ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TISMANA
Nr. 8173 / 31.05.2022

Primar,
Jurist Remetea Narcis Petre

INVITATIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna
ofertă laprocedura organizată pentru atribuirea prin
achizitie directa a contractului de lucrari – „ Extindere rețea
alimentare cu apă Intrare sat Sohodol”
1. INFORMATII GENERALE
Achizitor: Oraşul Tismana
Adresa: oraş Tismana, judeţul Gorj
Telefon: 0253206101
Persoană de contact: Consilier achiziţii publice Macarie Daniel
Obiectul contractului: Extindere rețea alimentare cu apă Intrare sat Sohodol
Codul CPV: 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa
Beneficiar: Orașul Tismana

Sursa de finanţare: bugetul local
Publicarea invitației de participare: site-ul oficial al Orașului Tismana, în conformitate
cu prevederile art.43, alin.2 din HG 395/2016.
2. VALOAREA ESTIMATĂ
Valoare totală fără TVA 275.673,20 lei, repartizați astfel:
1) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 24.000 lei:
a) DTAC
- 4.000 lei;
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție,
inclusive as-build - 17.000 lei;
c) Verificare tehnică a proiectului
- 3.000 lei.
2) Asistență tehnică din partea proiectantului
- 5.000 lei;
3) Cheltuieli pentru investiția de bază
- 241.463,20 lei
a) Construcții și instalații
- 241.463,20 lei;
4) Oraganizare de șantier
- 5.210 lei
3. GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE
Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA a contractului.
4. MODUL DE REALIZARE A ACHIZITIEI DIRECTE
4.1 Documente de calificare solicitate
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice

-

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art.59 si art.60 din
Legea nr.98/2016, Conform Formular nr.1 , atașat la prezenta invitație
Persoane cu funcții de decizie: Remetea Narcis Petre-primar, Girgi Gabriel
Giorgian-administrator public, Ghinoiu Nicolae- secretar general UAT, Văcaru
Nicolae-sef serviciu financiar contabil, Catrina Nicolae și Nistor Cosmin - inspector
urbanism Macarie Daniel-Consilier achizitii publice, Buzianu Costel, Drumen
Dumitru, Slivilescu Marian, Fratilescu Dragos Vasile, Ungureanu Petre, Popescu
Ion, Semenescu Alin Nicuşor,, Sarcină Doru, Verboncu Ion, Sarcina Eugen Vasile,
Tivig Ion, Petrache Mirabela Roxana, Budica Costinel, Ciolacu Victor Catalin,
Probaji Constantin – consilieri locali
Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în
original sau copie „conform cu originalul” . Operatorii economici ce depun oferta
trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta,
sa reiasa ca operatorul este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile
de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului.

4.2 Propunerea tehnică – va fi prezentată conform Caietului de sarcini anexă la prezenta
Invitație
4.3 Propunerea financiară - Se va prezenta Formularul de ofertă, Formularul nr. 5.
4.4 Modul de prezentare a ofertelor
Fiecare ofertant va încărca prețul ofertat în SEAP, secțiunea „Cumpărări directe/Catalog
electronic” până cel târziu la data de 07.06.2022, ora 1500, sub denumirea „ Extindere rețea
alimentare cu apă Intrare sat Sohodol”, 45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare
cu apa și va transmite pe adresa de e-mail achizitii@primariatismana.ro , poziția din SEAP cu
anunțul postat.
În maxim 24 de ore achizitorul va iniția achiziția directă pentru ofertantul cu valoarea cea
mai scăzută, respectiv ofertantul câștigător.
Ofertantul câștigător va accepta solicitarea autorității contractante și în termen de 1 zi
lucrătoare va depune la registratura Primăriei Orașului Tismana sau pe e-mail la adresa
achizitii@primariatismana.ro documentele solicitate la punctele 4.1, 4.2 și 4.3.
5. DURATA CONTRACTULUI: maxim 3 luni de la data încheierii contractului
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.
Întocmit,
Ec.Macarie Daniel

Formularul nr. 1
OFERTANTUL
______________

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59, 60 și 61 din Legea 98/2016)

1.
Subsemnatul
_________________
în
calitate
de
___________________(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
________________ în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar
pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din
capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare
al autoritatii contractante;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al
autoritatii contractante;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autoritatii contractante;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante.
2. Subsemnatul ________________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)

OFERTANT
_________________

CANDIDATUL/OFERTANTUL

Formularul nr. 2

____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a)
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b)
infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c)
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d)
acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e)
spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f)
traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g)
fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu
face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică având ca obiect ................................................................................................................................
(denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu
sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
ART. 167
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să
prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura
de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci

când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte
că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune
că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a
întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a
planului de reorganizare aprobat de instanţă.
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere
comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale
regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de
proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre
persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură
cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).
(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri
care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele
situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura
de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de
orice altă natură;
c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât
şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă
solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl
va înainta în termen de maximum 15 zile.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).
(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu
titlu
exemplificativ,
neexecutarea
contractului,
livrarea/prestarea/executarea
unor
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform
destinaţiei prevăzute în contract.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
Candidat /ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)

OFERTANTUL
........................... (denumirea/numele)

Formularul nr. 4

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN
PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea
98/2016 , respectiv:
- n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă
având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator
economic este înfiinţat.
Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)

Formularul nr.5
OFERTANT
_________________

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ORASUL TISMANA
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul _________________ reprezentant legal al
ofertantului __________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să executăm Achizitia de lucrari de constructie pentru Reabilitare
Constructie C4 Si Imprejmuire, pentru suma de ____________ lei plătibilă după recepţia lucrărilor, la
care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de __________ lei, astfel:
1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
- ______ lei fără TVA:
a) DTAC
- ______ lei fără TVA;
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build
- ______ lei fără TVA;
c) Verificare tehnică a proiectului
- ______ lei fără TVA.
2. Asistență tehnică din partea proiectantului
- ______ lei fără TVA;
3. Cheltuieli pentru investiția de bază
- ______ lei fără TVA:
Construcții și instalații
- ______ lei fără TVA;
4. Oraganizare de șantier
- ______ lei fără TVA
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile respectiv până la data de
__________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta,împreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Alături de oferta de baza:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat
în mod clar "alternativa";
√ nu depunem oferta alternativă.
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o
puteţi primi.
Data completării ______________
Ofertant,

______________________

ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ORAS TISMANA
Oras Tismana, str.Tismana, nr.153, cod postal 217495, tel/fax 0253.374.216 / 0253.206.102.

Se aprobă,
Primar,
Jurist Remetea Narcis Petre

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achiziție Proiectare și
execuție pentru „ Extindere rețea alimentare

cu apă Intrare sat Sohodol”

