
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   
   PROIECT 
 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții 
pentru investiția-Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea 

Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 și  Modernizarea căii 
de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială 

Cernele de Sus – Faza 2 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 08.01.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.692/2019, rapoartele nr.693/2019 al 

Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte şi nr.696/2019 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții pentru investiția-Modernizarea 
căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de 
Sus – Faza 1 și  Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, 
în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2;     
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014, cu modificarile si completarile ulterioare,  Hotărârii Guvernului 
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente obiectivului de investiţii finanţate din fonduri publice şi Ghidul 
solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru 
fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 
   În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1,  art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 

                HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se aprobă Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții pentru 
investiția-Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea 
Severinului, în zona   industrială Cernele de Sus-Faza 1 și  Modernizarea căii 
de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele 
de Sus-Faza 2, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii   
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  
  Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, în forma prevăzută în anexa nr.3 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul      

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

 
 
 
 
 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 

               Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                                                                   
Nr. 693 / 03.01.2019                                                                                                          Aprobat, 
                                                                                                                                         Primar 
                                      Mihail Genoiu 

 
                                                           Raport 
 
     privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investitia - Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe 
Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii de 
tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – 
Faza 2  

 
        Programul Operaţional Regional (P.O.R.) este unul din programele aferente 

Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de 
investiţii, respectiv cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.). 
Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. 

Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl consituie creşterea competitivităţii economice şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale ,obiectivul specific al Axei 
Prioritare 4 fiind cel de „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin 
investiţii, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Tot odata ,Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular 
zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri 
relevante pentru atenuarea lor.” 

Avind in vedere opurtunitatea creata de acest Program Operational Regional Primaria 
Municipiului Craiova intentioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul : 
Modernizarea căii de tramvai(in cale proprie) de pe Calea Severinului in zona industriala Cernele de 
Sus faza -1 si  Modernizarea căii de tramvai(in cale proprie) de pe Calea Severinului in zona 
industriala Cernele de Sus faza -2 

Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de 
transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce vizeaza 
imbunatatirea transportului public de calatori cu tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului 
privat 

Aceast proiect va contribui la imbunatatirea eficientei transportului public de calatori din 
municipiul Craiova, a frecventei si a timpilor sai de parcurs, accesibilitatii, transferului catre acesta 
de la transportul privat cat si la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de 
sera provenite din transport rutier motorizat, implementarea sa conducind la indeplinirea 
obiectivului specific 4.1 din cadrul POR 2014-2020. Astfel, in contextul prezentat, proiectul de fata 
se incadreaza in viziunea de dezvoltare a mobilitatii urbane pentru polul de crestere Craiova care se 
defineste ca fiind implementarea unui sistem de transport eficient, durabil, integrat si sigur, pentru a 
sustine dezvoltarea economică si socială. 
       In sensul respectarii prevederile Art.1 alin. 2 respectiv ale Art.5 alin.1 lit.b din H.G. 907/2016 
in vederea atribuiri contractului de servicii avind ca obiect realizarea Documentatiei pentru      
Avizare a  Lucrarilor de Interventii pentru investitia: 
     “- Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona 

industrială Cernele de Sus – Faza 1 si  Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe 
Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2 “a fost intocmita Nota 
Conceptuala  nr. 51285  /2018 si Tema de Proiectare nr.161945/2018. 

           Ca urma a procedurii de achizitie  organizate de Primaria Municipiului Craiova pentru 
atribuirea contractului avind ca obiect - Servicii de proiectare –realizare D.A.L.I. pentru investitia 
mai sus mentionata, acesta a fost atribuit catre SC URBAN PROIECT  GRUP SRL ,fiind 
inregistrat cu nr. 177810/2018. 
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         In executarea clauzelor contractuale, prestatorul a intocmit D.A.L.I cu respectarea 
prevederilor HG.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice.  
           Avind in vedere cele de mai sus, si in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) 
din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea 
nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014cu modificarole si 
completarole ulterioare,  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice si 
Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu 
titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 
3729/21.07.2017, prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  umătoarele: 
 

1.Aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de Interventii pentru investitia: 
       - Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona   

industrială Cernele de Sus – Faza 1   si  Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de 
pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2’’ în forma prevăzută în  
Anexa 1, ce face parte integrantă din prezentul raport 

      2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul  de  investitii: 
    - Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona 

industrială Cernele de Sus – Faza 1 si Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe 
Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2, în forma prevăzută în  
Anexa 2, ce face parte integrantă din prezentul raport 

      3. Aprobarea  descrierii  sumare a investitiei in forma prevăzută în  Anexa 3, ce face  parte 
integrantă din prezentul raport 
 
                                                            Pt.Director Executiv                                                                         
                                                                  Dana Bosoteanu                                                                                    
 
                                                                                                       Intocmit, 
                                                                                                      
                                                                                                       Insp.Adriana Motocu  
                                                                                                         

 
                                                                                  

 
 

                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte            
Nr. 692/03.01.2019 
 
 

                                                                                                                                                                             
Expunere de motive 

 
 
             In vederea depunerii cererii de finantare nerambursabila pentru Investitia „- 

Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona 
industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii de tramvai (în cale 
proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2 si in 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 
215/2001 republicată privind administratia publică locală, Legea 273/29.06.2006 privind 
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,  Ghidul solicitantului 
Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul 
POR/2017/4/4.1/1 ,Axa prioritara 4,Prioritate de investitii 4e, propun aprobarea 
Documentaţiei pentru Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul de investitii „- Modernizarea căii de tramvai (în cale 
proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   si   
Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona 
industrială Cernele de Sus – Faza 2  

 

 
 
 
                    PRIMAR                                                                                D.E.I.P. 

         Mihail Genoiu                                                            Dana Mihaela Bosoteanu 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  696/ 03.01.2019   
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 

   Având în vedere: 

            - Expunerea de motive nr.692/2019 

 - Raportul nr. 693/2019  întocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin care se 
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova Documentaţia pentru Avizarea  Lucrărilor 
de Intervenţii si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii  Modernizarea căii 
de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1   
si   Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială 
Cernele de Sus – Faza 2 
in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din Legea nr. 215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice 
locale, HG nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune 2014-2020 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,  HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 
obiectivului de investitii finantate din fonduri publice si Ghidul solicitantului – Conditii specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/4/4.1/1, aprobat prin Ordinul 
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017; 

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice nr.213998/2018 
- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 

 
 
           AVIZĂM  FAVORABIL 

 

Raportul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte  privind aprobarea Documentaţiei pentru 
Avizarea  Lucrărilor de Intervenţii si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
“Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială 
Cernele de Sus – Faza 1   si   Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea 
Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2” 
 

 
 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                                      Dana Mihaela Bosoteanu 
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A. PIESE SCRISE 

 

1.  Informații generale privind obiectivul de investiții  
1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

“Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona industrială 
Cernele de Sus (Faza 1 şi Faza 2) 

         Componentele proiectului:  
• Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 

zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de 
contact şi reţea electrică de alimentare  

• Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale , staţii, etc 

 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

       U.A.T. Craiova 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 
        - 
1.4. Beneficiarul investiției 

        U.A.T. Craiova 

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

          Proiectant  

      URBAN PROIECT GRUP  

     cu sediul în str. Calcarului  nr.2, etaj 3, ap. 8,9 şi 10 – sector 1 / Bucureşti,      
     nr. de înregistrare la R.C. J40/20007/28.11.2005, cod unic de înregistrare  18169712 
 
1.6. Data elaborării proiectului în faza D.A.L.I.  

        noiembrie - decembrie 2018 

 

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții 
 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 
instituționale și financiare 

Programul Operaţional Regional (P.O.R.) este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-
2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de investiţii, respectiv cele provenite din Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.). Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene     
nr. C (2015) 4272/23.06.2015. 

În conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020 
are la bază priorităţile comune de dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională, sintetizate prin 
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (S.N.D.R.), fiind corelat cu celelalte programe operaţionale pentru 
aceeaşi perioadă de programare şi / sau cu strategiile sectoriale / naţionale în domeniile sale de intervenţie, 
precum şi cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind creşterea inteligentă, 
durabilă şi favorabilă a incluziunii). 

Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl consituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a 
condiţiilor de infrastructură şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să 
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gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului 
tehnologic. 

Obiectivul specific al Axei Prioritare 4 îl reprezintă Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă 
de judeţ prin investiţii, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 

Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiţii 4.le are ca obiectiv promovarea strategiilor de reducere a emisiilor 
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea lor" 

Tema de proiectare primită, se referă la un proiect ale cărui componente sunt cuprinse în Planul de 
Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) al Polului de Creştere Craiova, iar acest proiect se poate implementa cu 
finanţare fie de la bugetul local, fie se poate depune o cerere de finanţare pentru obtinerea finanţării în cadrul 
P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4.1. 
          Componentele actualului proiect pentru care s-a întocmit o temă de proiectare corespund arterelor deservite 
de tramvaie şi anume:  

• Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de 
contact şi reţea electrică de alimentare  

• Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale , staţii, etc 

 

Aceste componente  vor fi abordate integrat din punct de vedere al proiectării şi ulterior al execuţiei 
lucrărilor,  datorită necesităţii corelării practice a intervenţiilor în teren.  

 
 

2.2 . Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor  
        Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  

                              În prezent, linia aeriană de contact este monofilară, necompensată, susţinută pe stâlpi de beton armat 
centrifugat, dispuşi la o distanţă de cca 35 m, între cele două sensuri de circulaţie a tramvaiului. Conform 
expertizei tehnice, sunt încadraţi în clasa a –III- a de importanţă, cu o vechime de peste 25 de ani. Regimul de 
înălţime al acestora este de 9.5m suprateran. Sunt montaţi într-o fundaţie de piatră spartă, fixaţi între două 
blocatoare prefabricate din beton simplu, necorespunzătoare.  

.                     Suspensia reţelei este pe console confecţionate din ţeavă de oţel şi pe traversee din sârmă plină de oţel, 
izolarea fiind realizată cu izolatori tip şa. Reţeaua de contact este construită în soluţie rigidă, fără compensare 
automată a firului de contact. Avînd în vedere anii de exploatare îndelungaţi, uzura firului de contact este avansată 
şi necesită schimbarea. 
            O mare parte din reţea este într-o stare avansată de uzură. 

            In ceea ce priveşte, reţeaua electrică pentru alimentarea sectorului de cale de rulare cuprins între Bd. Dacia 
şi  Cernele de Sus, au fost înlocuite cablurile de alimentare din cele două puncte ( staţie transformare CEZ situată 
pe aleea I. Castanilor şi respectiv din staţia de transformare din incinta sediului CEZ situată pe D.E. 5 ).  Este  
necesar  înlocuirea / modernizarea reţelei care asigură injecţia curentului electric pe diferitele segmente ale firului 
de contact, înlocuirea firului de contact şi a altor echipamente / dispozitive aferente. 
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         Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 

Tronsonul ce face obiectul prezentului obiectiv de investiţii este realizat pe cale proprie, delimitată de 
borduri de beton, pe toata lungimea sa, cu excepţia trecerilor la nivel. Calea de rulare este intersectată de accesele 
la unităţile comerciale şi industriale  situate pe partea dreaptă a arterei / sens spre bucla de întoarcere Izvorul 
Rece. Tronsonul are o lungime de  cca. 2.5 km cale dublă în linie curentă şi este prevăzut în zona Cernele de Sus - 
Izvorul Rece cu buclă de intoarcere de cca150 m cale simplă unde se regăsesc două schimbătoare de cale cu 
acţionare manuală. In zona buclei, la intrare şi ieşire există în prezent amenajate rudimentar o staţie de debarcare a 
călătorilor / respectiv de îmbarcare, din dale de beton, notată pe planul existent cu nr.9 şi 10, pe o  lungime de 
14m şi lăţime 1.30m / S=18mp. Pe toată suprafaţa buclei de întoarcere, terenul este înierbat. In zona centrală 
există o construcţie ce aparţine regiei de transport.  In lateralul liniei de tramvai, pe toată lungimea buclei există 
amenajat un trotuar de lungime 140m şi lăţime cca 1,5m / S=210mp. 

Pe marea majoritate a  traseului studiat, calea de rulare este dispusă în prezent pe traverse de beton. In 
dreptul acceselor calea de rulare  este acoperită cu dale de beton carosabile.  

                             La cca 480m de ieşirea din buclă este amenajată o staţie de tramvai nr.8, pe partea dreaptă,  de lungime 
46.5m şi lăţime cca 1.5m / S=70mp. Această staţie este localizată înainte de accesul la Diesel Point de lungime 
14m. Pe sensul celălalt de circulatie, inainte de acces este localizată  staţia de îmbarcare a călătorilor nr.7 de 
lungime 39m şi lăţime cca 1.5m / S=58.5mp. Accesul în ambele statii se face dinspre acces sau de pe trotuar. 
Staţiile nu au prevăzute adăposturi de călători pentru protejarea acestora în perioadele de timp în care condiţiile 
meteorologice sunt nefavorabile (ploi torenţiale, arşiţă, furtuni) şi nici bănci pentru odihnă. Intre bucla de 
întoarcere a tramvaiului şi cele două staţii nr.8 şi 7, mai sus menţionate, calea de rulare este acoperită cu dale de 
beton, în dreptul mai multor accese: casă particulară ( între pichetul 239 şi pichetul 240) , BAUMIT ( între 
pichetul 221 şi pichetul 223), drum de acces + unitate economică ( între pichetul 212 şi pichetul 215). 

                         La cca 800m după Diesel Point acces, zonă în care calea de rulare este dispusă în prezent pe traverse de beton 
/ deschisă vegetaţiei, există accesul la hotel Relax de lungime 12m. După acces pe partea dreaptă  este amenajată 
o staţie de tramvai nr.6, de lungime 55m şi lăţime cca 2m / S=110mp. Pe sensul celălalt de circulatie, după acces 
este localizată  staţia de îmbarcare a călătorilor nr.5 de lungime 56m şi lăţime cca 1.5m / S=84mp. Accesul în 
ambele statii se face dinspre acces sau de pe trotuar. Staţiile nu au prevăzute adăposturi de călători pentru 
protejarea acestora în perioadele de timp în care condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (ploi torenţiale, arşiţă, 
furtuni) şi nici bănci pentru odihnă. Aces acces a fost semaforizat, dar în prezent instalaţia de semaforizare este 
nefuncţională. Intre Diesel Point acces şi cele două staţii nr.5 şi 6, mai sus menţionate, calea de rulare este 
acoperită cu dale de beton, în dreptul mai multor accese: complex comercial Marlorex ( între pichetul 182 şi 
pichetul 184) , Marlorex ( între pichetul 170 şi pichetul 171), service auto ( între pichetul 156 şi pichetul 157). 

                          După cca 320m, tronson în care calea de rulare este deschisă vegetaţiei, există încă un acces la Praktiker ( 
între pichetul 92 şi pichetul 93), o societate comercială. Aces acces a fost semaforizat, dar în prezent instalaţia de 
semaforizare este nefuncţională. In această zonă nu există staţii de tramvai.  

                          După încă cca 450m, tronson al căii de rulare caracterizat prin  traverse de beton, deschis vegetaţiei, există un 
acces la o altă societate privată Elpreco Craiova (în dreptul  pichetului 47). In dreptul acesteia, calea de rulare a 
tramvaiului este prevăzută cu dale de beton  pe o lungime de 4m. Staţiile de tramvai sunt localizate de o parte şi 
de alta a accesului. Pe sensul de circulaţie spre Bd. Dacia staţia de tramvai nr.4 are o  lungime de 55m şi lăţime 
cca 2m / S=110mp, iar pe celâlalt sens, staţia de tramvai nr.3 are lungimea este de 55.5m şi lăţime de cca 1.5m / 
S=83mp. Staţiile nu au prevăzute adăposturi de călători pentru protejarea acestora în perioadele de timp în care 
condiţiile meteorologice sunt nefavorabile (ploi torenţiale, arşiţă, furtuni) şi nici bănci pentru odihnă. Intre accesul 
la Praktiker şi accesul la societatea privată Elpreco Craiova, pe linia de tramvai mai există un acces la Calea 
Severinului nr.44 ( între pichetul 59 şi pichetul 60).  

                           In apropiere de intersecţia Calea Severinului & Bd. Dacia mai sunt prevăzute două accese cu dale carosabile: 



4 
 

Casablanca ( între pichetul 27 şi pichetul 31) şi LeroyMerlyn (în dreptul  pichetului 18). 
                           La capătul  tronsonului studiat există staţiile de tramvai nr. 1 şi 2 din imediata vecinătate cu  intersecţia 

Calea Severinului & Bd. Dacia. Staţia de tramvai nr.2 are o  lungime de 52m şi lăţime cca 2m / S=104mp, iar pe 
celâlalt sens, staţia de tramvai nr.1 are lungimea este de 55.5m şi lăţime de cca 1.5m / S=83mp. Staţia  nr. 1 nu are 
prevăzut un adăpost de călători pentru protejarea acestora în perioadele de timp în care condiţiile meteorologice 
sunt nefavorabile (ploi torenţiale, arşiţă, furtuni) şi nici bănci pentru odihnă. Staţia  nr. 2 este dotată cu un adăpost 
de călători, fără bănci de odihnă. In această zonă se regăsesc trei schimbătoare de cale cu acţionare manuală  care 
permit trecerea tramvaielor de pe un fir pe celălalt. După staţia nr. 2 se intră pe zona modernizată de la intersecţia 
Calea Severinului  cu bd. Dacia, care nu face parte din actualul proiect.  

                             In lungul tronsonului sunt prevăzute 10 staţii de îmbarcare/debarcare călători. Lungimea acestora nu    
corespunde în totalitate cu fluxurile de călători, fiind variabilă funcţie de condiţiile de pe teren. 

                     Calea dublă de rulare pentru tramvaie este  separată de carosabilul străzii prin intermediul unui trotuar.  
Partea carosabilă a străzii a fost reabilitată în urmă cu 8 ani  printr-un proiect cu finanţare de la bugetul local, iar 
calea de rulare a tramvaielor, se propune a se reabilita printr-un proiect cu finanţare europeană.  
        Zona supusă intervenţiei se caracterizează prin poluarea concentrată produsă de numărul de autovehicule 
aflate în trafic pe Calea Severinului care generează o parte din emisiile G.E.S. Zona industrială, situată pe sectorul 
de referinţă al Căii Severinului,  contribuie de asemenea, la poluarea zonei de influenţă.  In prezent, pasagerii din 
tramvaie, care tranzitează zona, sunt nevoiţi să suporte timpi de călătorie mai mari decât în mod normal, 
disconfort general în traficul zonal, situaţie care conduce la descurajarea utilizării mijloacelor publice de transport 
în comun şi în consecinţă, la o eficienţă economică redusă. 

                      În ceea ce priveşte calea de rulare a tramvaiului, aceasta prezintă deformări atât în plan vertical cât şi 
orizontal.  Şinele prezintă ciupituri ale suprafeţei, subţieri ale ciupercii, precum şi deformări în plan orizontal, care 
concură la realizarea unei viteze de deplasare reduse din cauza riscului de deraiere. Reparaţiile curente nu pot 
menţine calea de rulare în regim normal de funcţionare, chiar şi cu eforturi financiare considerabile. De asemenea, 
sunt necesare intervenţii la nivelul aparatelor de cale, refacerii peroanelor, etc. 

