
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de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 

documentaţia tehnico-economică  

-  Decizia etapei de incadrare nr. 177 din 20.12.2018. 

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile 

tehnice, precum:  

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de 

eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;  

- Nu este cazul 

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;  

- Nu este cazul 

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri 

arheologice;  

- Nu este cazul 

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;  

- Aviz favorabil nr. 904/8.11.2018, Directia Patrimoniu Cultural – Ministerul Culturii si 

Identitatii Nationale, Bucuresti. 

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

- Nu este cazul 

 

 

Întocmit:  

arh. Ilie Bucsa
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