Tismana 2021

1. DATE GENERALE
1.1 Localizarea proiectului
ROMÂNIA
REGIUNEA SUD-VEST
JUDEȚUL GORJ
ORAȘUL TISMANA
1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
DENUMIRE: ORAȘUL TISMANA
ADRESĂ:
oraș Tismana, str.Tismana, nr.153
TELEFON:
0253206101
FAX:
0253206102
WEB:
www.primariatismana.ro
E-MAIL:
achizitiitismana@yahoo.com
1.3 DESCRIEREA NECESITĂȚILOR INVESTIȚIEI
Orașul Tismana intenționează să achiziționeze lucrări pentru „Extindere rețea alimentare cu
apă Intrare sat Sohodol” prin bugetul local.
In cadrul activității ce urmează a fi achiziționată se urmărește să presteze servicii de
proiectare (DTAC, PTe, D.D.E., AS-BUILT) și să realizeze execuția de lucrări extindere rețea
alimentare cu apă.
2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL
2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului: Investitia propusa are ca obiectiv extinderea retelei de distributie
apa in satul Sohodol, strada Principala, de la intersectia cu strada Deal spre Pocruia.
Prin realizarea investitiei propuse se pot atinge urmatoarele obiective:
2.2 BENEFICIARII PROIECTULUI
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Unitatea Administrativ Teritorială a orașului
Tismana și locuitorii satului Sohodol, strada Principală.
3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE
3.1 SCOPUL CONTRACTULUI
Scopul contractului ce urmează a fi încheiat îl reprezintă serviciile de proiectare: (DTAC,
PTe, AS-BUILD, REFEAT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții.
3.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Prestarea serviciului de proiectare, constă în elaborarea următoarei documentaţii tehnice:
 Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC)
Conţinutul documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va
respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va conţine şi
documentaţia necesară obţinerii avizelor/acordurilor/etc. menţionate în certificatul de urbanism.
 Proiect tehnic de execuţie (PTe)
Conţinutul proiectului tehnic de execuţie va fi conform prevederilor din Hotărârea
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Proiectul tehnic de execuție va conţine caietele de sarcini și detaliile de execuție, precum
şi Planul de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.
Proiectul tehnic de execuție va conține și documentația aferentă executării organizării
lucrărilor (liste cu cantități de lucrări etc.).
 Documentaţie as-built
Documentaţia As-built, reprezintă proiectul tehnic de execuţie (inclusiv detaliile de execuţie)
actualizat la data finalizării lucrării.
 Referatul/referatele (pe specialităţi) de prezentare cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea
În referatul/referatele de prezentare prestatorul va prezenta, minim, lucrările realizate de
executant, modul de realizate al acestora, corespondența acestora cu prevederile documentațiilor
tehnice și ale normativelor tehnice în vigoare.
Documentaţiile tehnice vor fi elaborate în limba româna.
Documentaţiile tehnice elaborate vor fi verificate, prin grija prestatorului, de către verificatori de
proiecte atestaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi HG nr. 925/1995, cu
modificările şi completările ulterioare
Referatele verificatorilor de proiect, în orginal, vor fi atașate la documentația tehnică
elaborată.
2. Prestatorul va asigura asistență tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor, precum
și pe perioada de garanție (dacă este cazul în situația producerii unor deficiențe la lucrările
executate). De asemenea, prestatorul are obligația de a participa la fazele determinante
precum și la recepția la terminarea lucrărilor.
Prestatorul va soluţiona sesizările primite de la dirigintele de şantier/beneficiar cu privire la
eventualele neconformităţi apărute pe perioada de execuţie a lucrărilor și pe perioada de garanție
acordată lucrărilor şi va dispune măsurile care se impun prin emiterea de dispoziţii de şantier.
Dispoziţia de şantier (partea scrisă şi partea desenată) se va înainta spre aprobare
beneficiarului în termen de maxim 10 zile de la data sesizării prestatorului, numai dacă este verificată
de către verificatori autorizaţi, la cerinţele impuse de legislaţia în vigoare.
3. Realizarea investiției de bază
a) Obtinerea si amenajarea terenului
Investitia se propune a se realiza pe domeniul public.
b) Asigurarea utilitatilor necesare
Pentru exploatarea investitiei propuse nu sunt necesare utilitati suplimentare.
c) Solutia tehnica
Lucrarile proiectate extinderea retelei de distributie pe strada Principala din satul Sohodol.
In baza masuratorilor efectuate in teren, corelate cu studiile topografice si geotehnice si a
inventarierii utilizatorilor existenti si cei de perspectiva pe zona studiata se propune urmatoarea
solutie:
- realizare retea de distributie din tubulatura PEHD Pn10 De110mm, in lungime de 930 m, care
se va realiza pe strada Principala prin extindere din reteaua existenta.
- realizarea de bransamente pentru utilizatorii existenti si cei de perspectiva, s-au propus de
beneficiar un numar de 30 bransamente care se vor identifica la faza de Proiect tehnic.

Retelele vor fi echipate cu:
- camine de vane (sectionare, aerisire, golire);
- vane/robineti (sectorizare, aerisire, golire) ingropate;
- hidranti de incendiu;
Pentru realizarea proiectului intervin urmatoarele categorii de lucrari speciale:
- subtraversari drumuri reatea de distributie - 1 buc
- subtraversari drumuri conducte de bransamente - 8 buc.
Terenurile pe care urmează să se deruleze investitia sunt proprietatea publică şi vor fi puse la
dispoziţie, la inceperea lucrărilor, libere de orice sarcini.
Suprafeţele ocupate definitiv sau temporar:
- Retele de distributie: 930 x 0,8 m = 744 mp;
- Bransamente 334 x0,8 m = 267 mp;
- Organizare de santier: 500 mp.
Reţelele de distribuţie se vor amplasa in lungul tramei stradale iar execuţia acestora se va
coordona cu celelalte lucrări subterane şi de suprafaţă existente sau de perspectivă, conform
prevederilor STAS 8591/1-91.
Conform planurilor de situatie si profilelor longitudinale, retelele de distributie apa proiectate vor
avea urmatoarele caracteristici:
- lungime reţea: - 930 m;
- adancime de pozare: - min. 0,80 m de la generatoarea superioară a ţevii;
- latimea sapaturii : - max. 0,60 m;
- cămine de vane /vane ingropate: - 4 buc;
- hidranţi exteriori: - 2 buc;
- bransamente apa - 30 buc;
- material tubular utilizat: - PE-HD (polietilenă de inaltă densitate), Pn 10;
- diametre şi presiuni conducte:
 De = 32 mm, Pn 10: 30 bransamente=182 m (8 buc x 9 m ; 22 buc x 5 m)
 De = 40 mm, Pn 10: 152 m (bransament colectiv);
 De = 110 mm, Pn 10: 930 m
Retelele de distributie apa se propun a se realiza cu tubulatură din polietilenă de înaltă
densitate (PE-HD).
Montarea şi imbinarea prin sudură a tuburilor şi fitingurilor din PE-HD se poate realiza
conform mai multor tehnologii din care se pot enumera :
- cap la cap cu element incălzitor-termofuziune;
- electrofuziune;
- sudare cu corpuri solide;
- sudare cu gaze incălzite;
- sudare cu material topit;
- sudarea cu radiaţii, etc.
Pentru realizarea derivaţiilor din conducta principală se vor utiliza racorduri tip şa sudate prin
electrofuziune. Sudurile se vor efectua de către sudori autorizaţi şi se vor intocmi procese verbale de
sudare pentru fiecare sudură in parte.
Pozarea tubulaturii PE-HD in şanţuri se va efectua, obligatoriu, pe un strat de nisip de 15 cm
sub şi deasupra acesteia, lateral umplutura de nisip va fi de minim 20 cm grosime, ce rezultă din
condiţia lăţimii şanţului de pozare Bmin = Dext + 0,40 m, indicat in normative şi in documentaţia
tehnică a producătorilor.