    
 

2.3  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

          Actualul proiect  vizează întreg ansamblul privind: 
 

1. Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona 
industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )  

şi anume:  reabilitarea liniei aeriene de contact, precum şi a  reţelei electrice de alimentare a acesteia 
 (prin modernizarea reţelei de contact şi a reţelei electrice de alimentare a firului de contact, înlocuirea cablelor 
şi a conexiunilor electrice, refacerea reţelei catenare prin înlocuirea stâilpilor şi repoligonizarea unor zone de 
susţinere a cablului de contact se impun săpături şi  traversări noi ale căii tramvaielor)   

precum şi  
2. Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona 

industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) 
                    şi anume:  reabilitarea căii de rulare, reabilitarea aparatelor de cale, reabilitarea staţiilor pentru 
călători, drenajul  pluvial. 
 (prin modernizarea căii de rulare a tramvaiului  va fi  necesar, într-o primă etapă, să se desfacă actualele şine şi 
traversele de cale ferată pe care acestea sunt fixate, să se execute săpătură în structura căii pentru îndepărtarea 
straturilor impurificate/afectate în decursul exploatării şi care nu mai prezintă caracteristicile tehnice date de 
normative. În a doua etapă urmează să se refacă straturile de infrastructură de cale, împreună cu elementele de 
infrastructură aferente, precum drenuri şi / sau  să se protejeze / înlocuiască diversele traversări ale reţelelor de 
utilităţi cu care traseul căii de rulare a tramvaielor se intersectează)  

Cele două componente vor fi  abordate integrat din punct de vedere al proiectării şi ulterior al execuţiei 
lucrărilor, din motive ce ţin de necesitatea corelării practice a intervenţiilor în teren.  
              Prin aceste lucrări la ambele componente se urmăreşte îmbunătăţirea parametrilor de exploatare: 
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creşterea vitezei medii de circulaţie şi îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare. Obiectivul general preconizat 
a fi atins, în cazul acestei investiţii, este îmbunătăţirea traficului public urban, prin creşterea calităţii şi eficienţei 
serviciilor, reducerea duratei transportului de călători şi în final creşterea atractivităţii transportului electric. Se vor 
reduce, astfel, cheltuielile de exploatare întreţinere şi reparaţii, va creşte siguranţa în circulaţie şi confortul pentru 
călători la nivelul cerinţelor reglementărilor internaţionale specifice domeniului. După implementarea proiectului 
se estimează o creştere a numărului de călătorii cu tramvaiul.  
              Se va putea realiza conexiunea cu tronsonul principal al căii duble de rulare care traversează oraşul, 
trecând prin zona centrală a municipiului, reabilitat anterior printr-un alt proiect cu finanţare europeană “ 
Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două 
paltforme industriale ale Polului de creştere Craiova” – Lotul III: “Reabilitarea a 11 km cale simplă de 
tramvai”.    

Abordarea lucrărilor propuse pentru Calea Severinului prin două proiecte separate, ar duce la 
suprapunerea unor operaţii, prin intervenţii repetate pe amplasamente în vederea efectuării lucrărilor specifice 
fiecărui proiect, atât în fazele de proiectare, cât şi ulterior în fazele de implementare, cu consecinţe negative în 
ceea ce priveşte corelarea soluţiilor constructive, de modernizare, privind costurile de ansamblu şi în special 
referitor la riscul de afectare / distrugere a unor componente, echipamente, părţi de reţele sau de lucrări realizate 
prin proiectul anterior (indiferent care dintre acestea se implementează). 

Pentru a evita toate aceste aspecte negative atât în faza de proiectare, cât şi în execuţie, vor fi abordate în 
comun  celor două componente, cu soluţii de proiectare corelate şi compatibile, cu eşalonări şi succesiuni ale 
operaţiilor tehnologice bine precizate, care vor da  un aspect unitar de abordare tehnică şi funcţională.  

Pe Calea Severinului, se vor studia reţelele de utilităţi existente şi se va analiza măsura în care lucrările de 
infrastructură aferente reabilitării căii de rulare a tramvaielor şi  de refacere a reţelelor electrice vor avea implicaţii 
locale asupra intersectării reţelelor de utilităţi existente. 
 

     3. Descrierea construcției existente 
 
3.1. Particularități ale amplasamentului: 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în 
plan) 

     Amplasamentul studiat  se află pe str. Calea Severinului, tronsonul cuprins între Bd. Dacia şi punctul de 
întoarcere Cernele de Sus – Izvorul Rece.  Este situat in partea vestică  a Municipiului  Craiova. Din punct de 
vedere al clasificării stradale (O.G. nr.43/1997) strada Calea Severinului este o stradă de categoria a I-a. 
           Din punct de vedere geologic zona Studiata aparţine unităţii geologice Câmpia Română. 
           Zona studiatâ este  constituită din materiale aluvionare granulare, nisipuri  slab coezive.  
           Din punct de vedere morfologic traseul studiat străbate zone relativ plane  cu depresiuni locale şi,  
favorizante concentrărilor de ape şi înmuierii patului liniei cu apariţia de tasări şi denivelări; 
            Panta longitudinală a traseelor  studiate este variabilă  de aproximativ 1 – 2% ; 
            Din punct de vedere al regimului hidrologic local traseele studiate  au un regim hidrologic mediu 
(scurgerea apelor nu este integral asigurată) la nefavorabil (există zone cu băltiri) mai ales in zonele laterale şi 
depresionare. 
           Din punct de vedere climatic, traseul cercetat se încadrează într-o zona de clima continentala, respectiv 
într-un ținut cu clima de câmpie caracterizata prin veri foarte calde cu precipitații nu prea bogate, ce cad mai ales 
sub forma de averse și prin ierni moderate cu viscole rare. 
           Amplasamentele propuse pentru intervenţii se află, ca şi încadrare în zonă, în intravilanul municipiului 
Craiova, care din punct de vedere urbanistic are funcţiune industrie şi servicii conform PUG. 
           Lucrarea de mai sus propusă este localizată pe domeniu public, prezentată în   P.U.Z. şi aprobată prin 
H.C.L. nr. 133/2008. 

 In  ceea ce priveşte caracteristicile tramei stradale se menţionează următoarele aspecte: 
- str. Calea Severinului  prezintă o parte carosabilă formată din 6 benzi de circulaţie, câte trei pentru fiecare 
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sens, fără zonă mediană de separare a sensurilor, iar adiacent carosabilului, separat de acesta, este calea 
dublă de rulare pentru tramvaie, separată de partea carosabilă prin trotuar pietonal. La cca 100m după 
intersecţia cu aleea IV Izvorul Rece ( sensul către Filiaşi), partea carosabilă a străzii Calea Severinului trece 
în regim de drum expres, de la trei benzi la două benzi de circulaţie pentru fiecare sens, cu acostament lărgit 
ca spaţiu pentru situaţii de urgenţă şi zonă mediană de separare a sensurilor de circulaţie, delimitată prin 
balustrade rutiere de protecţie.   

          Partea carosabilă se prezintă într-o stare de viabilitate acceptabilă, stratul de uzură din mixturi asfaltice fiind 
refăcut în urmă cu 8 ani. Linia de tramvai este funcţională.  

 

Lucrările de intervenţie aferente acestui proiect se desfăşoară pe două componente, după cum urmează: 
         Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  
           In prezent, elementele  geometrice ale reţelei de contact, precum şi ale reţelei electrice de alimentare  
existente sunt următoarele: 

L traseu reţea de contact  ~    2.5 kmcd  / Număr de stâlpi existenţi = 90 bucăţi dispuşi pe o lungime   
de 5,153km 

L traseu cabluri de curent continuu  ~    2.5 kmcd ( pe lungimea  prezentului tronson)+0.55km( de 
la depou la Bd. Dacia&Calea Severinului ) / Număr de cofreţi existenţi  = 5 bucăţi  

 
 
         Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
         In prezent, elementele  geometrice ale căii de rulare existente sunt următoarele: 

L cale de rulare ~    2,5 kmcd  în linie curentă / Distanţa între cele două fire de circulaţie = 3.6-
3.77m / Lăţime ampriza tramvai = 7.1-7.27m  

şi 

L cale de rulare ~    150 mcs  în bucla de întoarcere a tramvaiului  

                   Suprafaţa terenului ocupat de calea de rulare a tramvaiului = 18.135mp 
                  Suprafaţa terenului ocupat de staţiile de tramvai = 738.5mp 
                 Nr. de aparate de cale: 5 bucăţi 
         Calea de rulare a tramvaiului, linia aeriană de contact precum şi reţeaua electrică de alimentare a acesteia  
de pe str. Calea Severinului  este în proprietatea U.A.T. Craiova. 

 
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și / sau căi de acces posibile; 
 

Calea Severinului, tronsonul analizat, este parte componentă a E70 (DN6) şi E79, iar intersecţia cu Bd. 
Dacia şi str. Pelendava se constituie într-un nod rutier extrem de important al municipiului Craiova, fiind la 
intersecţia ”rocadei interioare a oraşului” cu drumul european E70 (DN6) şi E79 care asigură legătura auto pe 
relaţia Filiaşi – Drobeta Turnu Severin sau Filiaşi – Târgu Jiu şi care preia în totalitate traficul auto din zona de 
Vest a munuicipiului Craiova pe aceste relaţii.  

Pe str. Calea Severinului, la orele de vârf şi în perioada sărbătorilor legale, nivelul de serviciu este D şi F, 
iar conexiunile cu străzile adiacente se realizează fie cu descărcarea traficului direct în artera rutieră ( str. Izvorul 
Rece şi aleea IV Izvorul Rece) , fie prin traversarea căii de rulare a tramvaielor şi înscrierea în fluxul principal al 
lui E70 (str. Burebista şi diverse accese de la incinte industriale). Din păcate nivelul de serviciu ridicat şi 
inexistenţa unor buzunare de stocaj al traficului, pentru asigurarea virajului la stânga, face ca relaţionarea cu 
străzile adiacente să fie ceva mai dificilă decât în mod normal şi cu un uşor nivel de risc. 
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c) datele seismice și climatice; 
 1. date seismice  

Din punct de vedere al seismicității, suprafața cercetată se aflâ în zona D de seismicitate, are o accelerație 
seismică pentru proiectare ag = 0. 20g (conf. P100-1/2013), perioada de colt Tc = 1.0s, are gradul 82 de 
seismicitate (gradul 8 cu o perioada de revenire de 100 ani). 
2. date climatice  

Zona supusă intervenţiei se caracterizează prin poluarea concentrată produsă de autovehiculele aflate în trafic, 
respectiv de viteza mică de tranzitare a tramvaielor, spaţiu aglomerat, care generează un nivel ridicat al emisiilor 
G.E.S. în raport cu media traficului la nivelul oraşului, un timp mai ridicat de tranzitare. In prezent, pasagerii din 
tramvaie, pe traseul RAT nr. 100,101 şi 102, care tranzitează zona, sunt nevoiţi să suporte timpi de călătorie mai 
mari decât în mod normal, disconfort general în traficul zonal, situaţie care conduce la descurajarea utilizării 
mijloacelor publice de transport în comun şi în consecinţă, la o eficienţă economică redusă. 

Din studiul geotehnic reiese că din punct de vedere climatologic, traseul cercetat se încadrează într-o zonă de 
climă continentală, respectiv într-un ținut cu climă de câmpie caracterizată prin veri foarte calde cu precipitații nu 
prea bogate, ce cad mai ales sub formă de averse și prin ierni moderate cu viscole rare. 

 Datele transmise prin studiul geotehnic sunt următoarele:  
                         Temperatura atmosferică 
 - Temperatura medie anuala este de aproximativ +10,80C; 
        mediile lunii iulie = 22,70C,  iar mediile lunii ianuarie = -2,50C; 
 - Maxima absolută a fost de 41,00C , în data de 02.07.1927 /  Minima absolută  a fost de –35,50C   în data de 

25.01.1963 ;   
                        Precipitaţiile atmosferice 
- Precipitaţiile atmosferice înregistrate au o valoare medie anuala de 523,0 mm .  
       media lunii iunie = 71,3mm , iar media lunii februarie =28,2 mm .  
- Durata medie anualâ a stratului de zăpadâ este de aproximativ 47,5 zile , iar grosimea medie a stratului este 

variabila , fiind cuprinsa intre 6,0 cm în ianuarie şi 14,0 cm în februarie .  
Vanturile predominante sunt cele din Est (24,6%), urmate de cele din Vest (18,7%)Zona studiata se găsește în 

cadrul tipului climatic I, cu un indice de umiditate Im = –20 –0. 
Adâncimea de îngheț a terenului natural din zona este conform STAS 6054 de 80cm;  
Din punct de vedere eolian (acțiunea vântului) amplasamentul studiat are o presiune dinamică de bază de 0.5 

kN/m2  . 
Din punct de vedere climatic al acțiunilor date de zăpada,  amplasamentul are o încărcare pe sol de 

2,0kN/m2 cu o perioadă de recurenta de 50 de ani;  
d) studii de teren: 

Amplasamentele de analizat se află în partea Nordică  a Municipiului  Craiova  zona terasei mijlocii  a 
riului Jiu. 

       Din punct de vedere geologic zona Studiată aparţine unităţii geologice Câmpia Română. 
       Zona studiată este  constituitâ din materiale aluvionare granulare, nisipuri  slab coezive.  
       La alcătuirea ansamblului geologic al zonei iau parte formaţiuni de vârstă neogenă şi cuaternară. 
       Formaţiunile neogene nu au fost interceptate cu lucrările de cercetare efectuate (foraje geotehnice). 
       Formaţiunile interceptate de forajele geotehnice sunt de vârstă pleistocen mediu pleistocen superior şi sunt 

alcătuite din umpluturi din piatră spartă cu elemente de pietriş şi nisipuri fine la mijlocii şi mari indesate.  
       Din punct de vedere morfologic traseul studiat străbate zone relativ plane  cu depresiuni locale şi,  

favorizante concentrărilor de ape şi inmuierii patului liniei cu apariţia de tasări şi denivelări; 
       Panta longitudinalâ a traseelor  studiate este variabilă  de aproximativ 1 – 2% ; 
       Din punct de vedere al regimului hidrologic local traseele studiate  au un regim hidrologic mediu 

(scurgerea apelor nu este integral asigurată) la nefavorabil (există zone cu băltiri) mai ales în zonele laterale si 
depresionare. 

        Liniile de tamvai sunt funcţionale. 
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  (i)  studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în 
vigoare; 

    Este necesar de precizat ca:  avănd în vedere depresiunile şi denivelările căii, cât şi natura nisipo - prăfoasă 
la slab argiloasă, a stratului teren natural (patului căii), cât şi slaba gospodărire a apelor laterale şi în zonele 
depresionare mai ales, se  recomandă: 

 - ridicarea cotei căii pentru a fi mai sus decât terenurile limitrofe; 
 - asigurarea preluării şi scurgerii apelor de suprafaţă de pe părţile laterale şi  platforma căii şi conducerea 

acestora la canale de evacuare şi emisari naturali; 
-  eliminarea depresiunilor laterale şi de pe platforma căiilor de tramvai care concentrează ape de suprafaţă si 

duc la înmuierea patului drumului şi realizarea lucrărilor de preluare rapidă şi evacuare a apelor de suprafaţă; 
-  realizarea unui strat de bază şi îmbrăcăminţii căilor corespunzătoare care să asigure rezistenţa în exploatare; 
- materialele  folosite pentru realizarea umpluturilor sub căi se recomandă a avea un coeficient de 

neuniformitate > 15. 
       
 (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, 
hidrologice, hidrogeotehnice, după caz 
          Pentru elaborarea  D.A.L.I. au fost întocmite următoarele documentaţii tehnice solicitate prin tema de 
proiectare : 

• Expertiză Tehnică elaborată de dr. ing. Mărculescu Laurențiu, având calitatea de EXPERT TEHNIC în 
domeniul - pentru construcţii - pentru următoarele cerinţe de calitate:  
A5 – rezistență și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții de 

căi ferate;  
B3 – siguranța în exploatare pentru construcții de căi ferate;  
D – sănătatea oamenilor și protecția mediului, pentru toate domeniile;  

o legitimația  MLPAT seria VD, nr. 09621- 
 
       In urma recomandărilor din expertiza tehnică s-a mai întocmit un Raport de Expertiză Tehnică 
strict pentru stâlpii de beton armat prefabricaţi de tip L.E.A. ce susţin reţeaua electrică de tramvai   
elaborat de S.C. KEOPS PROIECT SRL / CUI : 36426148 / J40/10891/2016  
       Responsabil lucrare: prof. univ. dr. ing. Mircea Constantin Ieremia, în calitatea de EXPERT TEHNIC 
în domeniul construcţii  pentru rezistență și stabilitate pentru construcţii din beton, beton armat, zidărie şi 
metal  

o Certificat de atestare tehnico-profesională  nr. 122/24.06.92 
 

• Studiu topografic  elaborat de Radu Liviu, autorizat să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei  în categoria A  

o legitimația  MDRAP-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
seria RO-B-F nr. 1856 / 05.05.2016- 
 

• Studiu geotehnic  elaborat de ing. Popescu Mădălin, având calitatea de responsabil lucrare  
în domeniul geotehnic pentru acest proiect 

 
e) situația utilităților tehnico-edilitare existente; 

Pe Calea Severinului între Bd. Dacia şi punctul de întoarcere tramvaie Cernele de Sus - Izvorul Rece se vor 
studia reţelele de utilităţi existente transmise de către societăţile care le au în administrare şi se va analiza măsura 
în care modernizarea căii de rulare a tramvaiului precum şi cea a liniei aeriene de contact şi a reţelei de alimentare 
electrică a acesteia, au implicaţii asupra intersectării reţelelor existente. 

                             Proiectul faza D.A.L.I. va avea în vedere reţele edilitare pentru care intervenţiile de modernizare a liniei de 
tramvai va impune devierea locală a acestora. Evaluarea acestui tip de lucrări se va face de comun acord cu 
administratorii de reţele, în funcţie de condiţiile  impuse prin avize.  
        In baza certificatului de urbanism nr. 633/13.04.2018 emis pentru lucrarea “Modernizarea căii de tramvai    
(în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 şi  Faza 2” au fost solicitate 
avize de la următoarele companii: 
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             Compania de Apă  Oltenia S.A. 
                  Str. Brestei nr.133 Craiova  

- Este eliberată fişa tehnică în vederea emiterii avizului de amplasament din data de 27.11.2018 
Se solicită convocarea în scris a reprezentanţilor Companiei la predarea amplasamentului, în vederea 
identificării conductelor  de apă şi de canal, care subtraversează calea de rulare a tramvaiului. In 
funcţie de adâncimea de pozare a acestora se pot alege soluţiile adecvate de protejare a acestora. ( se ia 
în calcul protejarea reţelelor de apă şi canalizare care subtraversează calea de rulare a tramvaiului cu 
plăci de beton armat). Valoric, acestea sunt cuprinse în actualul deviz general.    

 
            Distribuţie Energie  Oltenia S.A. 
                     Calea Severinului nr.97, Craiova  
                     In baza solicitării depuse de beneficiar este eliberat avizul favorabil  nr. 2600035074/06.12.2018 
                                                     
           S.C. Flash Lighting Service S.A. 