De regulă, amplasarea reţelei de distribuţie se va face in imediata apropiere a rigolei drumului
sau langă trotuar, după caz, ţinand seama şi de celelalte reţele edilitare existente, respectandu-se
prevederile STAS 8591/1-91.
Subtraversările de drumuri modernizate se vor executa prin foraje orizontale, tubulatura din
PE-HD fiind protejată mecanic in ţeavă din oţel.
Pentru buna funcţionare a reţelei de distribuţie apă potabilă se vor prevedea vane de
sectorizare, vane de aerisire şi vane de golire montate in cămine de vane vizitabile sau vane montate
ingropat. Căminele de vane se vor realiza din beton armat şi vor fi prevăzute cu rame şi capace din
fontă de tip necarosabil şi carosabil (unde este cazul), trepte de acces in interior din OB 37 O 14 mm,
precum şi cu armăturile necesare. Trecerea conductelor prin pereţii căminelor se va face prin
intermediul pieselor de trecere etanşe.
Pe retelele de distributie se vor prevedea hidranti subterani de incendiu.
3.4 TERMEN DE GARANȚIE A LUCRĂRII
Termenul minim de garanție a lucrărilor este de 36 luni.
3.5 CALENDAR DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR
Se va prezenta calendar de realizare a activităților care va cuprinde termene de realizare
pentru cel puțin următoarele activități:
- Elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de execuție și Proiect
tehnic de execuție;
- Execuție investiție.
3.6 MECANISM DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI
Monitorizarea activităților efectuate de către constructor se va realiza prin verificarea
progresului fizic al contracului lunar, prin rapoarte lunare de progres și ședințe de lucru privind
stadiul fizic al lucrărilor la două săptămâni, concretizat prin încheierea unei Minute.
Propunerea tehnică va fi întocmită ținându-se cont atât de prevederile prezentului caiet de
sarcini, cât și a studiului de fezabilitate atașat.

Intocmit,
Compartiment urbanism,
Ing. Nistor Cosmin

Compartiment Achiziții Publice
Ec.Macarie Daniel
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MEMORIU TEHNIC
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investiţie: Studiu de Fezabilitate “Extindere retea
alimentare cu apa intrare sat Sohodol”
1.2. Investitor : ORASUL TISMANA.
1.3. Ordonator de credite: ORASUL TISMANA, JUDETUL GORJ
1.4. Beneficiarul investiţiei: ORASUL TISMANA
1.5. Elaborator: S.C. ARTPRO INTEGRAL SRL, loc. Tg-Jiu, judeţul Gorj, Nr. Reg.
comerţului : J18/354/2006, C.U.I. RO18696780, cod CAEN 7112 – Activitati de inginerie si
consultanta tehnica legate de acestea. Tel/fax. : 0253212045.
2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului de investitii
2.1. Situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii
Orasul Tismana este situat in partea de nord-vest a judetului Gorj la aproximativ 35 km de
municipiul Targu Jiu, resedinta de judet. Are in componenta sa localitatea de resedinta si zece sate
apartinatoare.
Este invecinat cu comunele Pestisani, Pades si Godinesti din judetul Gorj si cu localitati din
judetul Hunedoara.
Echiparea tehnico - edilitara in domeniul alimentarii cu apa potabila este reprezentata de trei
sisteme de alimentare cu apa independente respectiv, sistem de alimentare cu apa pentru localitatea
de resedinta si satele Pocruia, Izvarna, Vinata, Gornovita, Topesti si Vilcele, sistem de alimentare cu
apa pentru satele Celei, Costeni si Racoti si sistem de alimentare cu apa pentru satul Sohodol.
Se face mentiunea ca sistemele de alimentare cu apa au fost executate pe etape iar o parte
din trama stradala pe care sunt dispuse gospodarii ale populatiei nu a fost echipata cu retele de
distributie apa.
Investitia propusa are ca obiectiv extinderea retelei de distributie apa in satul Sohodol, strada
Principala, de la intersectia cu strada Deal spre Pocruia.
Necesitatea promovarii acestei investitii deriva din conditiile de asigurare cu apa potabila a
comunitatilor umane, iar identificarea sursei de finantare defineste oportunitatea actiunii.
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2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare
Componenta esentiala a strategiei de dezvoltare durabila a teritoriului, alimentarea cu apa
potabila a localitatilor, reglementata prin Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata
consumului uman, Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, Legea 311/2004 pentru
modificarea si completarea Legii 458/2002 si HG974/2004 privind monitorizarea calitatii apei
potabile se regaseste printre programele ale caror proiecte sunt finantate atat din fonduri comunitare
cat si guvernamentale, fapt pentru care promovarea acestui proiect este viabila.
Implementarea acestui proiect de catre Primaria orasului Tismana raspunde cerintelor
comunitatii locale dar si obiectivelor Directivei 98/83/CE de a proteja pe de o parte sanatatea
populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate consumului uman iar pe de alta
parte de a asigura calitatea apei destinata consumului uman.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Satul Sohodol are un sistem de alimentare cu apa compus din sursa, tratare, inmagazinare si
retea de distributie apa care nu acopera intreaga trama stradala a satului. Sistemul de alimentare cu
apa a fost dimensionat pentru asigurarea cu apa potabila a tuturor utilizatorilor din satul Sohodol.
Prin extinderea retelei de distributie apa se intregeste sistemul,oferind posibilitatea tuturor
utilizatorilor de pe strada Principala sa beneficieze de apa potabila.

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung
privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
Implementarea acestui proiect va satisface cererea de bunuri si servicii in ceea ce priveste
alimentarea cu apa potabila permanent a tuturor utilizatorilor dispusi pe trama stradala studiata.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.
Prin realizarea investitiei propuse se pot atinge urmatoarele obiective:
 conformarea cu prevederile aquis-ului comunitar in ceea ce priveste alimentarea cu apa
potabila in conditii de securitate a populatiei.
 controlul si protectia mediului.
 cresterea starii de sanatate a populatiei, a securitatii alimentare prin eliminarea posibilitatii de
contaminare cu compusi chimici sau agenti patogeni.
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3. Scenarii tehnico-economice
Pentru extinderea retelelor de distributie apa se propune un singur scenariu, respectiv
realizarea retelelor de distributie apa din tubulatura PEHD in zona definita prin tema de proiectare
precum si bransarea potentialilor utilizatori.

3.1. Particularitatea amplasamentului
Investitia se propune a se realiza in orasul Tismana, satul Sohodol. Terenurile pe care
urmeaza sa se realizeze investitia sunt proprietate publica.
Accesul la obiectele investitiei urmeaza se va realiza din drumuri publice existente.
Activitatile ce se desfasoara in zona sunt preponderent gospodaresti (agricultura, pomicultura,
zootehnie) si nu prezinta riscuri de poluare majora.
- Date climatice si particularitati de relief.
Orasul Tismana cu satele apartinatoare este situat in partea de nord-vest a judetului Gorj,
zona dispusa geografic in depresiunea subcarpatica Olteana, subunitate a marii unitati geografice,
zona subcarpatilor Getici.
- zona climatica este I
- clima este temperat continentala si de tranzitie
Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare relocari de utilitati existente.
 Caracteristici geofizice ale terenului.
Fata de amplasarea geografica a orasului, in conformitate cu Normativul P100-1/2013 si harta
de zonare seismica a teritoriului Romaniei avem urmatoarele date:
- zona seismica E;
- perioada de colt 0,7;
- coeficientul seismic K=0.12:
- presiunea conventionala 250 Kpa.
Din punct de vedere al lucrarilor de terasamente terenul este normal, tare si foarte tare, in
functie de zona. Panza de apa freatica se intalneste la adancimi variabile.
In baza HG766/1997 si STAS 4273/91, constructiile investitiei se incadreaza in categoria de
importanta C;
Clima este temperat continentală specifică regiunilor de podiş joase şi de câmpie din sudul ţării.
Caracteristicile sale sunt determinate de trei factori:
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- o circulaţie extrem de activă din vest şi sud (sud-vest); doar la est de Olt se simte influenţa, mai
ales iarna, a maselor estice anticiclonale;
- efecte foehnale în extremitatea vestică, legate de circulaţia aerului vestic peste Munţii Banatului şi
Podişul Mehedinţi şi sesizate până aproape de Jiu (încălziri iarna şi în anotimpurile de tranziţie, toamne
lungi, secetoase şi calde, topiri timpurii ale stratului de zăpadă).
- altitudinea impune o etajare a unor parametri climatici (îndeosebi cei de natură termică; între
regiunile joase, vecine câmpiei şi cele înalte există o diferenţă de temperatură de 1...1,50 C).
În aceste condiţii, principalii parametri climatici au următoarele valori:
-Temperatura medie anuală variază între 110 C în sud-vest (11,90 C la Drobeta
Turnu Severin) şi în jur de 90 în nord-est, în cea mai mare parte a podişului fiind în jur de
10 0C.
-Temperaturile medii ale lunii iulie variază între 22,20 C în SV (Drobeta-Turnu Severin) şi
190 C în NE (18,70 la Curtea de Argeş).
-Temperaturi negative iarna, dar moderate valoric (- 0,90C la Drobeta-TurnuSeverin) şi –
2,50... – 30 C în nord-est.
-Îngheţul la sol se produce în 140 – 150 zile, fiind posibil la vest de Olt între jumătatea lui
noiembrie şi finalul lui martie, iar la est – între finalul lui septembrie şi mijlocul lunii aprilie.
-Primăvara este timpurie în vest (la mijlocul lunii februarie) şi mai târzie cu circa două
săptămâni în est.- Verile sunt calde, umede în nord (precipitaţii în jur de 100 mm în luna iunie) şi
mai uscate în vest; în sud, la contactul cu câmpia, se produc secete.
- Toamnele sunt calde, lungi şi secetoase (septembrie este cea mai secetoasă lună).
- Precipitaţiile anuale variază între 500 mm în sud şi aproape 800 mm în N, NE. La vest de Olt
se produc două intervale cu căderi maxime: primăvara în aprilie-iunie, cu o medie de peste 100
mm/lună şi toamna – finalul luni noiembrie, cu o cantitate medie apropiată de aproximativ 100 mm;
al doilea maxim, care este impus de circulaţia mediteraneană, nu se manifestă la est de Olt.
- Ninsorile se produc în cca 20 de zile, dar stratul de zăpadă, cel puţin în sud şi sud-vest, nu se
păstrează decât 15 – 20 de zile; la vest de Olt, frecvenţa activităţii ciclonale mediteraneene impune
ploi, lapoviţă şi, în mai mică măsură, ninsori. Decembrie, ianuarie, februarie sunt luni reci, dar
umede.
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Deci, sub raport climatic, se delimitează mai întâi un sector vestic (dincolo de Olt) aflat atât
sub directa influenţă a activităţii ciclonale mediteraneene, cât şi a producerii influenţelor foehnale.
Se caracterizează prin al doilea maxim al precipitaţiilor, toamne calde şi uscate, un interval mai
scurt de îngheţ, precipitaţii solide reduse. Al doilea sector, cel estic ,resimte influenţa maselor de aer
continental estice (mai ales iarna); precipitaţiile sunt mai puţine şi au un singur maxim; la contactul
cu câmpia, luna august este aridă. În al doilea rând, diferenţe semnificative (termic de 1...1,50) apar
şi între regiunile sudice (mai calde şi mai secetoase) şi cele nordice (mai umede şi mai răcoroase)
sau între culoarele de vale (circulaţie activă a maselor de aer, inversiuni termice, ceaţă etc.) şi
podurile interfluviale (mai însorite datorită expunerii sudice).
Temperatura medie anuală la Tg. Jiu este de 10,2°C, mai ridicată faţă de media pe ţară.
Temperaturile minime absolute înregistrate sunt de -31°.
Temperaturile maxime absolute înregistrate sunt de +43°.
Numărul mediu anual de zile de îngheţ este de cca. 110 zile.
Pe culmea principală, media temperaturii anuale este de cca. 3 – 4°C, cu excepţia Oslei unde scade
sub 2°C. La 800 – 900 m altitudine, temperatura medie anuală este în jur de 6°C.
Temperatura medie multianuală a lunii ianuarie variază, de asemenea; la poalele sudice ale munţilor
este de -2°C, iar pe culmea principală de -5°C, inclusiv pe Piatra Boroştenilor.
Conform studiului geotehnic:
◊ amplasamentul se desfăşoară pe o suprafață de teren, stabilă din punct de vedere geotehnic, şi nu
sunt prezente fenomene distructive de versant, care să pună în pericol stabilitatea terenului de
fundare, la data executării prezentului studiu.
◊ situaţia litologică existentă în adâncime şi evidenţiată în sondajele geotehnice executate în zonă,
este redată detaliat în fişele anexate;
◊ Stratul de fundare este alcătuit din:
 argilă fină, cu îndesare medie, compresabilitate medie, gălbui-roșcată cu pete negricioase
(organice);
 argilă fină, cu îndesare medie, compresabilitate medie, gălbui-roșcată cu galeți de calcar;
◊ Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare este de: 250 KPa.
◊ Apa subterană:
Nivelul hidrostatic este situat la adâncimi mai mari decât adâncimea de investigare.
◊ Încadrarea săpăturilor de teren în normativ TS este :
Terenuri bune (terenuri categoria aII-a și a III-a: mijlociu la tare)
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◊ Viteza vântului mediată pe 1 min. la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă este de
31m/s, iar presiunea de referinţa a vântului, mediată pe 10 min, având 50 ani interval mediu de
recurenţă este de 0,40 KPa. Din punct de vedere eolian (acţiunea vântului) amplasamentele studiate
se găsesc în zona A.
◊ Corespunzător CR 1-1-3-2005, încărcarea din zăpadă pe sol, având intervalul mediu de recurenţă
IMR = 50 ani, este de 2,0 HN/mp. Din punct de vedere climatic, al acţiunilor date de zăpadă,
amplasamentele se găsesc în zona B.
◊ Din punct de vedere seismic, conform „Cod proiectare

seismica-indicativ P100-

1/2013”amplasamentul cercetat se află în zona E de seismiciate, iar valoarea de vârf a acceleraţiei
terenului, având interval mediu de recurenţă IMR=225 ani, esteAg = 0,15g.
◊ Perioada de colt, Tc = 0,7s
◊ Gradul de seismicitate = 6, pe scara MSK.
◊ Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS 6054, este de maxim 70-80 cm.
◊ Categoria geotehnică a sistemului obiectiv-teren de fundare este1 = risc geotehnic redus,
Precipitațiile atmosferice.
Primăvara şi toamna cerul acoperit şi ploios este determinat de activitatea ciclonilor
mediteraneeni ce vin din sud – vest. Din acest motiv, în afară de un maxim de precipitaţii din mai –
iunie, apare în toamnă cel deal doi-lea maxim, mai ales în zona Motru, Tismana, Oslea şi Bistriţa
.Anual, cantitatea de precipitaţii măsoară în medie cc. 700-800 mm, iar pe culmile înalte cca. 1.200
mm, Oslea primind 1.400 mm.
Regimul văntului. În zonă, directiile predominante sunt: nord – est -9,7 %, nord-7,7 %,nord7,7 %, sud – vest………...5,7 %
Frecventa medie anuală a calmului atmosferic este de 63,3 – 74,1 % .
Viteza medie anuală a vânturilor este de 4.8 m /s, iar viteza maximă a oscilat între 23 şi 29
m/s.
În funcţie de zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului qb în kPa, avînd
IMR = 50 ani este pentru această zonă de 0,4.
Stratul de zăpadă durează în medie 46 – 57 zile.
Adâncimea de îngheţ în zonă, oscilează în jurul valorii de 70–80 cm, conform STAS 6054.
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3.2. Descrierea tehnica, constructiva, functional – arhitecturala si tehnologica
Proiectul propune extinderea retelei de distributie apa pe strada Principala, satul Pocruia.
Aceasta se va executa pe un singur fir din care se vor executa bransamentele pe ambele parti ale
strazii. Reteaua se va ramifica din conducta existenta executata din tubulatura PEHD Pn110 mm,
din proximitatea intersectiei cu strada Deal si va avea o lungime de 930 m.