-    Este eliberată fişa tehnică în vederea emiterii avizului de amplasament . 
 
f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice 
ce pot afecta investiția; 

       Deşi investiția este amplasată într-o zonă, unde nu s-au înregistrat factori de risc, antropici și naturali, sau 
de schimbări climatice deosebite, care ar putea afecta orice investiție, totuşi posibilii factori de risc care ar putea 
să apară în perioada execuţiei lucrărilor sunt următorii: 

• condiţii meteorologice nefavorabile  
• lipsa unei firme de construcţii şi a unei forţe de muncă   
• producerea unor calamităţi naturale (inundaţii, furtuni)  

           Toţi aceşti factori pot să încetinească sau chiar să oprească  desfăşurarea lucrărilor de construcţii.  
           Prin urmare, în funcţie de graficul de desfăşurare a lucrărilor, pe categorii, prezentat de constructor, pot fi 
luate măsuri preventive de atenuare sau chiar anulare a eventualelor pagube materiale.   
   
g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor 
zone protejate. 
 

          Nu se cunosc condiţionări din categoria: monumentelor istorice/de arhitectură, situri arheologice, zone 
protejate sau de protecţie, pentru amplasamentele supuse intervenţiilor. 
 
3.2. Regimul juridic:  
a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune 

Calea de rulare a tramvaiului pe str. Calea Severinului, cât şi strada ca atare ( carosabil + trotuare) pe 
care este poziţionată reţeaua de cabluri de curent continuu şi conexiunile pentru alimentarea electrică a 
tramvaielor sunt în proprietatea U.A.T. Craiova.In ceea ce priveşte posibilele obligaţii de servitute, în cadrul 
acestei lucrări nu este cazul. 

b) destinația construcției existente; 

Artera de circulaţie Calea Severinului este  caracterizată prin faptul că circulaţia rutieră este separată de 
circulaţia tramvaielor. Pe cea mai mare lungime a sa există  şase benzi de circulaţie, câte trei pentru fiecare sens 
de mers . 

Pe calea de rulare a tramvaiului destinată transportului urban de călători separată de partea carosabilă prin 
trotuar pietonal,  se circulă pe ambele sensuri având în capăt  buclă de întoarcere. Alimentarea reţelei de tramvai 
se realizează prin cabluri de curent continuu pozate pe partea dreaptă sens de circulaţie, ieşire din oraş.  
c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale 
protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz; 

       Nu se cunosc condiţionări din categoria: monumentelor istorice/de arhitectură, situri arheologice, zone 
protejate sau de protecţie, pentru amplasamentele supuse intervenţiilor. 
      Construcția existentă nu este inclusă în listele monumentelor istorice sau ale siturilor arheologice; 
       Construcția existentă nu este inclusă în ariile naturale protejate sau în zona de protecție a acestora. 
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d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz. 
        Nu este cazul. 
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici: 

a) categoria și clasa de importanță 

Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei (linie de tramvai, în ansamblu), s-a facut în baza 
prevederilor art. 22, secţiunea 2, intitulată "Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor" din Legea nr. 10/18 ian 1995, 
"Legea privind calitatea în construcţii" şi în baza "Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a 
construcţiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de im-portanţă a construcţiilor" aprobat cu Ord. MLPAT nr. 
31/N/02 oct 1995. 

 
 
 
Determinarea punctajului acordat: 

Nr. 
crt. 

Denumirea factorului 
determinant 

Coef. 
de 

unicitate 
k(n) 

Criterii asociate 

Punctajul 
factorului 

determinant 
P(n) 

  
p

(i) 
p

(ii) 
p(

iii) 
 

1 Importanţa vitală 1 1 3 2 1×6/3=2 

2 
Importanţa social-economică şi 

culturală 
1 4 4 2 1×10/3=3 

3 Implicarea ecologică 1 1 1 1 1×3/3=1 

4 
Necesitatea luării în considerare 

a duratei de utilizare 
1 6 3 3 1×12/3=4 

5 
Necesitatea adaptării la 

condiţiile locale de teren şi mediu 
1 2 2 1 1×5/3=2 

6 
Volumul de muncă şi de 

materiale necesare 
1 4 2 1 1×7/3=2 

TOTAL PUNCTAJ FACTORI DETERMINANŢI 14 
Prin compararea punctajului total acordat factorilor determinanţi cu grupele de valori corespunzătoare 

categoriei de importanţă (tab. 3 – Metodologie), rezultă că lucrarea se încadrează în: 
Categoria de importanţă a construcţiei: „C” – normală; 
Clasa de importanţă III, construcţie de importanţă medie. 

 
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
        Nu este cazul  
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; 
 
        Tronsonul de linie de tramvai de pe str. Calea Severinului de la intersecţia cu Bd. Dacia până la bucla de 
întoarcere Izvorul Rece,  a fost dat în exploatare în anul 1987, odată cu introducerea transportului cu tramvaiul în 
municipiul Craiova.  
 
d) suprafața construită: 

         Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  

           Suprafaţa la sol ocupată de reţeaua de contact : stâlpi existenţi sunt dispuşi pe o lungime   de 5,153km 
           Suprafaţa totală ocupată de cablurile de curent continuu: 3050mp 
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        Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 

                  Suprafaţa totală ocupată de calea de rulare a tramvaiului : 18.135 mp 
                  Suprafaţa construită / staţii de tramvai: 738.5 mp 
               Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu = 2493 metri  
               Lungime construită cale de rulare tramvai / buclă de întoarcere = 150 metri  
               Număr de locuri de parcare:  Nu este cazul  

 
 
e) suprafața construită desfășurată; 
 

        Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare 

           Suprafaţa desfăşurată ocupată de reţeaua de contact: stâlpi existenţi sunt dispuşi pe o lungime   de 
5,153km 

           Suprafaţa desfăşurată ocupată de cablurile de curent continuu: 3050mp 
 
        Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 
      Lungime desfăşurată cale de rulare tramvai existentă = 5166 metri  
                 
f) valoarea de inventar a construcției: 
 
          Valoarea de inventar este 6.116.653,21 lei . 
 
g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 
 

         Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  
 
            Nr. de cofreţi existenţi montaţi între  firele de circulaţie, la baza stâlpului: 5 bucăţi 
           Nr. de stâlpi existenţi montaţi între  firele de circulaţie: 90 bucăţi 
 

        Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 
 

• Suprafaţa construită / staţii de tramvai: 738.5 mp 
 
Staţia nr. 1 / fir 1 ( înainte de accesul  în Leroy Merlyn) :  Lungime=55.5m / lăţime medie = 1.50m / 

Suprafaţă=83mp 
Staţia nr. 2 / fir 2 ( în faţă la  Leroy Merlyn):  Lungime=52m / lăţime = 2m / Suprafaţă=104mp 
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Staţia nr. 3 / fir 1 ( înainte de accesul  în Elpreco Craiova) :  Lungime=55.5m / lăţime medie = 1.50m / 
Suprafaţă=83mp 

Staţia nr. 4 / fir 2 ( înainte de accesul  în Elpreco Craiova) :  Lungime=55m / lăţime medie = 2m / 
Suprafaţă=110mp 

Staţia nr. 5 / fir 1 ( după accesul la Hotel Relax) :  Lungime=56m / lăţime medie = 1.50m / 
Suprafaţă=84mp 

Staţia nr. 6 / fir 2 ( după accesul la Hotel Relax) :  Lungime=55m / lăţime = 2m /  
                                    Suprafaţă=110mp 
Staţia nr. 7 / fir 1 ( înainte de accesul  în Diesel Point):  Lungime=39m / lăţime medie = 1.50m / 

Suprafaţă=58.5mp 
Staţia nr. 8 / fir 2 ( înainte de accesul  în Diesel Point):  Lungime=46.5m / lăţime medie = 1.50m / 

Suprafaţă=70mp 
Staţia de debarcare călători în bucla de întoarcere nr.9 / fir 1:  Lungime=14m / lăţime medie = 1.3m /         

Suprafaţă=18mp (din dale de beton)  
Staţia de îmbarcare călători în bucla de întoarcere nr.10 / fir 2:  Lungime=14m / lăţime medie = 1.3m /         

Suprafaţă=18mp (din dale de beton)  
 
     In lungul buclei de întoarcere a tramvaiului există un trotuar de lăţime medie 1.50m pentru accesul 
personalului din exploatare / Lungime=140m / Suprafaţă=210mp 
 

• Actuala cale de rulare a tramvaiului nu este prevăzută cu sistem de drenaj longitudinal  
 

• Actuala cale de rulare a tramvaiului nu este prevăzută cu reţea de canalizaţie electrică   
 
 
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului 
energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de 
regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale 
monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și 
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, 
tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția 
structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

                      In conformitate cu tema de proiectare întcomită de către Primăria Municipiului Craiova / Direcţia 
Elaborare şi Implementare Proiecte, pentru prezenta D.A.L.I. a fost întocmită o expertiză tehnică nr.22 cu 
denumirea “ Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului  în zona industrială Cernele 
de Sus-Faza 2” şi un studiu geotehnic.  

                        In ceea ce priveşte auditul energetic, nu este cazul.  
 
        In cadrul studiului geotehnic  efectuat au fost evidenţiate următoarele tipuri litologice la 
cartarea de suprafaţă şi  în urma forajelor geotehnice: 

- strat din beton de 18-20cm local în zonele de traversare a liniilor de tramvai  
- piatră spartă cu nisip mare și mijlociu cafeniu gălbui, îndesate, cu compresibilitate medie 

la redusă, umedă în primii 0.50 – 0.80 m, cu următoarele caracteristici fizico mecanice: 
- umidități variabile     w = 7,6 – 8,1%; 
- indicele porilor     e = 0,53 – 0,58; 
- greutatea volumetrică aparentă   γ = 20,8 – 22,6 kN/m3; 
- compresibilitate medie    M2-3 =  224 – 295 daN/cm2; 
- unghiul de frecare internă    φ =   44 – 54º; 
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- nisipuri mijlocii la mari prăfoase cafenii gălbui cu îndesare medie la   îndesate, cu 
compresibilitate medie la redusa  de la 0.5 – 0.8cm  la 0.95 – 1.30m  cu caracteristicile fizico 
mecanice: 
: 

 
- umidități variabile     w = 8,7 – 9,6%; 
- indicele porilor     e = 0,57–0,60; 
- greutatea volumetrică aparentă   γ = 20,2 – 21,3 kN/m3; 
- compresibilitate medie    M2-3 =  169 - 224 daN/cm2; 
- unghiul de frecare internă    φ =   33 - 40º; 
- coeziunea      c = 4 – 8 kN/m2; 

 

- nisipuri fine la mijlocii prafoase,  cafenii  la galbui,  cu indesare medie,  cu compresibilitate medie, 
umede, mai jos de 0.95  – 1.3m  in jos cu caracteristicile fizico mecanice; 

 
- umidități variabile     w = 9.0 – 11.1 %; 
- indicele porilor     e = 0.56 - 0,65; 
- greutatea volumetrică aparentă   γ = 19.3 – 21.7 kN/m3; 
- compresibilitate medie    M2-3 =  120 - 158 daN/cm2; 
- unghiul de frecare internă    φ =   27 - 36º; 
- coeziunea      c = 5 – 7 kN/m2. 
 

       Cercetările penetrometrice au scos în evidentă că rezistența la penetrare dinamică a fost Rd = 61 – 98 
daN/cm2 în stratul de sprafață din piatră spartă, cu  compresibilitate medie la redusă. Rezultatele penetrărilor 
dinamice sunt centralizate în fisele forajelor. 

 
Din punct de vedere al regimului hidrologic local, traseul studiat  are un regim hidrologic mediu la 

nefavorabil (scurgerea apelor nu este integral asigurată)  din cauza băltirilor laterale și existenței zonelor de gropi 
și depresiuni în care se concentrează apele de suprafață. 

Nivelul freatic se găsește în zonă la peste 6 m, mai ridicat în zonele depresionare. 
Zona studiată se găseşte în cadrul tipului climatic I cu un indice de umiditate Im=-20-0 

 
Tronsonul are o lungime de aproximativ 2500 m cale dublă şi este prevăzut la Izvorul Rece cu buclă de 

întoarcere, unde se regăsesc doua schimbătoare de cale cu acţionare manuală. 
Calea de rulare este realizată în mai multe soluții constructive: cu cadru șine traverse și prism de piatră 

spartă în linie curentă, deschisă vegetaţiei,  iar în dreptul acceselor cu dale carosabile .  
Pe lungimea tronsonului sunt prevăzute 10 stații îmbarcare/debarcare cu refugii pentru călători. 
Reţeaua de alimentare pentru tramvai este susţinută de stâlpi dispuși la o distanță de aproximativ 35 m, 

dispuși între cele două sensuri de circulaţie ale tramvaiului. 
          In cadrul expertizei tehnice efectuate au fost evidenţiate următoarele tipuri de defecte 
prezentate şi prin imagini foto:  
  
 - defecte de direcție ale aliniamentului căii de rulare a tramvaiului 
 - defecte la șină 
 - defecte la suduri  

- uzura ondulatorie  
 - defecte la aparatele de cale 
 - defecte la traverse 
 - dale degradate; rosturi mari între dale și tasări diferențiale ale dalelor 
 - defecte la prisma căii  
 

Defectele de direcție se manifestă atât în plan cât și în profil longitudinal. Ele apar în mod special în 
zonele unde șina nu mai are un suport continuu, din cauza diferențelor de rigiditate a fundațiilor de sub șină, la 
intrarea în curbe și la trecerea de la un sistem constructiv la altul. Defectele de direcție semnificative observate în 



14 
 

curbe sunt și din cauza tehnologiei de curbare a șinelor ce producea o geometrie imprecisă a curburii șinei. La 
realizarea curbelor cu raze mici este necesara utilizarea de șine curbate preliminar, prin deformare plastică, cu 
ajutorul dispozitivelor ce curbează continuu șina.  

La șină defectele au fost observate numai la nivelul ciupercii șinei sau la partea superioară a șinei.  
La șină au fost remarcate știrbituri și exfolieri pe suprafața de rulare, crăpături transversale, turtiri și 

uzuri neuniforme la suprafața de rulare.  
Cauzele defectelor la șină sunt: 
- defectele de fabricație; 
- defectele din cauza rezistenței de contact insuficiente; 
- defecte din cauza profilului defectuos al secținii șinei; 
- defecte cauzate de întreținerea necorespunzătoare a căii; 
- defecte din cauza unor acțiuni anormale a materialului rulant (locuri patinate, porțiuni de 

frânare); 
- defecte prin sudare necorespunzătoare; 
- defecte prin încărcare cu sudură necorespunzătoare; 
- defectări mecanice prin scule, unelte, descărcări de materiale, loviri de piese ale materialului rulant. 

   
La sudurile șinelor, defectele sunt de mai multe tipuri și au cauze diferite: 
- încărcarea cu sudură necorespunzătoare; 
- crăpături transversale în ciuperca șinei în zona sudurii din cauza deficiențelor tehnologice la executarea 

sudurii; 
- turtiri ale ciupercii șinei din cauza sudurilor defectuoase; 
- ruperi transversale ale șinelor prin rosturile sudate; 
- deformări ale șinelor din cauza sudurii necorespunzătoare. 
 
Pe zona supusă expertizei s-a observat la șine uzura ondulatorie, în special în zonele cu fundație mai 

rigidă.  
Acest tip de defect are un efect negativ asupra circulației tramvaielor, în special în zonele în care 

fundamentul este slab iar șinele prezintă turtiri si bavurări semnificative. 
In categoria celor mai importanți factori ce provoacă uzura ondulatorie sunt: 
- calitatea materialului și tehnologia de fabricare a șinelor; 
- vibrațiile din cauza circulației; 
- alunecarea roții, provocată de regimul de conducere a vehiculului și anume:  
o frânarea energică la viteze mari;  
o accelerații mari la demarare sau în procesul de conducere; 

- elasticitatea neuniformă a fundației căii; 
- defecte la construcția și întreținerea căii:  
o diferența de nivel între cele două fire de șină;  
o lărgimea căii care nu este constantă;  
o prezența șocurilor (în special în zona joantelor). 

- particularitățile vehiculului:  
o fixarea blocată a roților pe osia propriuzisă;  
o torsionarea osiilor propriuzise din cadrul osiilor montate;  
o diametre diferite ale roților de la aceeași osie montată sau diametre diferite ale roților de la osiile 

montate ale aceluiași vehicul;  
o diferenla de încarcare de la o roată la alta a osiei montate;  
o rigidități diferite ale elementelor elastice ale suspensiilor;  
o roți ale aceleiași osii montate care nu sunt paralele intre ele;  
o mișcarea de șerpuire a vehiculului;  
o alte defecte în construcția și intreținerea materialului rulant. 

In categoria factorilor care favorizează intensificarea dezvoltării uzurii ondulatorii sunt: 
- neregularitățile inițiale pe suprafața de rulare a șinelor; 
- rigiditatea căii; 
- masa nesuspendată a vehiculului; 
- viteza de circulație; 



15 
 

- intensitatea circulației; 
- sarcinile pe osie. 
Reducând rigiditatea căii se poate încetini dezvoltarea uzurii ondulatorii. 
In funcție de dimensiunile neregularității se poate evalua variația presiunii dinamice a roților asupra 

șinei, variație care și provoacă deteriorarea căii, distrugerea șinelor și a altor elemente ale suprastructurii căii, 
precum și deterioarea vehiculelor. Variația mărimii presiunii dinamice a roților asupra șinei și asupra căii in 
totalitate depinde de mai mulți factori: 

- dimensiunile neregularității; 
- rigiditatea căii; 
- viteza de circulație; 
- tipul tramvaiului. 

 
 Reperele aparatelor de cale sunt uzate. De asemenea șinele de legătură dintre aparatele de cale prezintă 
uzuri mari. Aceste uzuri sunt cauzate de: 

- frecarea de rostogolire a bandajului pe șină; 
- frecarea laterală din cauza forțelor centrifuge  
- solicitările metal pe metal sub forțele verticale statice și dinamice; 
- abrazivitatea dintre bandaj și șină din cauza nisipului ce se găsește pe șine și în jghiabul șinelor. 

 
 Sunt întâlnite defecte în zona canalului de la dalele prefabricate din beton armat. Jgheabul de tablă 
încastrat în placa de beton este degradat. Pe anumite zone jgheabul de tablă nu mai este prezent la partea 
superioară a dalei. Cordoanele de cauciuc din interiorul jghiabului sunt deplasate, deformate remanent, 
îmbătrânite și chiar lipsesc în anumite zone. 
  
 Toate traversele de lemn din cale prezintă defecte. Acestea nu mai pot fi reutilizate sau recondiţionate. 
Capetele traverselor nu sunt asigurate contra dezvoltării crăpăturilor.  
 Prisma căii este puternic colmatată, fapt ce nu permite recuperarea pietrei sparte.  
        

                        Stâlpii de beton ai reţelei de contact existenţi nu conferă siguranţă în exploatare, fapt pentru care s-a 
solicitat o  expertiză tehnică în urma căreia au fost evidenţiate următoarele degradări: 

- elementele structurale nefinisate (deplasări, rupturi locale, cedări de reazeme)  
- armătura vizibilă pe anumite zone şi chiar ruginită în anumite locaţii (lipseşte stratul de acoperire cu 

beton)  
- fisuri în masa elementelor de beton armat dispuse longitudinal pe verticala stâlpilor, în zona armăturii 

longitudinale 
- fundaţiile stâlpilor sunt improprii (montaţi într-o fundaţie de piatră spartă fixaţi între două blocatoare 

prefabricate din beton simplu dispuse pe direcţia liniilor de contact fixate la rândul lor la adâncime de 40-
50m intr-un strat de piatra spartă, apoi sub această adâncime stâlpii sunt fixaţi într-un strat stabilizat) 

 
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al 
asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
         
            Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se încadrează în categoria geotehnică 
1,  cu un risc geotehnic redus.  
           Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  
 
            Datorită exploatării îndelungate şi a lipsei compensării firului de contact existent, linia aeriană de contact  
prezintă o uzură avansată, fapt pentru care  exploatarea se realizează în condiţii deosebit de dificile.   
            In ultimii ani, pe anumite porţiuni s-au produs evenimente soldate cu pagubă de natură materială.   
            Cablurile de alimentare de curent continuu sunt uzate , iar o parte dintre cofreţi sunt scoşi din uz. 
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           Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 
            Uzura avansată a căii de rulare, vechimea liniei, rosturile deschise dintre dale, precum şi traficul mare, fac 
ca exploatarea să se realizeze în condiţii deosebit de dificile, pe unele porţiuni chiar existând riscul producerii 
unor evenimente soldate cu pagube de natură umană sau materială. 
           Starea precară a infractructurii şi suprastructurii căii de rulare de tramvai, reprezintă un obstacol pentru 
creşterea vitezei de circulaţie şi utilizarea optimă a tramvaielor modernizate. 
           Starea căii de rulare a tramvaiului a fost analizată având în vedere elementele dimensionale şi parametrii de 
stare ai căii. 
           Elementele dimensionale şi parametri de stare ataşaţi căii în totalitate, părţilor ei componente, 
subansamblurilor şi elementelor componente ale acestor subansambluri nu mai corespund în totalitate limitelor 
impuse prin norme (standarde, instrucţii, ordine) şi prin documentaţiile tehnice de execuţie.  
 
3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz. 
           Nu este cazul. 
 

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 
diagnosticare  
          Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe 
nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza 
compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care 
aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.  

                        In conformitate cu tema de proiectare întcomită de către Primăria Municipiului Craiova / Direcţia 
Elaborare şi Implementare Proiecte, pentru prezenta D.A.L.I. a fost întocmită o expertiză tehnică cu denumirea     
“ Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului  în zona industrială Cernele de Sus-
Faza 2”  şi un studiu geotehnic.  

                        In ceea ce priveşte auditul energetic, nu este cazul.  
                      Prin studiul geotehnic întocmit de specialist se recomandă următoarele aspecte: 

- realizarea pantelor laterale ale platformei căii,  cât și a acostamentelor laterale; 
- ridicarea cotei platformei căii deasupra terenurilor limitrofe și asigurarea preluării și eliminării apelor de 

suprafață; 
- asigurarea preluării scurgerii apelor de suprafață de pe părțile laterale și  platforma căii și conducerea 

acestora la canale (rigole) de evacuare și emisari naturali; 
- realizarea și asigurarea funcționarii rigolelor laterale și podețelor; 
- nivelarea, aducerea la umiditatea optimă de compactare și compactarea acostamentelor laterale la un 

grad de compactare de minim 98%, cu pante spre lateral,  pentru realizarea portanței și rezistenței acestora; 
- eliminarea depresiunilor laterale care concentrează ape de suprafață și duc la înmuierea patului căilor; 
- realizarea lucrărilor de preluare rapidă și evacuare a apelor de suprafață; 
- realizarea unui strat de bază care să asigure rezistența în exploatare; 
- toate umpluturile se vor realiza în straturi de maxim 15 cm, la o umiditate apropiată de umiditatea 

optimă de compactare, cu compactarea fiecărui strat la un grad minim de compactare de 98%;  
- se va evita formarea unor depresiuni sau pungi de pământuri necoezive în patul drumurilor sau în corpul 

umpluturilor, în care s-ar putea aduna ape de infiltraţie sau meteorice şi pot înmuia patul drumului favorizând 
tasârile şi deteriorârile; 

 
           Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  
            Prin expertiza tehnică  întocmită de către specialist pentru Faza 1, sunt evidenţiate 
următoarele concluzii: 
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a) clasa de risc seismic; 

Din punct de vedere al seismicităţii, stâlpii analizaţi se încadrează la clasa de risc seismic IV, 
corespunzâtoare construcţiilor la care râspunsul seismic aşteptat este similar celui obţinut la construcţiile 
proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare.  
 b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție; 

 In ceea ce priveşte starea tehnică a stâlpilor actuali de beton localizaţi între firele de circulaţie,  expertiza 
recomandă două soluții de intervenţie:  

Soluţia 1  
1. Până la începerea lucrărilor de excavare se va executa pentru fiecare stâlp în parte, o structură metalică 

adiacentă provizorie, ce va susţine stălpii existenţi pe poziţii.  
2. După excavarea până la cota -0.9m se vor extrage blocatoarele din beton armat ce fixează la momentul 

actual stâlpii în teren; 
3. In jurul stâlpilor existenţi care se menţin se vor dezvolta blocuri de fundaţii noi , din beton armat.  
4. Se demolează stâlpii propuşi spre demolare şi se vor introduce cei noi propuşi ( stâlpi din beton armat 

prefabricaţi)  
5. Se iau mâsuri de reparaţie a defectelor întâlnite în cazul stălpilor ce se menţin, prin curăţarea fisurilor, 

curăţarea şi tratarea armăturilor afectate de rugină , închiderea fisurilor prin injectarea şi matarea acestora 
cu materiale de tip C.F.R.P. – polimeri armaţi cu fibre de carbon.  

Soluţia 2  
Se demolează în  întregine stâlpii existenţi. Se plantează stâlpi noi (stâlpi din beton armat prefabricaţi),  în 
locaţii noi.  

  c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a 
fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 
             Ambele soluții de realizare a infrastructurii reţelei de contact sunt fezabile din punct de vedere 
tehnic.Expertul nu recomandă nici o soluţie ca fiind agreată, dar menținerea în cale a unor stâlpi existenți 
limitează proiectantul în alegerea unei soluții optime pentru sistemul de susținere a rețelei de contact. De 
asemenea, lucrările la infrastructura căii de rulare a tramvaiului ar fi incomodate dacă s-ar accepta soluţia nr.1.  
d)  recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform 
exigențelor de calitate. 

Pentru a se asigura funcţionarea obiectivului propus la parametrii standard de calitate, expertiza 
recomandă: 

• Avându-se în vedere că stâlpii rețelei de contact se află între cele două fire de circulaţie,  distanța 
minimă între axele căilor de rulare va fi de 3,50 m. Această distanță va spori în unele cazuri, de 
exemplu din condiții de gabarit.  

• Demolarea se va realiza cu deosebită grijă pentru prevenirea prăbuşirii necontrolate a structurii; 
• Lucrările de consolidare se vor executa pe baza unor detalii de execuţie; 

  
           Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 
           Prin expertiza tehnică  întocmită de către specialist pentru Faza 2 , sunt evidenţiate 
următoarele concluzii: 
a) clasa de risc seismic; 

Din punct de vedere al seismicitătii, suprafaţa cercetată se află în zona D de seismicitate, are o accelerație 
seismica pentru proiectare ag = 0. 20g, perioada de colt Tc = 1.0s are gradul 82 de seismicitate (gradul 8 cu o 
perioadă de revenire de 100 ani); 

 
b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție; 

În Anexa nr.1 a temei de proiectare, beneficiarul prezintă următoarele specificaţii minime care trebuie 
avute în vedere la proiectare: 

(1) Lucrări pentru reţelele de canalizare la calea de rulare 
- montare de canale de drenare a apei pluviale de-a lungul căii de rulare a tramvaiului; 
- montare de guri de scurgere, de colectare a apei pluviale de pe platforma liniilor de tramvai; 
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(2) Lucrări de infrastructură la cale  
- se acordă atenţie la fundaţia căii de tramvai pentru a se asigura condiţii de rezistenţă, stabilitate, 
durabilitate şi elasticitate pentru atenuarea şocurilor şi a zgomotului. în corelare cu realizarea  
sistemului de drenaj; 

(3) Lucrări de suprastructură la linia de tramvai   
-se ia în calcul posibilitatea utilizării unei şine de tip Ri60N sau cu caracteristici similare cu 
asigurarea evacuării apelor din canalul şinei; 
- se acordă atenţie la alegerea soluţiilor pentru montarea şinelor şi a antretoazelor;Modalitatea de 
prindere a şinei trebuie să asigure protecţie împotriva rotirii sau răsturnârii şinei şi să permită reglarea 
ecartamentului;Prinderea şinei trebuie să fie atestată în condiţii de viteză şi sarcină pe osie, 
acoperitoare celor RAT Craiova. 
- se are în vedere utilizarea unui sistem modern de suspensie elastică şi de izolare electrică a câii de 
rulare, cu rolul de a se reduce zgomotul şi de a se elimina şocurile şi vibraţiile produse la trecerea 
materialului rulant; 

(4) Traseul  căii de rulare a tramvaiului    
- se  menţine, de preferinţă,  soluţia dispunerii şinei pe traverse de beton; 
- se reabilitează bucla de întoarcere de la Cernele de Sus – Izvorul Rece;  
- stâlpii reţelei de contact amplasaţi între căile de rulare care nu conferă siguranţă în exploatare 
trebuie schimbaţi; 

       - se  înlocuiesc schimbătoarele de cale de pe acest tronson cu unele noi şi moderne; 
- trecerea la nivel cu linia de tramvai în intersecţiile de pe tronsonul ce face obiectul intervenţiei, cât şi 
în staţiile de aşteptare să fie prevăzute cu dale carosabile 

 
 Având în vedere cererile beneficiarului, expertul atrage atenția asupra următoarelor aspecte: 
              (1) Conform recomandărilor din studiul geotehnic se impune prevederea unui sistem de drenaj de 
preluare a apelor de suprafaţă de pe paltforma căii şi conducerea acestora la rigole de evacuare şi emisari naturali.  
 (2)  În prezent structura căii de rulare a tramvaiului este tipică unei căi ferate: cu substrat și cadru șine - 
traverse cu prism de piatră spartă. Dorința beneficiarului de a se menține soluția actuală este justificată de faptul 
că tramvaiul este în zonă proprie și nu există multe intersecții cu străzi sau accese la proprietăți. Deși beneficiarul 
impune o singură soluție, în cadrul expertizei sunt analizate două soluții de alcătuire a structurii căii de rulare a 
tramvaiului. Sunt prezentate două soluții pentru zonele din dreptul peroanelor și pentru accesele la proprietăți: 
soluția cu dale carosabile și soluția cu dală monolită. 
 (3) Este necesar ca toți stâlpii rețelei de contact să fie înlocuiți. Scoaterea din cale a stâlpilor se va face 
înainte de realizarea structurii căii de rulare a tramvaiului. Menținerea în cale a unor stâlpi existenți limitează 
proiectantul în alegerea unei soluții fiabile pentru sistemul de susținere a rețelei de contact. 
   

In ceea ce priveşte infrastructura căii de rulare a tramvaiului,  expertiza recomandă două soluții de 
realizare:  

 1. Substratul căii realizat din pietriș cu nisip, cu grosimea de 40 cm, cu geotextil cu rol de separație la 
nivelul platformei de pământ. 

 2. Substratul căii realizat din amestec de piatră spartă şi piatră reciclată (agregat de concasare), cu grosimea 
de 30 cm, cu geotextil cu rol de separație și geogril cu rol de ranforsare la nivelul platformei de pământ  

 
 

    In ceea ce priveşte suprastructura căii de rulare a tramvaiului,  expertiza recomandă ca aceasta să fie 
alcătuită din:  

- prismul căii realizat din piatră spartă nouă, cu grosimea de 30 cm sub talpa traversei; 

- traverse de beton precomprimat cu lungimea de 2,50 m; 

- prinderi elastice; 

- șina cu canal 

 
Pentru zonele de intersecții cu alte drumuri, zonele din dreptul peroanelor și accesele la proprietăți, 

expertiza propune două soluții: soluția cu dale carosabile și soluția cu dală monolită. 
Soluția cu dale carosabile are următoarele avantaje: 
- costuri de constructie relativ mici; 
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- posibilitatea intervenției la cale prin demontarea rapidă a dalelor; 
și următoarele dezavantaje: 
- costuri de întreținere mai mari; 
- riscul de deformare a căii ca urmare a acțiunii vehiculelor.   

Soluția cu dală monolită are următoarele avantaje: 
- costuri de întreținere mici, practic nule până la expirarea duratei de viață; 
- calea își păstreaza în timp caracteristicile din punct de vedere al geometriei în plan și a nivelului; 
- confort sporit. 
și următoarele dezavantaje: 
- în cazul deraierilor sau altor tipuri de deteriorări accidentale ale căii de rulare, lucrările de reparație 

necesită timp și costuri mai mari; 
- realizarea unor zone de tranziție la trecerea de la un sistem constructiv la altul, pentru asigurarea unei 

variații liniare a modulului de elasticitate a căii. 
 
Ambele soluții de realizare a suprastructurii căii de rulare a tramvaiului, în zonele de intersecții, în zonele 

din dreptul peroanelor și la accesele la proprietăți, sunt fezabile din punct de vedere tehnic. 
Expertiza recomandă soluția cu dală monolită. 

 
c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a 
fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 
 

In ceea ce priveşte infrastructura căii de rulare a tramvaiului,  deşi ambele soluţii de realizare a 
infrastructurii căii de rulare a tramvaiului sunt fezabile din punct de vedere tehnic,  

Expertiza recomandă soluția cu substratul căii armat din următoarele motive: 
- adâncime de săpătură mai mică; 
- volum de săpătură mai mic; 
- cost mai mic de execuție din punctul de vedere al infrastructurii; 
- consum energetic mai mic (transporturi mai puține); 
- protecția mediului (prin reducerea consumului de carburanți ca urmare a reducerii transporturilor). 

 
    In ceea ce priveşte suprastructura căii de rulare a tramvaiului,  expertiza recomandă ca aceasta să fie 

alcătuită din:  
- prismul căii realizat din piatră spartă nouă, cu grosimea de 30 cm sub talpa traversei; 
- traverse de beton precomprimat cu lungimea de 2,50 m; 
- prinderi elastice; 
- șina cu canal. 
 

             Distanța dintre axele celor două linii va fi de 3,50 m iar lățimea zonei tramvaiului va fi de 7,0 m. Va 
rezulta un umăr de piatră spartă la capătul traversei de 0,50 m. 
 

In ceea ce priveşte zonele de intersecții, zonele din dreptul peroanelor și accesele la proprietăți,  
deşi ambele soluții prezentate sunt fezabile din punct de vedere tehnic, 

Expertiza recomandă soluția cu dală monolită. 
 
 
d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform 
exigențelor de calitate. 

Pentru a se asigura funcţionarea obiectivului propus la parametrii standard de calitate, expertiza 
recomandă: 

• Distanța minimă între axele căilor de rulare va fi de 3,50 m, avându-se în vedere că stâlpii rețelei 
de contact se află între cele două linii. Această distanță va spori în unele cazuri, de exemplu din 
condiții de gabarit.  

• În proiectarea profilurilor longitudinale vor trebui respectate obligatoriu următoarele condiții: 
- încadrarea în profilul străzii; 
- realizarea de elemente de profil având lungimea mai mare decât cea minimă prevăzută în norme; 
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- realizarea racordărilor în plan vertical în funcție de viteza maximă de circulație; 
- respectarea punctelor sau zonelor cu cotă obligatorie ( de exemplu intersecțiile / accesele); 
- asigurarea accesului la proprietăți; 
- evacuarea apelor pluviale. 

• Pentru colectarea și evacuarea apelor de infiltrație vor trebui realizate drenuri prevăzute cu 
cămine de vizitare. Evacuarea apelor din drenuri va fi realizată în sistemul de canalizare pluvială 
sau emisari naturali. Se recomandă amplasarea drenului pe partea stângă, în sensul de deplasare 
către buclă. 

• Utilizarea șinelor cu canal (SR EN 14811+A1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cale. Şine speciale. Şine 
cu canal şi profiluri de construcţie asociate”). 

 Marca de oţel a şinei va fi: 
 - R260, iar intervalul de duritate (HBW) va fi 260 până la 300, pentru aliniament şi curbe cu raza 
mai mare sau egală cu 200 m; 
 - R340GHT tratate termic la ciupercă, iar intervalul de duritate (HBW) va fi 340 până la 390, 
pentru curbe cu raza mai mică de 200 m. 

Șinele vor fi sudate aluminotermic și/sau electric cap la cap, fără adaos de plăci metalice, eclise, bare, etc.. 
• Pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor provocate de tramvaiele în circulație și pentru izolarea 

elastică a șinelor vor fi utilizate sisteme de suspensie elastică și izolare electrică, șinele fiind 
acoperite pe toate fețele (excepție făcând evident cele în care se produce contactul roată-șină) cu 
materiale elastice și electroizolante; 

• Etanșarea rosturilor între carosabil și șine se va face cu materiale cât mai elastice și rezistente în 
timp (cazul șinei înglobate în beton). 

• Aparatele de cale vor avea raza de cele puțin 50 m și vor fi prevăzute cu mecanisme de manevră 
automate ( unde este cazul) , încălzitoare automate pe timp de iarnă cu senzori de temperatură, 
senzori de zăpadă, senzori de gheață, dispozitive de ungere și dispozitive pentru colectarea și 
evacuarea apelor ajunse accidental în cutia mecanismului de manevră. 

• Îmbrăcămintea rutieră aferentă platformei căilor de rulare trebuie să asigure o suprafață de rulare 
ușor de întreținut, funcțională, dacă este posibil cu aspect estetic plăcut și, nu în ultimul rând, în 
concordanță cu specificul arhitectural al străzilor. 

• Pentru realizarea izolării electrice şi a continuităţii curenţilor de întoarcere (vagabonzi), se vor 
prevedea legături transversale între şine şi căi, astfel încât rezistenţa electrică să se încadreze în 
standardele internaţionale: mai mare de 10 KΩ/km. 
În scopul reducerii rezistenței longitudinale, la fiecare rost eclisat (dacă există) se sudează șunturi 
de rost, din funie elastică de cupru, cu secțiunea minimă de 70 mm2 și cu suprafața de contact de 
minim 500 mm2. La aparatele de cale și aparate de dilatare se sudează la fel șunturi cu aceleași 
caracateristici. 

5. Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a 

acestora 
 
5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și 
economic, cuprinzând: 
a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:  

5.1.1 a)  Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare 
 
             RETEA DE CONTACT 
 

Linia aeriană de contact este acea parte a instalaţiilor fixe de tracţiune electrică care asigură transportul 
energiei electrice de la substaţia de tracţiune până la vehiculul electric, de unde, prin intermediul pantografului, 
ajunge la bornele motorului de tracţiune. 
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 Firul de contact 

           Firul de contact pentru sistemul de transport public va fi confecţionat din cupru profilat cu secțiunea de 
100 mm2, amplasat la o înălţime de circa 5,20 m deasupra nivelului superior al şinei. La treceri pe sub viaducte, 
poduri sau depouri, înălţimea firului de contact poate fi redusă până la minim 4,30 m. 

La cel mult 500m se prevăd legături electrice transversale (legături echipotențiale) între firele de contact, 
confecționate din cablu flexibil, din cupru, cu secțiunea de 120mm2. 

La încrucișările firelor de contact sau la zonele de joncțiune (în cazul rețelelor compensate) se vor 
prevedea legături echipotențiale pentru a asigura continuitatea electrică a rețelei de contact, alcătuite din cablu 
flexibil din cupru, cu secțiunea de 120mm2. 

           Urma firului de contact în plan orizontal, pe suprafaţa pantografului, trebuie să fie cît posibil o suprafaţă 
determinată de deplasări laterale ale firului de contact într-o parte sau cealalată, faţă de axa căii. Planul de contact 
astfel constituit trebuie să fie paralel cu planul de rulare al liniei de tramvai, situat la distanţă constantă faţă de 
acesta, fără denivelări importante pe lungimi mici. 