3.3. Costurile estimative ale investitiei
Fata de descrierea tehnica se defineste un singur obiect al investitiei de baza:
3.3.1. Retea distributie apa
Costurile estimative s-au intocmit pe fiecare capitol de finantare si sunt detaliate in anexele la
devizul general. Costurile de operare raman in pricipiu aceleasi.

3.4. Studii de specialitate
Se anexeaza la prezentul studiu de fezabilitate.
- Studiu Topografic
- Studiu Geotehnic

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
a) Durata de realizare a investitiei : 3 luni.
Etapele principale de executie a lucrarilor sunt detaliate pe larg in prezentarea lucrarilor
caracteristice fiecarui obiectiv.
b) Graficul de realizare a investitiei este urmatorul:
Denumirea activitatilor

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Achizitie si adjudecare proiect tehnic
Elaborare proiect tehnic
Achizitie si adjudecare executie investitie
Executie investitie si alte cheltuieli
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4. Analiza scenariu
4.1. Prezentarea cadrului de analiza
Pentru realizarea acestui capitol al studiului de fezabilitate necesar investitiei propuse, se vor
lua in considerare doua optiuni (variante) de lucru, dupa cum urmeaza:
Optiunea V0 (varianta zero)

= variantă fără investiţie;

Optiunea VMAX (varianta maximă) = variantă cu investiţie maximă;
Optiune
V0
VMAX
-

Semnificatie
Generic
Detaliat
(varianta zero)
variantă fără investiţie
(varianta maximă) variantă cu investiţie maximă

Optiunea V0 (varianta zero)

= variantă fără investiţie;

Varianta se refera la ipoteza in care nu se realizeaza investitia.
Evident, in acest caz, toate elementele negative specificate in capitolele anterioare ale
prezentului studiu de fezabilitate, se vor mentine si se vor agrava, cauzand astfel deteriorarea
accentuata a standardului de calitate a vietii locuitorilor .
In aceasta varianta nu se respecta prevederile strategiei locale de imbunatatire a situatiei
sistemului centralizat de alimentare cu apa din localitate, iar calitatea vietii va continua sa se
deterioreze prin mentinerea la un nivel ridicat a riscurilor de aparitie a unor afectiuni ale sanatatii in
randul populatiei prin consumul de apa din fantani care valorifica panza de apa freatica de suprafata;
nu se vor respecta necesitatile de asigurare a functionarii unei retele moderne de alimentare cu apa,
in prezent si in perspectiva, zona va ramane in continuare fara inzestrare cu o retea de alimentare cu
apa potabila moderna si functionala, nu se va asigura un circuit fluent de alimentara cu apa de
capacitate corespunzatoare, si nu se vor atinge parametrii tehnico-economici optimali in exploatare.
In varianta fara investitie se evidentiaza urmatorii factori negativi:
- nu se asigura utilitatea în deservirea tuturor locuitorilor, respectiv de a beneficia de apa
potabila conform normativelor in vigoare;
- nu se respecta cerinţele şi normele sanitare impuse pentru asigurarea zonelor cu locuinţe cu
reţele interioare de alimentare cu apă;
- nu se asigura necesarul de apa corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva pentru
nevoile gospodaresti si publice ale locuitorilor pe zona de extindere retele;
- nu se asigura instalatiile pentru stingerea si combaterea incendiilor;
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- nu se asigura continuitatea alimentarii cu apa a consumatorilor in cazul avariilor;
- se mentine situatia cu impact negativ asupra sănătăţii publice şi asupra mediului
înconjurător;
In varianta cu investitie minima sau V0 (varianta zero), prin mentinerea unei situatii negative
privind existenta unei retele ineficiente de alimentare cu apa, nu se asigura respectarea urmatoarelor
considerente de importanta majora:
- nu se respecta principiul de utilitate si importanta publica, deoarece nu toti locuitorii pot
beneficia de serviciul de furnizare apa;
- nu se respecta prevederile din programul de dezvoltare a sistemelor moderne de alimentare
cu apa;
-

Optiunea VMAX (varianta maximă)

= variantă cu investiţie maximă;

Varianta se refera la ipoteza in care se realizeaza investitia maxima.
Evident, in acest caz, toate elementele negative specificate in capitolele anterioare ale
prezentului studiu de fezabilitate, se vor elimina, determinand astfel ameliorarea evidenta a
standardului de calitate a vietii in cadrul comunitatii.
In aceasta varianta se respecta prevederile strategiei locale de imbunatatire a situatiei
sistemelor de alimentare cu apa, iar calitatea vietii se va ameliora prin reducerea in mod semnificativ
a riscurilor de aparitie a unor afectiuni ale sanatatii in randul populatiei prin asigurarea consumului
de apa din retea integrata in sistemul centralizat de alimentare cu apa; astfel se asigura si se respecta
necesitatile functionare a unei retele moderne de alimentare cu apa, in prezent si in perspectiva, prin
care zona va fi dotata cu o retea moderna de alimentare cu apa, prin care se asigura un circuit fluent
al alimentarii cu apa, la capacitate corespunzatoare, si se asigura atingerea si mentinerea unor
parametri tehnico-economici optimali in exploatare.
In varianta cu investitie maxima se evidentiaza urmatorii factori pozitivi:
- se asigura utilitatea în deservirea tuturor locuitorilor, de a beneficia de apa potabila conform
normativelor in vigoare;
- se respecta cerinţele şi normele sanitare impuse pentru toate zonele cu locuinţe, acestea
având reţele interioare de alimentare cu apă;
- se asigura calitatea apei la consumatori, având ca efect protecţia sănătăţii publice;
- se asigura necesarul de apa corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva pentru nevoile
gospodaresti si publice ale locuitorilor;
- se asigura un standard de calitate corespunzator pentru apa potabila;
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- se asigura instalatiile pentru stingerea si combaterea incendiilor;
- se asigura continuitatea alimentarii cu apa a consumatorilor;
- se asigura un impact pozitiv asupra sănătăţii publice şi asupra mediului înconjurător;
- se amelioreaza in mod evident conditiile de viata ale populatiei, iar riscurile de imbolnavire
se diminueaza;
In varianta cu investitie maxima sau Optiunea VMAX (varianta maxima), prin extinderea
retelei de alimentare cu apa, se respecta urmatoarele considerente de importanta majora:
- se respecta principiul de utilitate si importanta publica, deoarece locuitorii beneficiaza de
serviciile de prima necesitate pentru populatie;
- se asigura astfel conditii corespunzatoare pentru derularea viitoarelor planuri generale de
dezvoltare a localitatii;
- se vor asigura conditii corespunzatoare locuitorilor pentru rezolvarea nevoilor zilnice prin
aplicarea in mod activ a normelor si principiilor unei bune si eficiente administrari locale, in folosul
cetatenilor si al comunitatii in ansamblu;
- se asigura astfel standarde superioare ale vietii social-economice, educationale, culturale si
de civilizatie, care vor facilita pe termen lung perspectivele de dezvoltare.
Varianta propusa in acest studiu este:
Optiunea VMAX (varianta maximă)

= variantă cu investiţie maximă;