           În acest scop, firul de contact se dezaxează faţă de axa căii, în dreptul fiecărui suport (stâlp, traverseu 
etc.), în aliniament şi în curbe, alternativ cu max. 300 mm, de o parte şi cealaltă. 

Secționarea electrică a rețelei de contact 

Firul de contact va fi secționat în patru părți, astfel: 

- Tronsonul de la intersecție cu b-dul Dacia până la bucla de întoarcere de la str. Izvorul Rece, va fi 
împărțit în 3 părți egale, de aproximativ 800m; 

- Bucla de întoarcere. 

În caz de defecțiune a alimentării firului de contact pe un tronson, alimentarea acestuia se va face prin 
unificarea cu sectorul vecin cu ajutorul unui cofret de unificare, cofret ce va conține un separator de 1000V cu 
acționare manuală. Cutia separatorului va fi IP66, rezistentă la umiditate și praf. Unificarea firelor de contact, prin 
intermediul separatorului, se va face cu 4 cabluri de 120mm2, flexibile, din cupru (câte două pentru fiecare fir de 
contact). Cablurile vor fi pozate pe stâlp prin tevi PEHD, legate de stâlpi. Cofretul de unificare va fi prevăzut cu o 
priză de pământ cu 4 electrozi, a cărei rezistență de dispersie trebuie să fie mai mică de 4Ω. 

               Stâlpii pentru susținerea rețelei de contact 

  Un element important în structura reţelei de contact, îl constituie stîlpii pentru susţinerea acesteia, ce se 
amplasează, de regulă, la maxim 35 m distanţă unul faţă de celălalt, această distanţă reducându-se în curbe. 

 Din expertiza stâlpilor existenți aferenți rețelei de contact au reieșit două situații: 

1. În aliniament, de la intersecția străzii Calea Severinului cu bulevardul Dacia, până la bucla de întoarcere, 
fundațiile stâlpilor sunt realizate din 2 plăci de beton și piatră spartă concasată. Majoritatea stâlpilor 
prezintă fisuri foarte mari.  

2. În curba de întoarcere de la str. Izvorul Rece: fundațiile stâlpilor sunt realizate din beton nearmat. Stâlpii 
prezintă fisuri mari. 

      Având în vedere fisurile foarte mari ale stâlpilor și lipsa fundațiilor din beton armat (conform 
normativelor în vigoare), la recomandarea expertului,  s-a decis schimbarea stâlpilor și execuția unor noi fundații 
pentru aceștia. Tipul de stâlp stabilit împreună cu beneficiarul este SC10005 (stâlp de tracțiune, confecționat din 
beton armat centrifugat). 
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             În ambele scenarii prezentate, reţeaua de contact va fi susţinută de stâlpi noi din beton.  

             La alegerea locului de amplasare a stâlpilor se va ţine seama de următoarele consideraţii: 

- Se vor asigura, pe cât posibil, deschideri longitudinale egale; 

- În jurul stâlpilor va trebui să existe spaţiu suficient necesar exploatării; 

- Amplasarea stâlpilor între căile de rulare ale tramvaielor se va face numai în cazul liniilor cu platformă 
proprie. 

             Fiecare stâlp nou va fi prevăzut cu priză de pămînt artificială, iar rezistenţa de dispersie a acesteia trebuie 
să fie Rp ≤ 10Ω.  

          Fundaţiile pentru stâlpii noi de susţinere ai reţelei de contact, ce au rolul de a asigura stabilitatea necesară 
acestora împotriva răsturnării, se vor proiecta în funcţie de încărcarea pe care o vor prelua (fir de contact, 
traversee, console, vânt, seism), precum şi în funcţie de situaţia locală (având în vedere construcţiile subterane 
existente pe amplasament): 

- canale, alte fundaţii, etc; 

- galerii edilitare şi tehnologice; 

- natura şi adâncimea terenului bun de fundare. 

    Dimensiunile gropilor pentru fundaţia de beton a stâlpilor se determină prin calcul în funcţie de tipul 
stâlpului, de categoria solului şi a nivelului de îngheţ al acestuia. 

    Scenariile stabilite de către proiectant în ceea ce priveşte linia aeriană de contact, în baza recomandărilor 
prezentate în expertiza tehnică la calea de rulare, precum şi în raportul la expertiza tehnică privind sţâlpii de beton 
de tip L.E.A., ce urmează a fi descrise în detaliu, sunt în număr de două,  denumite L.A.C.1  şi L.A.C.2: 

            DEMONTARE REȚEA DE CONTACT 
 
           Pentru a putea începe lucrările de montare a noii rețelei de contact, este mai întâi nevoie să fie demontată 
vechea rețea de contact. Astfel, se va demonta firul de contact, lanțurile de izolatori, armăturile (1D sau 1C) 
consolele, brățările, traversee, inele de cuplaj, etc. Stâlpii din beton se vor tăia.Toate materialele rezultate se vor 
preda beneficiarului. 

 

           Scenariul L.A.C .1 - REŢEA NECOMPENSATĂ / RIGIDĂ 

           Rețeaua de contact se va construi în soluție necompensată, susţinută pe stâlpi noi. Firul de contact va fi 
susținut pe traversee, când stâlpii sunt amplasați pe trotuare (bucla de întoarcere) și pe console metalice cu lanț de 
izolatori ceramici când stâlpii sunt amplasați între căile de rulare a tramvaielor.  

           Traverseele dintre firul de contact şi stâlpi sunt confecţionate din cablu multifilar de oţel inox cu diametrul 
de 8mm. Izolarea electrică va fi realizată cu izolatori cataramă. Susţinerea firului va fi realizată cu armătură rigidă 
tip 1D cu fixare pe traverseu în aliniament, iar pentru curbă se utilizează armătură izolată cu braţ curb (tip 1C). 

            Lungimea firul de contact, acesta fiind realizat din cupru, va varia în funcţie de temperatură. Neavând 
elemente de compensare, la diferenţe de temperatură, echipele de intervenţie ale societăţii de transport vor fi 
nevoite sa regleze firul de contact şi elementele de susţinere. Aceste reglaje sunt de durată destul de mare şi sunt 
costisitoare. De asemenea, la utilizarea acestor rețele necompensate, este recomandat ca viteza de tranzit a 
tramvaiului să fie redusă cu aproximativ 10-15 km/oră față de cazurile în care se folosesc rețele compensate. 
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            Scenariul L.A.C .2 - REŢEA COMPENSATĂ   

             Reţeaua de contact se va construi în soluţie simplu compensată, cu compensatori cu contragreutăţi, 
respectiv compensator cu arc și suspensie izolantă delta. Tipul suspensiei va fi pe traversee, când stâlpii sunt 
amplasați pe trotuare (bucla de întoarcere) și pe console din GRP când stâlpii sunt amplasați în axa zonei de rulare 
a tramvaielor. 

              De la intersecția străzii Calea Severinului cu bulevardul Dacia și până la bucla de întoarcere, firul de 
contact va fi susţinut de console din material electroizolant (GRP). Susținerea firului de contact se face cu 
suspensie tip delta pentru console, iar poziționarea firului se face cu ajutorul fixatorilor montați pe consolă.  

              În bucla de întoarcere, suspensia va fi realizată cu ajutorul traverseelor din cablu de inox, la care se 
asigură cel puţin două trepte de izolaţie. Izolarea electrică este realizată cu izolatori cataramă. În capetele 
traverseelor care susțin fixatori, pe partea opusă direcției efortului dat de fixatori, vor fi prevăzute dispozitive cu 
arc pentru compensarea traverseelor. Susținerea firului este realizată cu suspensie tip delta cu fixare pe traverseu, 
iar fixarea în plan orizontal a firului de contact, în aliniament sau în curbe, se poate realiza cu fixatori. Firul de 
contact va fi compensat cu dispozitive automate cu contragreutăți (pentru lungimi de fir de contact de până la 
1200m) sau compensator automat cu arc (pentru lungimi de fir de contact de până la 360m). În cazul în care un fir 
de contact va fi compensat la ambele capete cu compensatori cu arc, va fi nevoie de ancorare mediană la mijlocul 
sectorului de fir de contact. 

 
               RETEA ELECTRICA DE ALIMENTARE  
             
             In cadrul acestui obiect este prezentată o singură soluţie constructivă valabilă pentru ambele scenarii.  
             În tema de proiectare s-a solicitat utilizarea a două cabluri de 300mmp pentru fiecare polaritate a 
alimentării sau o variantă mai bună. Varianta mai bună, suficientă din punct de vedere tehnic (asigură căderea de 
tensiune maximă, transportul de curent necesar frecventei maxime de tramvaie pe aceste tronsoane), mai 
economică și acceptată de reprezentanții societății de transport, este utilizarea unui singur cablu de curent 
continuu de 1000Vcc pentru fiecare polaritate, având o sectiune de 500mmp, realizat din cupru. Tipul recomandat 
de cablu este N2XS(F)2Y, acesta nefiind obligatoriu, va fi impus în cadru proiectului tehnic.  
             Tronsoanele de fir de contact vor fi alimentate din câte un centru de alimentare, fiecare având un cofret 
pozitiv și unul negativ.  
              Fiecare dintre cele 4 tronsoane electrice ale firului de contact vor fi alimentate cu câte o pereche de 
cabluri cu secțiunea de 500mmp (câte un cablu pentru fiecare polaritate), astfel: 

1. Tronsonul cuprins între km. 0 și 0+800 va fi alimentat din centrul S3 (tronson modernizat de curând, au 
fost schimbate cablurile de alimentare și cofreții – cablurile de alimentare nu se schimbă). Cofreții 
existenți va trebui să fie mutați de pe stâlpii vechi, pe stâlpii noi. Se vor reface legăturile electrice la firul 
de contact (pentru cofretul pozitiv) și la șinele de tramvai (pentru cofretul negativ). Stâlpii pe care se vor 
muta cofreții vor fi prevăzuți cu prize de pământ cu Rp<4Ω. 

2. Tronsonul cuprins între 0+800 și 1+600 va fi alimentat din centrul S4 (prevăzut cu cabluri de curent 
continuu noi și cofreți (pozitiv și negativ) noi). 

3. Tronsonul cuprins între 1+600 și 2+400 va fi alimentat din centrul S5 (prevăzut cu cabluri de curent 
continuu noi și cofreți (pozitiv și negativ) noi). 

4. Bucla de întoarcere va fi alimentată din centrul S6 (prevăzut cu cabluri de curent continuu noi și cofreți 
(pozitiv și negativ noi). 

 
      Cofreții (atât cel pozitiv cât și cel negativ) vor fi poziționați în ampriza tramvaiului, pe stâlpii de susținere ai 
rețelei de contact.  
      Cofreții pozitivi: vor fi alcătuiți dintr-o cutie IP66, un separator cu acționare manuală (1000Vcc 2500A). 
Legătura la firul de contact se va face cu câte două cabluri flexibile din cupru de 120mm2 pentru fiecare fir de 
contact. Cablul va fi pozat pe stâlp prin țeavă PEHD. Cofretul va fi legat la o priză de pământ cu Rp≤4Ω. 
       Cofreții negativi: vor fi alcătuiți dintr-o cutie IP66, un separator cu acționare manuală (1000Vcc 2500A). 
Legătura la fiecare dintre cele 4 șine se va face cu cablu de 120mm2, conexiunea electrică între șină și cablul 
flexibil făcându-se prin legături tip cembre. Cablurile ce fac legătura la șine vor fi protejate cu tub corugat cu 
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D=63mm. Legăturile la șine vor fi protejate cu cutii metalice cu capac, pe ambele părți ale șinei. Cofretul va fi 
conectat la o priză de pământ cu Rp≤4Ω. 
        Protejarea cablurilor: Cablurile de curent continuu cu secțiunea de 500mm2 vor fi pozate în trotuar sau în 
spațiul verde. Adâncimea de pozare este de minim 90cm pentru pozare în trotuare sau 120cm pentru pozare în 
carosabil (traversări). Vor fi pozate în tuburi corugate, pentru protecția la șocuri mecanice, astfel: în trotuare sau 
spații verzi, cablurile vor fi protejate de tuburi corugate D160 450N, la traversări sau în carosabil se vor folosi 
tuburi corugate D160 750N. 
     
5.1.2 a)  Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 

           Lucrările de modernizare presupun demontarea totală a căii de rulare a tramvaiului, de la intersecţia cu Bd. 
Dacia / Limita de proiect stabilită în urma modernizării liniei de tramvai de pe Bd. Dacia, până la bucla de 
întoarcere a tramvaiului inclusiv (Izvorul Rece) şi  refacerea acesteia pe vechiul amplasament.  

                        Scenariile stabilite de către proiectant în ceea ce priveşte calea de rulare a tramvaiului, în baza 
recomandărilor prezentate în expertiza tehnică şi  studiul geotehnic, ce urmează a fi descrise în detaliu, sunt în 
număr de două,  denumite TR1 şi TR2: 

         Scenariul TR1 – Soluţia constructivă în linie curentă şi în bucla de întoarcere a tramvaielor 

        Cale de rulare cu cadru șine-traverse înglobat în prism de piatră spartă / dale carosabile / şină cu canal  
 
         Structura căii de rulare a tramvaiului propusă în cazul acestui scenariu,  este următoarea: 

- platformă de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare; 
- ziduri de sprijin laterale, din beton C12/15, de separaţie a corpului căii de rulare a tramvaiului de 

îmbrăcămintea străzii / trotuarului şi de mediul aflat sub această îmbrăcăminte; 
- geotextil cu rol de separare; 
- geogrilă cu rol de ranforsare; 
- strat portant realizat dintr-un amestec de pietriş cu piatră spartă concasată 30cm;  
- borduri de încadrare de beton, montate peste zidul de sprijin la cota NSS; 
- prism de  piatră spartă cu grosimea de cca 20cm;  
- traverse de beton precomprimat L=2.50m; 
- prinderi şi şină cu canal;  

 
           Axele firelor căii de rulare pentru tramvai se păstrează aproximativ pe vechiul amplasament atât pentru 
linia curentă cît şi pentru bucla de întoarcere a tramvaielor. 
           În linie curentă interaxa este variabilă, cuprinsă între 3.60m şi 3.77m, iar lățimea amprizei de tramvai va fi 
cuprinsă între 7,10m şi 7.27m. 
                În linie curentă, în afara zonelor de intersecții, zonelor din dreptul peroanelor și a acceselor la 
proprietăți, calea de rulare este deschisă. 
          În linie curentă, în zonele de intersecții, zonele din dreptul peroanelor și a acceselor la proprietăți, se vor 
dispune peste traverse, dale din beton armate carosabile pe un strat de criblură.  In aceste zone, nu se monteaază 
borduri de încadrare a căii. Dalele laterale se sprijină pe zidul de sprijin. Nu se montează amortizoare de zgomote 
şi vibraţii. 
           În zona buclei de întoarcere a tramvaielor, închiderea căii se va realiza cu dale de beton carosabile, pe 
toată lungimea acesteia, cu borduri de granit  montate peste zidul de sprijin pe partea dreaptă a căii în dreptul 
trotuarului de acces a personalului din exploatare. Dalele se montează  la acceaşi cotă cu cea a terenului învecinat.  
           In ceea ce priveşte configuraţia geometrică a buclei de întoarcere a tramvaiului, traseul proiectat al liniei de 
tramvai coincide cu traseul existent.  
           Se vor înlocui schimbătoarele de pe acest tronson cu unele noi. La intrarea / ieşirea în/din buclă, ambele 
schimbătoare  noi vor avea raza de 50 m / lungimea macazului de 5,7m şi vor fi realizate cu șină cu canal. Vor fi 
achiziționate și montate de Executant, pe baza proiectelor de specialitate și a planurilor de situație.Caracteristicile 
geometrice și constructive ale schimbătoarelor, sunt conform documentației de execuție. 
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            Schimbătoarele simple  prevăzute în proiect au în componență următoarele subansamble: 
− macaz de intrare/ieșire cu ace flexibile, R = 50 m, deviație dreapta sau stânga; 
− aparat de manevrare (acele macazului se vor deplasa în tandem când acesta este atacat pe la 

călcâi); 
− inima de încrucișare; 
− șine de legătură; 

 
 

                                         
         Vor fi prevăzute cu încălzitoare automate pe timp de iarnă cu senzori de temperatură şi umiditate.  

        In capătul tronsonului dinspre Bd. Dacia sunt prevăzute încă un  schimbător de intrare şi două schimbătoare 
de intrare/ieşire cu dispozitiv de acţionare manuală. Toate curbele cu raza mai mică de 300m vor fi prevăzute cu 
sistem automat de comandă şi control al ungerii.  
        Pe fiecare schimbător se vor monta două rezistențe electrice de încălzire cu o putere electrică de 900W, 

alimentate la tensiunea de 750V c.c. Sistemul de încălzire va fi termostat, pentru un consum economic de energie 
electrică. Sistemul va funcționa între temperaturile 00C - +70C. De asemenea va porni la prezența zăpezii. 
Senzorul de umiditate se montează pe stâlp la înălțime. 
          Pentru schimbătorul de intrare este prevăzut un sistem automat de  ungere, pentru schimbătorul de ieşire un 
mecanism de indexare, iar pentru ambele schimbătoare,  elemente pentru colectarea şi evacuarea apelor ajunse 
accidental în cutia mecanismului de manevră. Schimbătorul  de intrare în buclă  este prevăzut cu dispozitiv de 
acţionare automat. 

    Pe toată lungimea traseului este prevăzută şină cu canal (SR EN 14811+A1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cale. 
Şine speciale. Şine cu canal şi profiluri de construcţie asociate”).  

          Șinele vor fi sudate aluminotermic şi/sau electric cap la cap, fără adaos de plăci metalice, eclise, bare, etc. 

         Scenariul TR2 – Soluţia constructivă în linie curentă şi în bucla de întoarcere a tramvaielor 

        Cale de rulare cu cadru șine-traverse înglobat în prism de piatră spartă / dale monolite /şină cu canal  
          

A. In linie curentă , în afara zonelor de intersecții, zonelor din dreptul peroanelor și a acceselor la 
proprietăți 
 
Structura căii de rulare a tramvaiului propusă în cazul acestui scenariu  este următoarea: 
 

- platformă de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare; 
- ziduri de sprijin laterale, din beton C12/15, de separaţie a corpului căii de rulare a tramvaiului de 

îmbrăcămintea străzii / îmbrăcămintea trotuarului şi de mediul aflat sub această îmbrăcăminte; 
- geotextil cu rol de separare; 
- geogrilă cu rol de ranforsare; 
- strat portant realizat dintr-un amestec de pietriş cu piatră spartă concasată 30cm;  
- borduri de încadrare de beton, montate peste zidul de sprijin la cota  NSS 
- prism de  piatră spartă cu grosimea de cca 20cm;  
- traverse de beton precomprimat L=2.50m 
- prinderi elastice şi şină cu canal; 
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B.  In linie curentă, în zonele de intersecții, zonele din dreptul peroanelor și a acceselor la proprietăți se 
propune  o nouă soluţie constructivă  cu dală monolită.  
Structura căii de rulare a tramvaiului propusă în cazul acestui scenariu  este următoarea: 

 
- platformă de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare ( unde este cazul, pentru a se asigura 

continuitatea drenului); 
- ziduri de sprijin laterale, din beton C12/15, de separaţie a corpului căii de rulare a tramvaiului de 

îmbrăcămintea străzii/trotuarului şi de mediul aflat sub această îmbrăcăminte; 
-  geotextil cu rol de separare; 
- strat de nisip compactat 5 cm; 
- strat de balast compactat 30cm; 
- strat de asfalt necesar calării liniei de tramvai BAD 25 5cm; 
- ecran de protecţie pentru diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor 1,5cm; 
- elemente de prindere şi şină cu canal ; 
- strat nr. 1  de beton monolit C25/30 ( dala de sub şină) şi continuizarea dalei cu plasă sudată 23cm; 
- strat nr.2 de beton de monolitizare C30/37  armat cu fibre de polipropilenă 13cm; 
- închiderea căii de rulare cu îmbrăcăminte asfaltică ( strat de legătură BAD 25-5cm / strat de uzură 

BA16-4cm ) prin racordarea cu carosabilul existent ; 
In cadrul acestei soluţii constructive, se vor utiliza amortizoare de zgomote şi vibraţii sub talpa şi în 
lateralele şinei  
 
 

           Axele firelor căii de rulare pentru tramvai se păstrează aproximativ pe vechiul amplasament în linia 
curentă. 
           În linie curentă, în ambele situaţii (A şi B)  interaxa va fi de 3.60m - 3.77m, iar lățimea amprizei de tramvai 
va fi 7,10m -7.27m. 
 

C. In zona buclei de întorcere a tramvaielor, se propune  soluţia constructivă  cu dală monolită 
prevăzută şi pentru linia curentă / situaţia B  
 
Structura căii de rulare a tramvaiului propusă în cazul acestui scenariu  este următoarea: 

 
- platformă de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare (doar unde este cazul, pentru a se 

asigura continuitatea drenului); 
- ziduri de sprijin laterale, din beton C12/15, de separaţie a corpului căii de rulare a tramvaiului de 

terenul învecinat; 
- geotextil cu rol de separare; 
- strat de nisip compactat 5 cm; 
- strat de balast compactat 30cm; 
- strat de asfalt necesar calării liniei de tramvai BAD 25 5cm; 
- ecran de protecţie pentru diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor 1,5cm; 
- borduri de granit, de încadrare,  montate peste zidul de sprijin la acceaşi cotă cu terenul învecinat; 
- elemente de prindere şi şină cu canal  
- strat nr. 1  de beton monolit C25/30 ( dala de sub şină) şi continuizarea dalei cu plasă sudată 23cm; 
- strat nr.2 de beton de monolitizare C30/37  armat cu fibre de polipropilenă 13cm; 
- închiderea căii de rulare cu îmbrăcăminte asfaltică ( strat de legătură BAD 25-5cm / strat de uzură 

BA16-4cm ) 
In cadrul acestei soluţii constructive, se vor utiliza amortizoare de zgomote şi vibraţii sub talpa 
şi în lateralul şinei  

 
             

 

 

              Schimbătoarele simple  prevăzute în proiect au în componență următoarele subansamble: 
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− macaz de intrare/ieșire cu ace flexibile, R = 50 m, deviație dreapta sau stânga; 
− aparat de manevrare (acele macazului se vor deplasa în tandem când acesta este atacat pe la 

călcâi); 
− inima de încrucișare; 
− șine de legătură; 

 
 

                                         
                  Vor fi prevăzute cu încălzitoare automate pe timp de iarnă cu senzori de temperatură şi umiditate.  

        In capătul tronsonului dinspre Bd. Dacia sunt prevăzute încă un  schimbător de intrare şi două schimbătoare 
intrare/ieşire cu dispozitiv de acţionare manuală. Toate curbele cu raza mai mică de 300m vor fi prevăzute cu 
sistem automat de comandă şi control al ungerii.  
        Pe fiecare schimbător se vor monta două rezistențe electrice de încălzire cu o putere electrică de 900W, 

alimentate la tensiunea de 750V c.c. Sistemul de încălzire va fi termostat, pentru un consum economic de energie 
electrică. Sistemul va funcționa între temperaturile 00C - +70C. De asemenea va porni la prezența zăpezii. 
Senzorul de umiditate se montează pe stâlp la înălțime. 
          Pentru schimbătorul de intrare este prevăzut un sistem automat de  ungere, pentru schimbătorul de ieşire un 
mecanism de indexare, iar pentru ambele schimbătoare,  elemente pentru colectarea şi evacuarea apelor ajunse 
accidental în cutia mecanismului de manevră. Schimbătorul  de intrare în buclă  este prevăzut cu dispozitiv de 
acţionare automat. 

          Pe toată lungimea traseului este prevăzută şină cu canal (SR EN 14811+A1:2010 “Aplicaţii feroviare. Cale. 
Şine speciale. Şine cu canal şi profiluri de construcţie asociate”).  

          Șinele vor fi sudate aluminotermic şi/sau electric cap la cap, fără adaos de plăci metalice, eclise, bare, etc.. 
        

Pentru reducerea zgomotelor şi vibraţiilor pe tronsoanele pe care este adoptată soluţia constructivă  cu dală 
monolită sunt prevăzute amortizoare de cauciuc pe talpa şi pe lateralele şinei.  Etanşarea rosturilor între carosabil 
şi şine se va face cu materiale cât mai elastice şi rezistente în timp . 

Îmbrăcămintea rutieră aferentă platformei căilor de rulare asigură o suprafaţă de rulare uşor de întreţinut, 
funcţională, cu aspect estetic plăcut, în concordanţă cu specificul arhitectural al străzilor. 
          Piatra spartă utilizată la realizarea prismei căii, la ambele scenarii, în linie curentă, va respecta prevederile 
SR EN 13450:2003 „Agregate pentru balast de cale ferată” și „Caiet de sarcini. Piatră spartă pentru balastarea 
liniilor de cale ferată. Anexă la documentul de avizare CTE/CNCF „CFR“ SA nr. 184 din 23.08.2005”. 
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          Odată cu modernizarea căii de rulare a tramvaiului sunt luate în calcul şi  amenajările  legate de colectarea 
şi evacuarea apelor din precipitaţii şi a apelor de infiltraţie din ampriza liniei.   
          Sunt avute în vedere apele din precipitaţii  care cad pe zona liniei duble de tramvai, apele de infiltraţie care 
ajung  la faţa superioară a terasamentelor, apele care ajung în cutiile de macaz şi cele care ajung în canalul şinei.   
Intrucât pe marea majoritate a lungimii traseului, soluţia constructivă aleasă este  Cale de rulare cu cadru șine-
traverse înglobat în prism de piatră spartă, se impune ca pe toată lungimea liniei de tramvai să se monteze un 
sistem de drenaj longitudinal cu scurgere gravitatională.  
          Acesta are rolul de a drena apa pătrunsă în infrastructura căii. Lipsa drenului duce la destabilizarea căii 
(permeabilitatea pământului  este redusă).  
           Sistemul de drenaj este alcătuit dintr-un tub de drenaj din material plastic Dn200mm prevăzut cu fante de 
lăţime standard (1,2mm -1,4mm) pentru accesul apei.  La schimbările de pantă , de direcţie  sau  la intersecţii, la o 
distanţă maximă   de 60 m se execută cămine de inspecţie. Acestea au rolul de a permite supravegherea modului 
de funcţonare și de a facilita operaţiunile de întreţinere (curăţire). Descărcarea apei colectate de sistemul de drenaj 
se va face prin intermediul unui câmin cu depozit,  la reţeaua de canalizare pluvială a oraşului.   
           Drenajul longitudinal al apelor pluviale la calea de rulare este identic pentru ambele scenarii.   
           In cazul scenariului nr.2, se iau în calcul şi apele pluviale care cad pe zona asfaltată sau care pâtrund în 
canalul şinei, aferentă  soluţiei constructive nr.2 şi care nu pot ajunge în infrastructura căii. In acest caz sunt 
prevâzute guri de scurgere punctuale montate lângă inima șinei cu canal sau rigole cu grătar pentru calea de rulare 
a tramvaiului. Acestea au rolul de a colecta apa pătrunsă  în canalul șinei și  cea din vecinătatea liniei de tramvai. 
Apa colectată de către gurile de scurgere punctuale / rigolele cu grătar se descarcă  direct la canalizarea 
orășenească sau indirect prin intermediul sistemului de drenaj longitudinal.  
            In cazul scenariului nr.1 nu se ia în calcul drenajul apelor pluviale de suprafaţă, deoarece montarea 
dalelor de beton prefabricate carosabile în dreptul acceselor / peroanelor şi în zona buclei de întoarcere a 
tramvaiului,nu permite montarea altor echipamente.  
  
b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă  
5.1.1 b)  Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  
            Nu este cazul. 
5.1.2 b)  Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
          Pe lângă cele două scenarii prezentate mai sus aferente categoriilor de lucrări principale, în ceea ce priveşte 
componenta nr. 2 ( Demontare / Construcţie cale de rulare tramvai, Aparate de cale)  sunt descrise şi alte categorii 
de lucrări ce reprezintă parte componentă a obiectului “ Cale de rulare tramvai ”. Acestea sunt  incluse în 
fiecare soluţie tehnică de intervenţie propusă şi anume: Staţii de tramvai, Infrastructură reţea multifuncţională,  
Amenajare buclă de întoarcere a tramvaiului, Amenajare rigolă.  
         Staţii de tramvai 

  În cadrul documentației s-a prevăzut şi amenajarea celor 10 staţii de tramvai  existente, precum  și dotarea 
acestora corespunzător  cerineţelor din anexa nr. 1 la tema de proiectare.  

  Lungimea utilă a fiecărui peron este destinată accesului în tramvai  şi  va avea lungimea de minim 18m, 
lungimea totală de 31m, iar înălţimea la +25cm faţă de  NSS (nivelul superior al şinei).  Pentru accesul pe peron  
la unul sau la ambele  capete va fi prevăzută  rampă de acces de lungime 3m şi  declivitatea de maxim 8%, pentru 
accesul persoanelor cu disabilităţi.  

  Toate peroanele  vor fi delimitate prin borduri antiderapante de granit şi marcate cu bandă de securitate, 
butoni şi marcaje reflectorizante.  
          Staţia nr. 1 / fir 1 ( înainte de accesul  în Leroy Merlyn) va avea lungimea totală de  31 m / lăţime 

=2.50m, iar accesul pe peron se va putea face de la ambele capete. Staţia proiectată este relocată între cele 
două schimbâtoare. De asemenea este prevăzut a fi amenajat un  trotuar nou de acces la staţie de lungime 
26m şi lăţime 2m.  
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            Staţia nr.2 / fir 2 ( în faţă la  Leroy Merlyn) îşi pătrează actuala locaţie.  Va avea lungimea totală 
de  31m / lăţime =2.00m , iar accesul pe peron se va putea face de la ambele capete.  
            Staţia nr.3 / fir 1 ( înainte de accesul  în Elpreco Craiova) îşi pătrează actuala locaţie.  Va avea 
lungimea totală de  31m / lăţime =2.00m , iar intrarea pe peron se va putea face prin capătul dinspre 
acces. 
             Staţia nr.4 / fir 2 ( înainte de accesul  în Elpreco Craiova) îşi pătrează actuala locaţie.  Va avea 
lungimea totală de  31m / lăţime =2.50m , iar accesul pe peron dinspre trotuar se va putea face de la 
ambele capete prin intermediul rampelor de acces pentru persoanele cu handicap, precum şi din zona 
mediană prin intermediul unei trepte cu deschiderea de 2.5m.   
              Staţia nr. 5 / fir 1 ( după accesul la Hotel Relax) îşi pătrează actuala locaţie.  Va avea lungimea 
totală de  31m / lăţime variabilâ =2.00m / 2.50m, iar intrarea  pe peron se va putea face prin capătul 
dinspre acces. 
             Staţia nr. 6 / fir 2 ( după accesul la Hotel Relax) îşi pătrează actuala locaţie în dreptul trecerii de 
pietoni de pe Calea Severinului.  Va avea lungimea totală de  31m / lăţime =2.50m , iar intrarea pe peron 
dinspre trotuar se va putea face de la ambele capete prin intermediul rampelor de acces.  
             Staţia nr. 7 / fir 1 ( înainte de accesul  în Diesel Point) va avea lungimea totală de  31 m / lăţime 

=2.50m, iar intrarea pe peron se va putea face dinspre acces. De asemenea este prevăzut a fi amenajat un  
trotuar nou de acces la staţie de lungime 30m şi lăţime 2m.  
             Staţia nr. 8 / fir 2 ( înainte de accesul  în Diesel Point)  îşi pătrează actuala locaţie.  Va avea 
lungimea totală de  31m / lăţime =2.50m , iar intrarea pe peron dinspre trotuar se va putea face de la 
ambele capete prin intermediul rampelor de acces pentru persoanele cu handicap, precum şi din zona 
mediană, din dreptul Izvorului,  prin intermediul unei trepte cu deschiderea de 2.5m.   
             Staţia de debarcare călători în bucla de întoarcere nr.9 / fir 1 îşi schimbă locaţia,  înainte de 
accesul la casa particularâ, pentru ca dupâ trecerea tramvaiului de acces să se poată face comanda 
macazului. Va avea lungimea totală de  31 m / lăţime =2.00m, iar intrarea  pe peron se va putea face 
dinspre acces. 
            Staţia de îmbarcare călători în bucla de întoarcere nr.10 / fir 2 îşi pătrează actuala locaţie.  Va 
avea lungimea totală de  31m / lăţime variabilâ =1.80m / 1.50m, iar intrarea pe peron se va putea face 
prin capătul dinspre accesul auto. Fiind localizată lângă rigolă şi parapetul drumului, staţia nu este 
prevăzută cu gard de protecţie a câlâtorilor. Toate celelalte staţii au prevâzut gard metalic.  
            In lungul buclei de întoarcere a tramvaiului va fi amenajat un trotuar pentru accesul personalului 

din exploatare de lungime 155m şi lăţime 2.5m.  
 
          In ceea ce priveşte soluţia constructivă  aleasă pentru peroane sunt prezentate două scenarii P1 şi P2, în 

cadrul COMPONENTEI 2.  

           Scenariul P1 – Soluţia constructivă pentru peroane - placate cu granit 
 

• borduri perimetrale de delimitare din granit 0.25x0.20x0.50m şi 0.40x0.20x0.50m 

• plăcuţe de granit 30x30cm sau dimensiuni apropiate (3cm grosime)  

• adeziv special pentru granit(5cm) 

• beton de ciment C12/15 (7cm)  

• folie de polietilenă  

• strat de balast (10cm)  

Se asociază scenariului nr. 1 propus pentru calea de rulare a tramvaiului.  

 



30 
 

             Scenariul P2 – Soluţia constructivă pentru peroane – acoperire cu pavele de beton de 6cm grosime  
 

• borduri perimetrale de delimitare din granit 0.25x0.20x0.50m şi 0.40x0.20x0.50m 

• pavele de beton  (6cm)  

• strat de nisip  (5cm)  

• strat de balast stabilizat cu ciment 6% (14cm)  

• folie de polietilenă  

Se asociază scenariului nr. 2 propus pentru calea de rulare a tramvaiului.  

             Staţiile de tramvai pot fi personalizate, prin alegerea de culori diferite sau tipodimensiuni diferite la 
pavelele de beton.  

 

       In ambele scenarii, dotările peroanelor vor fi considerate identice şi anume: 

       Pe fiecare peron se vor monta câte două coșuri de gunoi protejate antivandalism şi câte un indicator de 

staţie pe stâlp propriu. 

                    In ceea ce priveşte iluminatul pe timp de noapte a staţiilor de tramvai, vor fi prevăzuţi câte doi stâlpi de 

iluminat solar cu panou fotovoltaic şi senzor de lumină de înălţime 4m montaţi la capete.   

       In fiecare staţie de tramvai vor fi prevăzute câte două copertine ( adăposturi de călători) de lungime cca 
9m, ranforsate cu schelet metalic, vopsite în câmp electrostatic. Fiecare copertină va fi compusă din module: 
� acoperiş din material cu protecţie la radiaţia solară 
� perete spate din geam securizat 
� pereţi laterali, în locaţiile permisibile,  din geam securizat ( dacâ este posibil)  
� bancă de aşteptare pentru călători  
� panou afisaj pt informaţii care va ocupa un modul perete spate 

 
             Culoarea staţiei va fi aleasă de beneficiar în etapa de execuţie. Se pot alege culori personalizate pentru 

fiecare staţie în parte.  
  
           Reţea multifuncţională 
          Pentru aducerea rețelelor de cabluri de telecomunicații existente, pozate aerian pe stâlpi, la nivelul 

standardelor europene, a fost proiectată în lateralul liniei de tramvai, o rețea de canalizaţie electrică subterană 
numită reţea multifuncţională, prin care toţi deţinătorii de cabluri să aibâ posibilitatea în viitor să “coboare” 
cablurile subteran. Ca urmare, reţeaua multifuncţională propusă va fi alcâtuită din 3 tuburi de  PVC d=110mm , 
prevăzută cu camere de tragere din beton localizate la maxim 50m distanţă. Din cele 3 tuburi propuse, în viitor   
va putea fi ocupat un tub pentru tragerea fibrei optice specifice sistemului de management de trafic. Deşi în 
actuala investiţie nu este prevăzută refacerea sistemului de managemt al traficului, acesta va putea fi 
implementat chiar şi după finalizarea lucrârilor de modernizare a liniei de tramvai. In actuala investiţie pe lângă 
tubulatura în lungul liniei¸în dreptul acceselor principale va fi prevâzută canalizaţie electrică care va subtraversa 
calea de rulare, alcâtuită din  2 tuburi de  PVC d=110mm. De asemenea, introducerea buclelor inductive în 
calea de rulare se va putea face în viitor cu costuri minime, fără a se afecta calea de rulare. Descrierea reţelei 
multifuncţionale este valabilă pentru ambele scenarii. Tubulatura aferentă reţelei poate fi din PVC SN4 şi  
înglobată în beton sau PE-HD. 

 
           Amenajare buclă de întoarcere a tramvaiului  

  Proiectul prevede şi lucrări de amenajare a buclei de întoarcere a tramvaiului, iminente datorate lucrărilor 
de amenajare a liniei de tramvai. In prezenta documentaţie sunt prevăzute  alei de acces spre clădirea regiei de 
transport,  In perimetrul delimitat de curba de întoarcere a tramvaiului este prevăzut spaţiu verde.  
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  Bucla este dotată cu trei coşuri de gunoi şi trei stâlpi de iluminat solar cu panou fotovoltaic. La solicitarea 
beneficiarului, în actuala investiţie  este prevăzută şi o toaletă ecologică.  
     In ambele scenarii, amenajarea buclei  va fi considerată identică.  