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc
Riscurile legate de realizarea, implementarea şi funcţionarea proiectului sunt minimale şi ele
se referă în special la:
-Riscuri tehnice:
-Riscuri financiare:
-Riscuri organizaţionale şi legale:
Manifestarea factorilor de risc identificaţi, deşi cu grad redus de probabilitate, poate conduce
la anumite situaţii de criză, dar mai ales în faza de realizare propriu-zisă (execuţie) a proiectului. În
acest caz sunt prevăzute măsuri speciale de administrare a crizei. Astfel, activităţi de evaluare,
monitorizare şi actualizare a proiectului vor fi realizate pe tot parcursul realizării proiectului în raport
direct cu indicatorii stabiliţi pentru intervalul de execuţie şi finisare a obiectelor investitiei.
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Deoarece executia lucrarilor se poate etapiza in tronsoane independente, un risc major il
constituie numai o calamitate naturala.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
Pentru realizarea investitiei propuse nu sunt necesare a fi asigurate utilitati suplimentare. De
asemenea consumurile definite in costurile de operare a acestor tipuri de investitii se pot imbunatatii
prin eliminarea pierderilor pe retelele de apa si contorizarea completa a consumatorilor.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
Impactul social
Implementarea obiectivului de investitii asigura in primul rand cresterea calitatii vietii
comunitatii catre care se indreapta investitia. De asemenea creaza premize noi de dezvoltare
economica si sociala.
Estimari privind forta de munca.
In faza de executie 3 luni x 3 locuri de munca.
Impactul asupra factorilor de mediu, cadrului natural si antropic
a. Pentru perioada de executie a lucrarii. Se va realiza o organizare de santier pe terenul pus la
dispozitie de investitor, imprejmuita provizoriu pe care se vor amplasa baraci pentru personal,
depozite si magazii pentru materiale precum si platforma pentru parcarea utilajelor de lucru si a celor
de transport.
Pentru organizarea de santier se va asigura racordarea la reteaua de energie electrica a
localitatii, apa potabila din surse proprii, apa industriala din cisterne, canalizarea apelor uzate si a
grupurilor sanitare in casete betonate.
Santierul va fi imprejmuit si va avea un panou de identificare amplasat la loc vizibil.
De la organizarea de santier se vor deplasa autovehicule speciale pentru transportul
materialelor la punctul de lucru ca si utilajele tehnologice.
Extinderea retelei de distributie apa potabila necesita realizarea de sapaturi, transportul si
punerea in opera a tronsoanelor de conducte, realizarea imbinarii acestora, izolarea si acoperirea
conductelor.
Pentru executarea acestor lucrari sau a altora secundare (retele temporare de utilitati,
semnalizari, devieri de circulatie) este necesara ocuparea temporara a unor suprafete de teren,
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amenajarea unui parc de utilaje, depozite de materiale, activitati care constituie surse de poluare a
facorilor de mediu : apa, aer, sol, subsol, mediul biologic.
In vederea eliminarii tuturor factorilor ce pot altera componentele de mediu si cadrul natural,
proiectul va prevedea masurile necesare si anume :
- pentru protectia apelor se va prevedea un ansamblu de lucrari care sa permita colectarea si
dirijarea apelor din ploi ce antreneaza materialele rezultate din sapaturi sau din depozitele de nisip
sau agregate precum si a celor rezultate din eventualele scurgeri accidentale de carburanti si
lubrifianti de la utilajele de lucru sau mijloacele de transport ;
- pentru protectia aerului este obligatorie reglarea gazului de esapament pentru utilajele de
lucru si mijloacele de transport folosite in timpul lucrarilor ;
- nu se va interveni asupra cadrului natural (terasamente, defisari, etc,)
- pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele de constructii a
starii de sanatate a populatiei din zona, se vor respecta orele de odihna pe timp de noapte,
executandu-se lucrarile doar in perioada orelor 6-22 ; in acelasi timp se vor mentine in conditii
optime sistemele de esapament care au si rol antizgomot ;
- nu sunt probleme de protectie impotriva radiatiilor deoarece nu se lucreaza cu materiale
radioactive;
- managementul reziduurilor provenite atat cele menajere cat si cele tehnologice.
Rezidurile menajere se vor colecta in pubele speciale depozitate pe platforme amenajate in
organizarea de santier si care se se evacueaza periodic in depozite special amenajate;
Rezidurile tehnologice provenite din sapaturi, resturi de materiale de constructii sunt depozitate
dirijat pentru folosirea lor ulterioara la lucrari iar surplusul este folosit pentru corectarea
neregularitatilor terenului iar resturile tehnologice reziduale (metalice, sticle, hartie, plastice) sunt
depozitate in pubele speciale si valorificate prin unitati de specialitate.
- managementul substantelor toxice si periculoase
Alimentarea cu motorina si schimbarea uleiurilor la utilajele de lucru se face pe platforma
special amenajata cu ajutorul unor tavi speciale pe care sunt recuperate scurgerile accidentale care
sunt apoi colectate si transportate in depozite speciale ;
Emisiile, solventii si vopselele se depoziteaza in magazii speciale iar dupa utilizare, recipientii
sunt stocati pentru a fi valorificati prin unitati specializate.
b. Pentru perioada de functionare (exploatare) a obiectivului de investitii
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Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, sursele care pot afecta calitatea
factorilor de mediu si cadrul natural depind in totalitate de respectarea tehnologiei de lucru, de
aplicarea normelor legale privind protectia mediului inconjurator si promtitudinea cu care se
actioneaza pentru remedierea eventualelor disfunctionalitati:
- pentru protectia calitatii apelor – sistemul de distributie apa nu afecteaza calitatea apelor de
suprafata sau subterane ;
- pentru protectia calitatii aerului – functionarea obiectivului de investitii nu aduce prejudicii
calitatii aerului;
- pentru protectia solului – obiectivul propus nu va genera elemente care sa prejudicieze
calitatea solului din zona;
- pentru protectia impotriva radiatiilor - nu este afectat fondul natural de radiatii deoarece nu
se lucreaza cu materiale radioactive ;
- managementul deseurilor se face diferit in functie de tipul deseurilor si anume deseurile
menajere (nu se produc la un sistem de alimentare cu apa decat cele de la salariati care sunt colectate
in pubele speciale) si deseurile tehnologice rezultate din intretinerea retelelor.
Din analiza complexa a tuturor factorilor ce pot afecta calitatile mediului dar si a masurilor ce
se impun pentru eliminarea efectelor acestor factori rezulta ca obiectivul proiectat –extindere retele
de distributie apa – are drept scop imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, fie ca se refera la
mediul fizic, la cel biologic sau la conditiile de imbunatatire a calitatii vietii omului.
Evaluarea impactului obiectivului de alimentare cu apa demonstreaza ca in perioada de
executie efectul pozitiv consta in crearea de noi locuri de munca iar in perioada de functionare
(exploatare) a obiectivului, efectul asupra factorilor de mediu este de asemenea pozitiv favorizand
cresterea interesului pentru dezvoltarea economica, protejarea cadrului natural si a obiceiurilor
traditionale ca si a aspectelor sociale (miscarea populatiei, crearea de locuri de munca, dezvoltarea
asezarilor).

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii
Investitia de extindere retea de distributie apa in conditiile descrise anterior, constitue o
necesitate pentru populatie. In acest fel se respecta in primul rand principiul de utilitate si importanta
publica serviciului ce se poate asigura prin implementarea proiectului propus.
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Dimensionarea obiectivului de investitii a rezultat din structura tramei stradale locuibile pe
care este necesara dispunerea retelei de distributie apa.

4.6.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Riscurile legate de realizarea, implementarea şi funcţionarea proiectului sunt minimale şi ele
se referă în special la:
a) Riscuri tehnice:
- nerealizarea obiectivului de investiţii în termenul stabilit.
b) Riscuri financiare:
-Modificarea ratei inflaţiei;
-Modificarea conjuncturii economice zonale;
c) Riscuri organizaţionale şi legale:
Modificarea ratei inflatiei va determina schimbări atat in structura costurilor, cat si a
veniturilor. Cu toate acestea, dat fiind faptul ca atat veniturile cat si costurile proiectului au fost
corectate anual cu o valoarea data a inflatiei, aceste modificari nu vor genera dezechilibre majore la
nivelul fluxului de numerar si al rentabilitatii investitiei.
Modificarea conjuncturii economice zonale reprezinta un alt risc potential la care se expune
proiectul putând conduce la reducerea cererii de produse.
In mod specific analiza de risc si senzitivitate ia in considerare anumite ipoteze si subliniaza cateva
concluzii care dovedesc flexibilitatea proiectului. Acest gen de analiza bazat pe ipotezele variatiei
elementelor cheie arata capacitatea proiectului de a depasi riscurile si de a atinge obiectivele stabilite.
Manifestarea factorilor de risc identificaţi, deşi cu grad redus de probabilitate, poate conduce
la anumite situaţii de criză, dar mai ales în faza de realizare propriu-zisă (execuţie) a proiectului. În
acest caz sunt prevăzute măsuri speciale de administrare a crizei. Astfel, activităţi de evaluare,
monitorizare şi actualizare a proiectului vor fi realizate pe tot parcursul realizării proiectului în raport
direct cu indicatorii stabiliţi pentru intervalul de execuţie şi finisare a obiectivelor.
Va exista o evaluare initiala, realizata de catre personalul proiectului pentru a identifica
necesitatile pentru crearea conditiilor necesare in vederea definirii planului de interventie pentru
abordarea factorilor de risc. Planul de interventie va include masurile necesare pentru a aborda cu
succes situatiile de risc. Există riscuri financiare numai pentru cheltuielile necesare implementării
proiectului, dacă nu se aprobă finanţarea solicitată (cheltuieli pentru documentaţie de finanţare Studiu de Fezabilitate, Consultanţă economică). Riscurile care pot afecta premisele avute in vedere la
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intocmirea diferitelor rapoarte si studii, inclusiv influenta variatiilor de pret, rata dobanzii pentru
creditele bancare, rata de schimb etc.Impactul intarzierii in implementarea proiectului - se poate
reflecta in impactul asupra mediului, sau impact social si economic-financiar cauzate de eventuale
intarzieri in finalizarea proiectului.

5. Scenariu optim, recomandat
5.1. Comparatia scenarilor
Asa cum am aratat, pentru incadrarea in cerintele temei de proiectare, s-a ales un singur
scenariu, respectiv scenariul cu investitie maxima, deoarece in sistemul de alimentare cu apa (sursa,
aductiune, inmagazinare, retele de distributie) se intervine pe o lungime relativ mica pentru
inlocuirea si extinderea conductei de distributie.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului
Se justifica alegerea scenariului din urmatoarele motive:
- se propun pentru executie materiale (conducte, vane, accesorii, camine de vane) identice cu
cele din care este executata reteaua existenta;
- materialul preponderent care se propune pentru realizarea investitiei este conducta din
polietilena de inalta densitate (PEHD);
- caracteristicile tehnice si chimice ale conductelor din

PEHD asigura calitatea apei

transportate/distribuit, acestea fiind certificate sanitar;
- durata de viata a conductelor din PEHD este de peste 50 ani.

5.3.Descrierea scenariului recomandat
a) Obtinerea si amenajarea terenului
Investitia se propune a se realiza pe domeniul public.
b) Asigurarea utilitatilor necesare
Pentru exploatarea investitiei propuse nu sunt necesare utilitati suplimentare.
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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 tehnicoeconomici propusi.
Descrierea constructiva, tehnologica si functionala
Lucrarile proiectate extinderea retelei de distributie pe strada Principala din satul Sohodol.
In baza masuratorilor efectuate in teren, corelate cu studiile topografice si geotehnice si a
inventarierii utilizatorilor existenti si cei de perspectiva pe zona studiata se propune urmatoarea
solutie:
- realizare retea de distributie din tubulatura PEHD Pn10 De110mm, in lungime de 930 m,
care se va realiza pe strada Principala prin extindere din reteaua existenta.
- realizarea de bransamente pentru utilizatorii existenti si cei de perspectiva, s-au propus de
beneficiar un numar de 30 bransamente care se vor identifica la faza de Proiect tehnic.
Retelele vor fi echipate cu:
- camine de vane (sectionare, aerisire, golire);
- vane/robineti (sectorizare, aerisire, golire) ingropate;
- hidranti de incendiu;
Pentru realizarea proiectului intervin urmatoarele categorii de lucrari speciale:
- subtraversari drumuri reatea de distributie 1 buc
- subreaversari drumuri conducte de bransamente 8 buc.
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Situatia ocuparii de terenuri
Terenurile pe care urmează să se deruleze investitia sunt proprietatea publică şi vor fi puse la
dispoziţie, la începerea lucrărilor, libere de orice sarcini.
Suprafeţele ocupate definitiv sau temporar sunt justificate conform următorului tabel:
Ocupat definitiv
[mp]

Denumire obiect

Intravilan

Extravilan

-

-

- Retele de distributie :
930 x 0,8 m = 744 mp
- Bransamente 334 x0,8 m = 267 mp

Ocupat temporar
[mp]
Intravilan

Extravilan

744

-

267

- Organizare de santier :500 mp

-

TOTAL = 1511

-

500

-

-

1511

-

S-au considerat a fi ocupate temporar suprafeţele pe care se desfăşoară lucrările de excavare,
transport, montaj şi proba de presiune pentru conductele de aducţiune şi distribuţie şi anume o bandă
cu lăţimea de 0,8 m pe traseul acestor conducte.
Reţelele de distribuţie se vor amplasa în lungul tramei stradale iar execuţia acestora se va
coordona cu celelalte lucrări subterane şi de suprafaţă existente sau de perspectivă, conform
prevederilor STAS 8591/1-91.
Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obievtivului de investitie
Conform planurilor de situatie si profilelor longitudinale, retelele de distributie apa proiectate
vor avea urmatoarele caracteristici:
- lungime reţea:

- 930 m

- adâncime de pozare:

- min. 0,80 m de la generatoarea superioară a ţevii;

- latimea sapaturii :

- max. 0,60 m

- cămine de vane /vane ingropate:

- 4 buc;

- hidranţi exteriori:

- 2 buc;

- bransamente apa

- 30 buc

- material tubular utilizat:

- PE-HD (polietilenă de înaltă densitate), Pn 10;

- diametre şi presiuni conducte:
- De = 32 mm, Pn 10: 30 bransamente=182 m (8 buc x 9 m ; 22 buc x 5 m)
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- De = 40 mm, Pn 10: 152 m (bransament colectiv)
- De = 110 mm, Pn 10: 930 m
Retelele de distributie apa se propun a se realiza cu tubulatură din polietilenă de înaltă
densitate (PE-HD).
Din avantajele folosirii tubulaturii PE - HD se pot menţiona :
-

tubulatura din PE - HD prezintă rezistenţă optimă la stress – cracking cu fiabilitate mare
în timp a conductelor sub presiune ;

-

manevrare şi punere in operă facile datorită greutăţii specifice reduse combinată cu o
bună rezistenţă mecanică: tuburile din PE - HD sunt uşor de manevrat şi de montat ;

-

rezistenţa mărită la acţiunea agenţilor chimici: tuburile din PE - HD prezintă o buna
rezistenta la actiunea agentilor chimici prezenti in sol (săruri, acizi, baze diluate,etc.) ;

-

materialul este ecologic datorita imbinarilor etanse – posibilitatea de a exista pierderi este

foarte mica si interactiunea negativa cu mediul este limitata ;
-

rezistenta la actiunea microorganismelor si a rozatoarelor – din experienta practica s-a

demonstrat ca PE – HD - ul nu este atacat de rozatoare, microorganisme sau bacterii.
Montarea şi îmbinarea prin sudură a tuburilor şi fitingurilor din PE-HD se poate realiza
conform mai multor tehnologii din care se pot enumera :
-

cap la cap cu element incălzitor-termofuziune;

-

electrofuziune;

-

sudare cu corpuri solide;

-

sudare cu gaze încălzite;

-

sudare cu material topit;

-

sudarea cu radiaţii, etc.