           Amenajare rigolă de colectare ape pluviale  
 Prezenta documentaţie prevede ca simultan cu lucrările de modernizare a liniei de tramvai să se 

reamenajeze rigola existentă din lateralul liniei de tramvai, prin protejarea / refacerea acesteia pe perioada 
execuţiei lucrărilor şi apoi curaţirea ei, astfel incât să devinâ funcţională. In dreptul staţiei de tramvai nr.10 şi a 
trotuarului nou de acces, actuala rigolă nu va mai rămâne deschisă pe o lungime de 75ml , iar în dreptul acceselor 
rigola carosabilă se va reface pe o lungime de 20ml, dacă va fi afectată de lucrările de construcţii. De asemenea, în 
dreptul trotuarului nou amenajat, înainte de staţia nr.10, se va reamenaja actuala rigolă.   
  
c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 
climatice ce pot afecta investiția; 

       Deşi investiția este amplasată într-o zonă, unde nu s-au înregistrat factori de risc, antropici și naturali, sau 
de schimbări climatice deosebite, care ar putea afecta investiția, totuşi posibilii factori de risc care ar putea să 
apară în perioada execuţiei lucrărilor sunt următorii: 

• condiţii meteorologice nefavorabile  
• lipsa unei firme de construcţii şi a unei forţe de muncă   
• producerea unor calamităţi naturale (inundaţii, furtuni)  

                       Toţi aceşti factori pot să încetinească sau chiar să oprească  desfăşurarea lucrărilor de construcţii. 
Incetinirea lucrărilor  ar conduce la imposibilitatea de execuţie a lucrărilor conform graficului de timp privind 
realizarea investiţiei şi în final la imposibilitatea încheierii procesului verbal de terminare a lucrărilor cu 
beneficiarul,  conform angajamentelor stabilite iniţial.   
         Ca urmare, pe parcursul desfăşurării lucrărilor in funcţie de prognoza meteo pe termen scurt,  se pot lua 
măsuri¸în special în zilele favorabile din punct de vedere meteorologic să se suplimenteze forţa de muncă şi 
implicit sâ se intensifice volumul de muncă pentru a compensa eventualele perioade de timp nefavorabile, în care 
activitatea pe şantier ar fi redusă sau chiar oprită. Firma de construcţii stabilită de către municipalitate să execute 
lucrarea, trebuie să deţină un potenţial considerabil,  astfel încât să poată face faţă oricărei situaţii nefavorabile.   
 
d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor 
zone protejate; 

    Nu se cunosc condiţionări din categoria: monumentelor istorice/de arhitectură, situri arheologice, zone 
protejate sau de protecţie, pentru amplasamentele supuse intervenţiilor. 

 
e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de 
intervenție. 
 

5.1.1 e)  Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului 
în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact 
şi reţea electrică de alimentare  

                
RETEA DE CONTACT 

            Pentru ambele scenarii prezentate la punctul 5.1.1 a) 
            Suprafaţa desfăşurată ocupată de reţeaua de contact: stâlpi existenţi sunt dispuşi pe o lungime   de   
5,200km 

           Nr. de stâlpi de tracțiune tip SC10005 confecționaţi din beton armat centrifugat montaţi între  firele de 
circulaţie: 104 bucăţi  
. 
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RETEA ELECTRICA DE ALIMENTARE 
           Pentru ambele scenarii prezentate la punctul 5.1.1 a) 

 
           Suprafaţa desfăşurată ocupată de cablurile de curent continuu: 2990mp 
         Nr. de cofreţi existenţi montaţi între  firele de circulaţie, la baza stâlpului: 8 bucăţi 
 

5.1.2 e)  Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) - Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
         In cadrul ambelor scenarii, traseul proiectat al liniei de tramvai coincide aproape în totalitate cu traseul 
existent.    

                        Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici scenariilor stabilite de către proiectant în ceea ce priveşte 
calea de rulare a tramvaiului, descrise în detaliu la punctul 5.1.2 a) sunt următoarele: 

         Scenariul TR1 – Soluţia constructivă în linie curentă şi în bucla de întoarcere a tramvaielor 

         Cale de rulare cu cadru șine-traverse înglobat în prism de piatră spartă / dale carosabile/ şină cu canal   

 
                 Suprafaţa totală ocupată de calea de rulare a tramvaiului : 18.144 mp 
               Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu = 2493.17 metri  
               Lungime construită cale de rulare tramvai / buclă de întoarcere = 148.83 metri  
                Lungime totală desfăşurată cale de rulare tramvai = 5166 metri cale simplă 
              Număr de locuri de parcare:  Nu este cazul  
                 
 
         În ceea ce priveşte, lungimile de cale de rulare tramvai destinate traficului auto în zonele de intersecții, 
zonele din dreptul peroanelor și a acceselor la proprietăți, prevăzute cu  dale din beton prefabricate carosabile,  
acestea sunt proiectate asfel încât să se permită virajul vehiculelor la dreapta/stânga la ieşire/ intrare în fiecare 
unitate.  

         Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu ( destinată traficului auto) = 150 metri cale dublă  
         Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu ( în dreptul peroanelor) = 310 metri cale dublă  
         Lungimea totală cale de rulare tramvai placată cu dale din beton prefabricate carosabile aşezate pe un strat 
de criblură, inclusiv în zona buclei de tramvai este de 1445mcs. In linie curentă se iau în calcul dale de lungime 
2m cu ramă din cornier: dala dintre firele de circulaţie, cele două dale dintre şine, cele două dale laterale, iar în 
bucla de întoarcere se iau în calcul dale de lungime cca 1m cu ramă din cornier: dala dintre şine şi cele două 
dale laterale.  
         
      
         Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare = 2600ml  
        

                Scenariul TR2 – Soluţia constructivă în linie curentă şi în bucla de întoarcere a tramvaielor 

        Cale de rulare cu cadru șine-traverse înglobat în prism de piatră spartă / dale monolite /şină cu canal  
                         

   
                  Suprafaţa totală ocupată de calea de rulare a tramvaiului : 18.144 mp 
               Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu = 2493.17 metri  
               Lungime construită cale de rulare tramvai / buclă de întoarcere = 148.83 metri  
                Lungime totală desfăşurată cale de rulare tramvai = 5166 metri cale simplă 
              Număr de locuri de parcare:  Nu este cazul  
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                 În ceea ce priveşte, lungimile de cale de rulare tramvai destinate traficului auto în zonele de intersecții, 
zonele din dreptul peroanelor și a acceselor la proprietăți, prevăzute cu  dală monolită acestea sunt proiectate 
asfel încât să se permită virajul vehiculelor la dreapta/stânga  la ieşire/ intrare în fiecare unitate.  

         Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu ( destinată traficului auto) = 150 metri cale dublă  
         Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu ( în dreptul peroanelor) = 310 metri cale dublă  
      ca urmare Lungimea totală cale de rulare tramvai prevăzută cu dală monolită şi acoperită cu îmbracăminte   

asfaltică / strat de uzură BA16, inclusiv pe zona buclei de tramvai   este de 1445mcs. 
        
                  Suprafaţa totală ocupată cu dală monolită şi acoperită cu îmbrăcăminte asfaltică / strat de uzură 

BA16, în dreptul acceselor, a peroanelor de îmbarcare / debarcare călători şi a buclei de întoarcere : 4758 
mp. 

 
                  Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare = 2600ml  
                  Pentru colectarea apelor pluviale din ampriza liniei de tramvai / zona cu îmbrăcăminte asfaltică 
sunt cuprinse 48 guri de scurgere punctuale montate pe şină şi 40 rigole cu grătar pentru tramvai.  
 
 

         In ceea ce priveşte categoria de lucrări din cadrul COMPONENTEI nr.2 Staţii de tramvai, se propune 
pentru ambele scenarii privind calea de rulare a tramvaiului, amenajarea a zece staţii de tramvai cu următoarele 
caracteristici:    

 
• Suprafaţa construită / staţii de tramvai: 697.5 mp / valabilă pentru ambele scenarii P1 şi P2  

       
• Suprafaţa construită / trotuar de acces în dreptul buclei de tarmvai: 387.5 mp  

 
     valabilă pentru ambele scenarii P1 şi P2 , după cum urmează: 

 
• Staţia nr. 1 :  Lungime=31m / lăţime = 2.50m / Suprafaţă=77.5mp  

Amenajare trotuar nou în dreptul staţiei nr.1 :  Lungime=26m / lăţime medie= 2.00m / 
Suprafaţă=52mp 

 
• Staţia nr. 2 :  Lungime=31m / lăţime = 2.00m / Suprafaţă=62mp  

Refacere trotuar în dreptul staţiei nr.2 ( spaţiu rămas după decopertarea vechiului peron) :  42mp 
 

• Staţia nr. 3 :  Lungime=31m / lăţime = 2.00m / Suprafaţă=62mp  
Refacere spaţiu verde în dreptul staţiei nr.3 ( spaţiu rămas după decopertarea vechiului peron) :  
21mp 
 

• Staţia nr. 4 :  Lungime=31m / lăţime = 2.50m / Suprafaţă=77.5mp  
Refacere trotuar în dreptul staţiei nr.4 ( spaţiu rămas după decopertarea vechiului peron) :  32.5mp 
 

• Staţia nr. 5 :  Lungime=31m / lăţime = 2.00m - 2.50m / Suprafaţă=72mp  
Refacere trotuar în dreptul staţiei nr.5 ( spaţiu rămas după decopertarea vechiului peron) :  12mp 
 

• Staţia nr. 6 :  Lungime=31m / lăţime = 2.50m / Suprafaţă=77.5mp  
Refacere trotuar în dreptul staţiei nr.6 ( spaţiu rămas după decopertarea vechiului peron) :  32.5mp 
 

• Staţia nr. 7 :  Lungime=31m / lăţime = 2.50m / Suprafaţă=77.5mp  
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Amenajare trotuar nou în dreptul staţiei nr.7 :  Lungime=30m / lăţime medie= 2.00m / 
Suprafaţă=60mp 
 

• Staţia nr. 8 :  Lungime=31m / lăţime = 2.50m / Suprafaţă=77.5mp  
Refacere trotuar în dreptul staţiei nr.8 ( spaţiu rămas după decopertarea vechiului peron) :  24mp 
 

• Staţia nr. 9 :  Lungime=31m / lăţime = 2.00m / Suprafaţă=62mp  
Refacere spaţiu verde în dreptul staţiei nr.3 ( spaţiu rămas după decopertarea vechiului peron) :  
18mp 

 
• Staţia nr. 10 :  Lungime=31m / lăţime = 1.5m / 1.8m / Suprafaţă=52mp  

 
precum şi  

• Trotuar de acces în dreptul buclei de tramvai pentru personalul din exploatare :  Lungime=155m / 
lăţime = 2.50m / Suprafaţă=387.5mp  

 
           De asemenea, în cadrul  categoriei de lucrări din cadrul COMPONENTEI nr.2 Staţii de tramvai, se 
propune pentru ambele scenarii privind calea de rulare a tramvaiului şi  amenajarea trotuarelor noi proiectate pentru 
accesul la staţiile de tramvai, refacerea trotuarelor din dreptul staţiilor râmase dupâ decopertarea vechilor peroane, 
refacerea spaţiului verde cu următoarele caracteristici: 
 

o Amenajare trotuar nou în dreptul staţiilor de tramvai proiectate: Suprafaţă=112mp 
 

o Refacere trotuar în dreptul staţiilor de tramvai proiectate ( spaţiu rămas după decopertarea 
vechilor peroane) :  143mp 

 
o Amenajare spaţiu verde: Suprafaţă=39mp 

 
 

          In prezent, pe anumite porţiuni de traseu, îmbrăcămintea asfalticâ a actualului trotuar localizat 
între calea de rulare a tramvaiului şi drum este dizlocat sau lipseşte. Prin prezenta investiţie se 
prevede dupâ amenajarea staţiilor de tramvai şi finalizarea lucrărilor de pozare a cablurilor de curent 
continuu, refacerea trotuarului existent în intregine pe o suprafaţă de 1550mp.   
           

        In ceea ce priveşte categoria de lucrări din cadrul COMPONENTEI nr.2 Reţeaua multifuncţională, se 
propune pentru ambele scenarii privind calea de rulare a tramvaiului, execuţia unei canalizaţii electrice în lateralul 
liniei de tramvai, alcătuită dintr-un pachet de 3 ţevi de PVC cu diametrul de 110mm şi cămine de inspecţie  in 
număr de 70 buc amplasate la distanţa de 50m, pe partea dreaptă pe o lungime totală de  = 2650ml . 

        In ceea ce priveşte categoria de lucrări din cadrul COMPONENTEI nr.2 Amenajarea buclei de 
întoarcere a tramvaiului, se propune pentru ambele scenarii privind calea de rulare a tramvaiului, amenajarea de 
alei de acces cu pavele de beton pe pat de nisip de 75mp şi spații verzi folosind gazon în perimetrul delimitat de 
curba de întoarcere a tramvaiului / S totală =  2110mp 

 
        In ceea ce priveşte categoria de lucrări din cadrul COMPONENTEI nr.2 Reamenajare rigolă de 

colectare ape pluviale, se propune pentru ambele scenarii privind calea de rulare a tramvaiului, reamenajarea 
rigolei pereate pe o lungime de 25ml, precum şi reamenajarea  acesteia pe zona acoperită cu dale de beton 
carosabile, în dreptul acceselor auto / în dreptul peroanelor pe o lungime totală de  95ml  
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5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de 
utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare 
 
       Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  

    Nu este cazul.  
  
       Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) - Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 

   Investitia de modernizare a căii de rulare a tramvaiului nu necesită racordarea la utilităţi decât in faza  de 
execuţie pentru organizare de santier ( energie, apa, telecomunicatii). Organizarea de şantier cade in sarcina 
directă a antreprenorului care va elabora proiectul de organizare de santier. In baza acestuia si a D.T.A.C.-ului se 
va solicita autorizaţie de construire. Vor fi incluse toate cheltuielile aferente racordării la utilităţi. 
        

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de 
realizare a investiției, detaliat pe etape principale 

                    La elaborarea graficelor orientative de realizare a investiţiei pentru cele două componente s-a luat în calcul 
eşalonarea categoriilor de lucrări în mod unitar astfel incât să existe o corelare în timp între operaţiile tehnologice 
aferente celor două specialităţi.  
        Durata de realizare  a întregii investiţii este de 24 de luni calendaristice, din care 5 luni calendaristice pot fi 

alocate elaborării proiectului tehnic de execuţie şi organizării  licitaţiei pentru desemnarea constructorilor pentru 
cele două componente, la care se adaugă 19 luni calendaristice pentru execuţia propriu-zisă în care sunt incluse şi 
cele 4 luni cu temperaturi foarte scăzute obligatoriu destinate pauzei în construcţii. Ca urmare, lucrările de execuţie 
efective se pot desfăşura pe o durată de 15 luni neconsecutive.  
 

                     In prezenta documentaţie este prevăzut un singur grafic  pe componentele nr.1 şi 2 valabil pentru ambele 
scenarii.  

                     S-a ales ca şi unitate de timp pentru eşalonarea calendatistică a categoriilor de lucrări, o lună de zile ( 30 zile 
calendaristice) divizată în două subunităţi, fiecare subunitate de timp reprezentând câte două săptămâni.  
      Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare  

    Vezi anexa 1 / Lucrările specifice sunt poşate diferit  
  
       Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) - Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 

      Vezi anexa 1 
           
5.4. Costurile estimative ale investiției: 
– costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor 
investiții similare; 
       Costul total al investiției , care cuprinde cele două componente,  în ceea ce priveşte SCENARIUL 1 este estimat 
la o valoare cu TVA de 52.377.554,04lei (11.450.147,35 euro) și durata de implementare este de 24 luni, iar în ceea 
ce priveşte SCENARIUL 2 este estimat la o valoare cu TVA de 55.619.464,81lei (12.158.854,67 euro). 
       Conform Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu 
numărul Por/2018/4/4.1/1, axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4e, obiectivul specific 4.1 – “Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă”, cursul valutar la care se calculează valorile exprimate în euro este  4.5744 lei/euro. 
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Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în zona 
industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi reţea 
electrică de alimentare  

         Costul pe total deviz pe obiectul nr. 1 / scenariul nr. 1  este estimat la o valoare fără  TVA de 9.343.975,74lei 
(2.042.666,95 euro), iar pe total deviz pe obiectul nr. 1 / scenariul nr. 2 este estimat la o valoare fără  TVA de 
9.914.665,03lei (2.167.424,15 euro). 
        
        În domeniul tramvaielor nu există nici un standard de cost. Ca urmare, în cadrul acestei componente, pentru 
cele trei categorii de lucrări  se va prezenta un cost unitar rezultat din media aritmetică a costurilor prezentate de 
cei trei ofertanţi.   

                             
 

       Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) - Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 

 
        Costul pe total deviz pe obiectul nr. 2 / scenariul nr. 1  este estimat la o valoare fără  TVA de 28.525.942,79lei 
(6.235.996,58 euro), iar pe total deviz pe obiectul nr. 2 / scenariul nr. 2 este estimat la o valoare fără  TVA de 
30.316.546,05lei (6.627.436,61 euro). 
        

În domeniul tramvaielor nu există nici un standard de cost. Cel mai apropiat de domeniul tramvaielor este 
domeniul feroviar.  

În domeniul căilor ferate există două standarde de cost:  
1. Standard de cost pentru reabilitare c.f. coridor paneuropean, indicativ SCOST-6/MTI. 
2. Standard de cost R.K. linie de cale ferată, indicativ SCOST-7/MTI. 
În continuare raportarea se va face la standardul de cost pentru reabilitare, care conține aceleași 

principii cu cele care definesc refacerea liniei de tramvai. 
La baza standardului de cost pentru reabilitare, în ceea ce priveşte obiectul “ Suprastructură şi 

terasamente”  s-au luat în considerare următoarele elemente tehnice: 
- terenul de fundaţie cu capacitate portantă corespunzătoare care nu implică lucrări de îmbunătăţire; s-a 

luat în considerare numai o îmbunătățire a capacităţii portante la nivelul terenului prin realizarea unui strat de 
formă; pentru asigurarea funcţiei de separare şi a portanţei platformei căii, s-a utilizat un geotextil de separaţie şi o 
geogrilă de ranforsare; 

- traseul liniei c.f. – axarea liniei în profil longitudinal şi orizontal, mărirea razelor curbelor pe 
terasamentele existente pentru sporirea vitezei, asigurarea dimensiunilor profilelor transversale tip; 

- terasamentele sunt executate din pământuri aflate în zona liniei fără lucrări de îmbunătățire a 
caracteristicilor fizico-mecanice; 

- evacuarea apelor – apele de suprafață sunt colectate şi evacuate prin șanțuri monolite din beton; 
-  substratul căii  este alcătuit din piatră spartă în amestec cu agregate naturale  
- suprastructura este alcătuită din: prism nou de piatră spartă, traverse de beton noi, material mărunt de 

cale nou pentru prindere elastică, realizarea căii fără joante prin sudarea joantelor din linia curentă; 
- taluzele sunt îmbrăcate cu pământ vegetal; 
- lăţime platformă c.f. – 3,60m; 
 
Acestea corespund cu elementele tehnice specifice soluţiei constructive în linie curentă şi în bucla de 

întoarcere a tramvaiului /  Cale de rulare cu cadru șine-traverse înglobat în prism de piatră spartă / şină cu 
canal aferentă SCENARIULUI TR1 , precum şi soluţiei constructive în linie curentă /  Cale de rulare cu cadru 
șine-traverse înglobat în prism de piatră spartă / şină cu canal aferentă SCENARIULUI TR2 , ambele 
corespunzătoare  COMPONENTEI NR.2. 
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În standardul de cost nu sunt incluse: 
- lucrări de artă (viaducte, poduri, podeţe, tunele, pasaje etc.); 
- lucrări de consolidare, stabilizare versanţi şi taluze; 
- lucrări hidrotehnice şi apărări; 
- aparate de cale; 
- instalaţii şi echipamente provizorii; 
- utilaje tehnologice; 
- drumuri tehnologice; 
- alte dotări. 
 