Pentru realizarea derivaţiilor din conducta principală se vor utiliza racorduri tip şa sudate prin
electrofuziune. Sudurile se vor efectua de către
sudori autorizaţi şi se vor întocmi procese verbale de sudare pentru fiecare sudură în parte.
Pozarea tubulaturii PE-HD în şanţuri se va efectua, obligatoriu, pe un strat de nisip de 15 cm
sub şi deasupra acesteia, lateral umplutura de nisip va fi de minim 20 cm grosime, ce rezultă din
condiţia lăţimii şanţului de pozare Bmin = Dext + 0,40 m, indicat în normative şi în documentaţia
tehnică a producătorilor.
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La stabilirea reţelei de distribuţie s-au avut în vedere următoarele criterii:
-

topografia retelei de distributie apa existenta ;

-

desfăşurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali şi
determinarea zonelor aglomerate;

-

prevederile P.U.G. şi ale certificatului de urbanism, precum şi analiza făcută pe teren cu
reprezentanţii primarie;

Dimensionarea reţelelor de distribuţie s-a făcut în ipoteza dezvoltării de perspectivă
(construcţia unui sistem de canalizare a apelor uzate menajere iar gospodăriile vor fi dotate cu
instalaţii interioare de apă rece cu preparare individuală de apă caldă), considerându-se debitul
specific pentru nevoile gospodăreşti de 120 l/om.zi (cf. SR 1341-1: 2006).
În baza prevederilor STAS 4163/1-96 şi SR 1341-1: 2006, reţeaua s-a calculat pentru:
-

dimensionare: cu asigurarea presiunii de serviciu de min. 12 mCA (pentru QII C = Kp x
(Qor max + Σ nj x Qii)) ;

-

verificare: cu asigurarea presiunii de incendiu de min. 7 mCA (pentru QII(V) = Kp x (a x
Qor max + 3,6 x n x Qie));

Se face mentiunea ca diametrul retelelor de distributie proiectate a fost impus si de conditia
de montaj al hidrantilor de incendiu exteriori (NP133/2013 ;pct 5.4.5)
De regulă, amplasarea reţelei de distribuţie se va face în imediata apropiere a rigolei drumului
sau lângă trotuar, după caz, ţinând seama şi de celelalte reţele edilitare existente, respectându-se
prevederile STAS 8591/1-91.
Subtraversările de drumuri modernizate se vor executa prin foraje orizontale, tubulatura din
PE-HD fiind protejată mecanic în ţeavă din oţel.
Pentru buna funcţionare a reţelei de distribuţie apă potabilă se vor prevedea vane de
sectorizare, vane de aerisire şi vane de golire montate în cămine de vane vizitabile sau vane montate
ingropat. Căminele de vane se vor realiza din beton armat şi vor fi prevăzute cu rame şi capace din
fontă de tip necarosabil şi carosabil (unde este cazul), trepte de acces în interior din OB 37 Ø 14 mm,
precum şi cu armăturile necesare. Trecerea conductelor prin pereţii căminelor se va face prin
intermediul pieselor de trecere etanşe.
Pe retelele de distributie se vor prevedea hidranti subterani de incendiu.
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5.4. Principali indicatori tehnico economici aferenti obiectivului de investitii:
1. Valoarea totala a investitiei: 299 829,30 lei (exclusiv TVA) si 356 007,20
lei (cu TVA)
din care C+M 246 673,20 lei (exclusiv TVA) si 293 541,11 lei (cu TVA)
2. Esalonarea investiti.ei INV/C+M
Anul I : 299 829,30 lei / 246 673,20 lei

3.Durata de realizare (luni)

3 luni

4.Capacitatile in unitati fizice si valorice
- distributie (retea 0,93 km; bransamente 0,18km) /241 463,20 lei.
- numar utilizatori (bransamente):30
Alti indicatori specifici
-costul lei /utilizator

8049 lei

-costul lei /km retea

217534. lei

Estimari privind forta de munca ocupata pentru realizarea investitiei
1. Numar de locuri de munca create in faza de executie
3 luni x 6 locuri de munca/luna

5.5. Prezentarea conformarii si reglementarile specifice
Elementele tehnice ale studiului de fezabilitate s-au analizat, calculat si puse in acord cu
urmatoarele:
- studiu topografic
- studiu geotehnic
- legea 311/2004 privind calitatea apei potabile
- HG 974/2004 privind monitorizarea calitaii apei potabile
- SR 1343 – 1 – 2006. Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila
- NP133/2013. Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemului de alimentae
cu apa a localitatilor.
- I9/94 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.
- P118/2013 – Normativ privind securitatea la incendiu
- Legea 319//2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca
- Legea 50/1991 – completata si modificata
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- Legea 10/1995 – completata si modificata

5.6. Surse de finantare
- Bugetul local, bugetul de stat, alte surse legal constituite.

6.Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificat de urbanism
6.2. Extras de carte funciara
6.3. Act administrativ pentru protectia mediului
6.4. Avize utilitati
6.5. Studiu topografic
6.6. Avize, acorduri specifice

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Titularul investitiei va fi orasul Tismana, iar responsabilul cu implementarea va fi aparatul de
specialitate din cadrul Primariei.
7.2 Strategia de implementare cuprincand:
Durata de implementare a obiectivului de investitii (luni calendaristice):
- durata de executie: 3 luni
- graficul de implementare a investitiei:

Denumirea activitatilor

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Achizitie si adjudecare proiect tehnic
Elaborare proiect tehnic
Achizitie si adjudecare executie investitie
Executie investitie si alte cheltuieli

- esalonarea investitiei pe ani:
- anul I=299 829,30 lei
- resurse necesare: 356 007,20 (cu TVA)
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7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere:etape, metode si resurse necesare
Exploatarea investitiei se va face prin operatorul actual, care indeplineste conditiile de unitate
specializata, avand in vedere experienta in exploatarea sistemului de alimentare cu apa existent.

8. Concluzii si recomandari
Realizarea retelei de distributie va asigura necesarul de apa pentru potentialii utilizatori iar
contorizarea apei distribuite va asigura o exploatare si monitorizare eficienta a sistemului de
alimentare cu apa.
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EVALUARE DEVIZ OBIECT 4.1.1.

RETELE DISTRIBUTIE APA

Nr.
crt.

Denumire
0
1
2

3

4
5
6

1
I Constructii si instalatii
Terasamente (sapaturi,umpluturi,compactare, refacere carosabil
materiale adaos,transport)
Conducta PEHD Pn 10, De 110 mm
(procurare si montaj,conducta, caminde
de sectionare, camine de golire, camine
de aerisire, vane, robineti,fitinguri,probe
protectie la subtraversari si altele)
Conducta PEHD Pn 10 De 40 mm
(procurare si montaj,conducta, caminde
de sectionare, camine de golire, camine
de aerisire, vane, robineti,fitinguri,probe
protectie la subtraversari si altele)
Bransamente individuale (conducta PEHD Pn10De32 mm,vana ingropata
(fitinguri, accesorii si altele)
Bransamente individuale (conducta PEHD Pn10De32 mm, camin cu apometru
,fitinguri, accesorii si altele)
Hidranti de incemdiu subterani(procurare,montaj, transport si altele)
TOTAL I

UM

Cantitate

2

3

mc

928,000

ml

930,000

ml

152,000

buc

24,000

buc

6,000

buc

2,000

II Montaj
TOTAL II
III Procurare
TOTAL III
TOTAL I+II+III
Intocmit

Pret/UM
(lei)
4

Pret total
(lei)
5