La stabilirea costului total s-au luat în calcul: 
- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010; 
- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul 

mediei anului 2009; 
- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri 

• C.A.S, C.A.S.S, Ajutor şomaj, C.C.I, Fond garantare: cotele în vigoare conform Legii 
nr.12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010; 

• pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 
(republicată) privind asigurările pentru accidente de muncă; 
- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi respectiv de 5%; 
- pentru distanţa de transport: 

• transport materiale la 55 km 
 

Ca urmare, la  subcategoria de lucrări C2-02.1 “ Suprastructură şi terasamente – traseu şi buclă “ din 
devizul obiectului Ob2- Cale de rulare tramvai / SCENARIUL 1 este  corespunzător standardul de cost pentru 
reabilitare c.f. SCOST-6/MTI.  În standardul de cost este menționat costul unitar în lei pe km, respectiv euro/km de 
cale dublă. În analiza comparativă se va lua în calcul  jumătate din costul unitar prezentat în standardul de cost: 

(1 920 410 euro /km) / 2 = 960 205 euro/km de cale simplă  
Acest cost de 960 205 euro/km de cale simplă, respectiv de 960, 205 euro / m de cale simplă cuprinde 

şi sistemul de colectare a apelor de suprafaţă prin cele două şanţuri monolite de beton situate de o parte şi de alta a 
căii duble de cale ferată.  

Acelaşi cost va fi considerat şi pentru subcategoria de lucrări C2-02.1 “ Suprastructură şi terasamente / 
traseu fără accese / sol constr 1 “ din devizul obiectului Ob2- Cale de rulare tramvai / SCENARIUL 2. 

Categoria de lucrări C2-02 “Construcţie cale de rulare tramvai” este completată în ambele  scenarii cu 
capitole / subcategorii de lucrări specifice descrise pentru investiţia în cauză.  

Cel mai apropiat standard de cost în ceea ce priveşte colectarea apelor de suprafaţă prin şanturi de beton 
de ciment este SCOST-4/MT  Drum naţional nou- clasă tehnică III. Ca urmare, la  categoria de lucrări C2-07 
“Amenajare rigolă“ din devizul obiectului Ob2- Cale de rulare tramvai / SCENARIUL 1 şi 2  se menționează 
costul unitar în euro pe km liniar pentru lucrări de drenaj redus la jumătate ( rigola este localizată doar pe o 
singură parte a căii de rulare) şi anume (115 800 euro/km) / 2 = 57 900 euro/km de cale simplă.  Deoarece în  
documentaţia de faţă se  ia în calcul doar amenajarea rigolei existente şi nu execuţia acesteia, fapt ce ar presupune 
demontarea rigolei existente şi construcţia unei rigole noi, în analiza comparativă se considerâ costul unitar 
prezentat în standardul de cost SCOST-4/MT la care se aplică un coeficient de reducere de 0.75. Preţul estimat 
este justificat şi de faptul că pe 95ml din cei 115ml rigola se considerâ carosabilă, fapt ce implică costuri relativ 
mai mari.Ca urmare, costul aplicat pentru  amenajarea rigolei existente este de 43,425 euro / m liniar rigolă.   

 
  

             Revenind la  subcategoria de lucrări C2-02.1 “ Suprastructură şi terasamente – traseu şi buclă “ din 
devizul obiectului Ob2- Cale de rulare tramvai / SCENARIUL 1, respectiv subcategoria de lucrări C2-02.1 “ 
Suprastructură şi terasamente / traseu fără accese / sol constr 1 “ din devizul obiectului Ob2- Cale de rulare 
tramvai / SCENARIUL 2 se menţionează că preţul unitar luat în calcul este de 960, 205 euro / m de cale simplă, 
la care sea aplică un coeficient de reducere de 0.75, datorită faptului că soluţia constructivă pentru calea de rulare 
a tramvaiului oarecum similară cu cea de la calea ferată, este mai puţin costisitoare,  din care se scade 57, 900 
euro/m de cale simplă  corespunzător sistemului de drenaj prin şanturi de beton,.Deci, costul aplicat pentru 
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soluţia constructivă şină pe traverse de beton înglobat în prism de piatră spartă este de 662, 253 euro/m de cale 
simplă. .  

                       La fiecare dintre celelalte categorii de  lucrări / montaj şi procurare de echipamente prezentate la Ob.2 
pentru fiecare scenariu în parte, sunt ataşate  câte trei oferte provenite de la trei firme de construcţii  specializate 
pe execuţie linii de tramvai.   
           Ca urmare, devizul general este întocmit pe două scenarii. La subcategoria de lucrări unde operaţiile 
tehnice pot fi asimilate cu lucrări pentru care există un preţ standard, este trecut costul unitar în euro, adaptat 
situaţiei actuale.  La celelalte subcategorii / capitole  de lucrări  se va prezenta un cost unitar rezultat din media 
aritmetică a costurilor prezentate de cei trei ofertanţi.   

                             
 
– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției. 
    Conform analizei financiare  
 
5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: 
a) impactul social și cultural; 

  
        Realizarea prezentei investiţii va avea un impact benefic atât din punct de vedere social, cât şi din punct de 
vedere cultural, prin imbunătaţirea căilor de comunicaţie între membrii comunităţii locale, respectiv îmbunătaţirea 
căilor de acces către diversele puncte de interese social şi cultural, inclusiv către micii intrepinzători din zonă. 
După cum este menționat și în PMUD, un mediu atractiv și confortabil, asigurat de amenajările de bază ale 
investiţiei, are potențialul de a influența toate celelalte aspecte ale vieții urbane și a sistemului de transport. Chiar 
și eficiența sistemului economic crește pe măsură ce mediile urbane atrag tot mai mulți turiști și utilizatori ai 
spațiilor urbane. 

 
       Dintre beneficiile aduse prin modernizarea căii duble de rulare a  tramvaiului  de pe Calea Severinului 
 subliniem urmâtoarele: 

• asigurarea unor condiţii moderne de călătorie în siguranţă şi confort a localniciilor, aspect ce are un 
impact major asupra dezvoltârii socio – economice a oraşului; soluţiile constructive utilizate vor fi în 
concordanţă cu principiile impuse de Uniunea Europeană precum şi a celor  asumate prin Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Scopul urmărit este ca sistemul de transport să nu producă 
evenimente cu urmări inerente: pagube materiale, răniți, decese. Sistemul permite, de exemplu, 
aprofundarea controlului până la verificarea minuțioasă a cotelor bandajelor, a șinelor, a stării macazurilor 

• crearea de noi locuri de muncâ permanente şi reducerea şomajului; 
•  economii din scăderea costului de exploatare; 
•  economii din scăderea timpului de parcurs; 
• reducerea factorilor de poluare a mediului (in speţă a poluării aerului şi a poluării fonice) prin realizarea 

unei infrastructuri moderne aşa cum s-a arătat mai sus; 
• asigurarea unor condiţii bune de acces a locuitorilor la punctele principale de interes local, precum şi la 

accesul la reţeaua naţionalâ de transport rutier; 
• asigurarea facilităţilor necesare deplasării în siguranţă a persoanelor cu nevoi speciale, atât la trecerile de 

pietoni cât şi la accesesle în staţiile de tramvai.  
� toate trecerile de pietoni vor fi prevăzute cu bordură coborâtă la maxim 2 cm de nivelul părţii 

carosabile pentru a facilita traversarea persoanelor cu handicap locomotor 
� toate staţiile de tramvai  vor fi prevăzute cu rampă de acces pentru persoanele cu handicap 

locomotor 
 

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza 
de operare; 
 
       Lucrările de modernizare a liniei de tramvai precum se vor realiza cu personal calificat al celor doi 

antreprenori declaraţi  de catre autoritaţi in urma organizării licitatiei publice.  
      Durata de execuție a investiţiei este de 19 luni calendaristice astfel încât perioada de disconfort creată 
călătorilor, conducătorilor auto și în general locuitorilor orașului să fie cât mai redusă şi anume  pe perioada 
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sezonului cu temperaturi pozitive, prielnice activităţilor de construcţii. Aceasta  va genera însă și o concentrare 
mai mare de utilaje și forță de muncă. 
       Durata de execuţie realâ eşalonată pe categorii de lucrări, precum şi numărul real de locuri de muncă create 
în faza de realizare a investiţiei  va fi stabilit de către cei doi  antreprenori, funcție de tehnologia folosită şi de 
dotarea acestora cu utilaje. 
 
 

5.5.1. b Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea 
Severinului în zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-
Reţea de contact şi reţea electrică de alimentare        

          În faza de realizare 
       

      Numărul de locuri de muncă necesare in faza de executie = 26 persoane  
     Pe toata perioada derulârii investiţiei este necesară urmatoarea configuraţie de personal tehnico-
productiv 

� Sef punct lucru  - 2 pers. 
� Responsabil CQ - 1 pers.  
� Maiştri, muncitori calificaţi pe construcţii reţea de contact / reţea electrică de alimentare  – 10 pers. 
� Muncitori calificati, şoferi, mecanici de utilaje - 6 pers. 
� Muncitori necalificati - 4 pers.  
� Personal tehnico-administrativ – 3 pers. 

    

              În faza de operare  
Nu se vor crea noi locuri de munca în faza de operare. Se va utiliza personalul existent pentru întreţinerea 

liniei aeriene de contact / reţelei electrice de alimentare  din municipiul Craiova. Pentru întreţinerea 
instalaţiilor electrice noi de pe Calea Severinului  este nevoie de 3 persoane.  

 
 
5.5.2.b Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea 
Severinului în zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) - 
Cale de rulare, aparate de cale, staţii, etc 

 

        În faza de realizare 
       

      Numărul de locuri de muncă necesare in faza de executie = 50 persoane  
     Pe toata perioada derulârii investiţiei este necesară urmatoarea configuraţie de personal 
tehnico-productiv 

� Sef de şantier   - 1 pers. ( pentru întreaga investiţie)   
� Sef punct lucru  - 2 pers. 
� Responsabil tehnic cu execuţia - 1 pers ( pentru întreaga investiţie)   
� Responsabil CQ - 1 pers. 
� Topometrist - 1 pers. ( pentru întreaga investiţie)   
� Responsabil tehnic producţie PM şi PSI - 1 pers. ( pentru întreaga investiţie)   
� Maiştri, muncitori calificaţi pe construcţii linii de tramvai – 20 pers. 
� Muncitori calificati, şoferi, mecanici de utilaje - 10 pers. 
� Muncitori necalificati - 10 pers.  
� Personal tehnico-administrativ – 3 pers. 
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    În faza de operare  
    Pentru asigurarea viabilităţtii lucrării de modernizare a câii de rulare a tramvaiului este necesar efectuarea de 
verificări şi recondiţionări a profilului ciupercii şinei şi a rosturilor de mastic bituminos in zonele de acces la 
societăţi şi în special în bucla de intoarcere a tramvaiului. De asemenea este nevoie de personal de întreţinere a 
staţiilor de tramvai ( curăţare copertine,  cale de rulare tramvai pe tronsoanele deschise vegetaţiei, stâlpi de 
iluminat) .  
 
     Este nevoie de 3 persoane ( din cele angajate în prezent) instruite pentru: 

� Verificarea ecartamentului şi nivelului căii 
� Controlul şi asigurarea scurgerii apelor pe platforma căii ( gurile de scurgere/ rigolele trebuie sâ fie în 

permanentâ funcţionale)  
� Verificarea uzurii şinelor 
� Verificarea şi reabilitarea rostului de mastic bituminos 
� Verificarea stării sudurilor  
� Verificarea stării macazurilor  
� Verificarea stării fizice a staţiilor de tramvai  

     Calea de rulare apartţine municipiului Craiova, iar efectuarea reviziilor curente va fi făcută sub indrumarea 
exploatatorului regiei eutonome de transport, care prin serviciul de specialitate are sarcina de a realiza reviziile 
curente.  
      Revizile speciale se fac după evenimente care ar putea influenţa stabilitatea căii, cum ar fi cutremure, 
furtuni puternice,  ploi torenţiale. 
      La efectuarea reviziilor speciale, pe lângă specialiştii angajaţi ai regiei de transport public este  obligat să 
participe un expert tehnic care va face o evaluare asupra stării tehnice a investiţiei şi va propune măsuri tehnice 
de aplicat pentru asigurarea de urgenţă a siguranţei circulaţiei călătorilor.  

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor 
protejate, după caz 
      Evaluarea impactului produs asupra mediului,  constă în identificarea, anticiparea, estimarea şi diminuarea 
posibilelor efecte fizice, biologice şi socio-economice ale proiectului  propus  asupra factorilor de mediu.  

      Principalul scop este de a preveni deteriorarea mediului înconjurator din cauza activităţilor umane şi de a 
identifica oportunităţi pentru îmbunătăţirea situaţiei de mediu şi/sau pentru îmbunatatirea proiectului.  

      Se identifică două  tipuri de impact: 

• În timpul perioadei de execuţie, când se produc efecte pe termen scurt şi la nivel local; 
• În timpul perioadei de operare, când se produc efecte pe termen lung; 

 
      In ceea ce priveşte protecţia factorilor de mediu, concluziile evaluării impactului asupra mediului sunt 
urmatoarele: 
 
1.Protecţia calităţii apelor: 
      In ceea ce priveşte calitatea apelor de suprafaţă sau subterane, acestea nu vor fi afectate în timpul execuţiei 
lucrărilor. 
      Prin acordarea unei atenţii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale 
care pot fi produse de scurgeri de combustibili şi uleiuri de la acestea.  
      Asigurarea cu apă potabilă, necesară şantierului, se va realiza din sursele de apă existente în oraş. 
      Materiile prime utilizate sunt aduse în şantier de la staţii de producţie specializate. 
      Dupâ terminarealucrarilor de execuţie, riscul poluării apelor dispare deoarece nu există surse poluatoare.   

                   Ca urmare, nu sunt factori de poluare a apelor în perioada de exploatare a căii de rulare a tramvaiului şi nici 
a reţelelor electrice.   
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2.Protecţia aerului: 
          In perioada de execuţie a lucrărilor, poluarea aerului rezultată din activitatea de construcţii, este 
nesemnificativă în ceea ce privesc lucrările de reţele electrice.  
          In cadrul lucrărilor privind execuţia căii de rulare a tramvaiului se vor lua măsurile necesare pentru ca 
praful rezultat în urma operaţiilor de excavare să nu afecteze negativ populaţia.  
          Dupâ terminarea lucrarilor de execuţie, riscul poluării aerului dispare deoarece nu există surse poluatoare.   

           Ca urmare, nu sunt factori de poluare a apelor în perioada de exploatare a căii de rulare a tramvaiului şi 
nici a reţelelor electrice.   

 
 
3.Protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor: 
           In perioada de execuţie, se estimează ca în şantier, în zona fronturilor de lucru, ca urmare a funcţionării 
utilajelor, vor putea exista niveluri de zgomot de până la 90 dB(A). Pentru reducerea efectului se va evita lucrul în 
perioda de odihnă a populaţiei şi în zilele de sărbatoare legală şi religioasă. Pentru constructori vor fi prevăzute 
măsuri de protecţie adecvate.  
           După terminarea lucrârilor de execuţie, riscul poluării fonice dispare deoarece nu există surse poluatoare.   

           Ca urmare, nu sunt factori de poluare a apelor în perioada de exploatare a căii de rulare a tramvaiului şi 
nici a reţelelor electrice.   

 
4.Protecţia impotriva radiaţiilor: 
           Nu este cazul . Nu se vor utiliza surse generatoare de radiaţii. 
 
5.Protecţia solului şi subsolului:  
            In perioada de execuţie, riscul de poluare a solului şi subsolului cu produse petroliere de la autovehicule, 
deşeuri depozitate necorespunzator, ape uzate etc. – este mai mare şi, pe cale de consecintă, s-au stabilit măsuri de 
diminuare a impactului.Alimentarea cu combustibil a utilajelor cât şi repararea acestora în caz de defectare se va 
face în locuri special amenajate. Se va acorda atenţie specială utilajelor, astfel incât să se evite posibilele poluări 
accidentale ce pot fi produse de scurgeri de combustibil şi uleiuri de la acestea.  
            Nu sunt factori de poluare a solului si subsolului în perioada de funcţionare a obiectivului. 
 
6.Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice. 
            Va exista un impact negativ mediu, temporar, de mică amploare asupra florei – suprafeţe verzi care vor fi 
dezafectate temporar, în perioada de execuţie (spaţiul verde de la bucla de întoarcere a tramvaiului). După 
finalizarea lucrărilor, spaţiul verde din perimetrul buclei de întoarcere a tramvaiului va fi reamenajat conform 
lucrărilor prezentate în devizul general.  
            Pe toată durata implementării proiectului nu se vor tăia arborii cu rol estetic de la marginea drumului.  
           Nu sunt afectate ecosistemele naturale.  
 
7.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  

                      Nu sunt obiective de interes public sau aşezări umane care să fie direct afectate de către lucrare.  
Accesele auto la societăţile private nu vor fi afectate semnificativ. Va exista un plan de semnalizare temporară pe 

perioada execuţiei lucrărilor.Va exista un impact negativ, de scurta durată, în perioada de execuţie prin mărirea 
traficului greu în zonă, prin zgomotul produs de lucrările de dezafectare, prin renunţarea pe o perioadă redusă de 
timp la semaforizarea actualei treceri de pietoni datorită lucrărilor de modernizare a sistemului.  
          Nu sunt afectate obiectivele de interes public din zonă. In arealul  lucrării aşezări umane sunt 
nesemnificative. 
 
8.Gospodărirea deşeurilor:   

                      Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor, precum şi cele provenite de la organizările de şantier vor fi 
depozitate în depozite amenajate. Deşeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăşoară in 
incinta şantierului se colectează (pe tipuri de deşeuri-selectiv) în containere, care se golesc periodic la rampa de 
salubrizare. Activitătile de colectare şi evacuare periodică a deşeurilor provenite din activităţile de şantier reduc 
posibilităţile de poluare. 

        Pe perioada execuţiei lucrărilor se va încheia un contract de salubritate cu o firmă locală de salubritate. 
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9.Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 
        Nu este cazul. Nu se operează cu substanţe toxice şi periculoase. 

        Nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului întrucât proiectul nu implică riscuri 
semnificative în execuţie şi nici în exploatare. 

              Impactul produs asupra factorilor de mediu pe durata execuţiei lucrărilor propuse este nesemnificativ şi 
poate fi controlat prin măsuri organizatorice care să împiedice poluarea solului, aerului,apei sau afectarea florei 
din zonă. In perioada de exploatare a căii de rulare a tramvaiului  nu sunt surse poluatoare. Măsurile de prevenire 
a poluării sunt prevăzute în proiect, ca şi lucrări obligatorii. 

         Prin executarea lucrărilor din prezentul proiect, vor apărea unele influenţe favorabile asupra factorilor de 
mediu, de sănătate publică şi din punct de vedere economic şi social. Toate acestea, au ca rezultat scăderea gradul 
de poluare a aerului, implicit a apei, a vegetaţiei, şi a solului, prin reducerea emanaţiilor de praf. 

 
5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: 
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de 
referință; 
b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe 
termen mediu și lung; 
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 
 

- vezi anexa nr.2 
 

6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 
al sustenabilității și riscurilor 
 
         Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare    
     

Din punct de vedere tehnic, SCENARIUL 2 (recomandat) prezintă următoarele avantaje: 
� Intreţinerea uşoară a reţelelor electrice 
� Aspect estetic plăcut 
� Durabilitate mare a reţelelor electrice 
 

 
Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 

zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) - Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 
 

Din punct de vedere tehnic, SCENARIUL 2 (recomandat) prezintă următoarele avantaje: 
� Intreţinerea uşoară a căii de rulare şi a staţiilor de tramvai 
� Aspect estetic plăcut 
� Scurgerea gravitaţională a apelor de ploaie către rigole  
� Durabilitate mare a căii de rulare  
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      Din punct de vedere economic/financiar, pentru întreaga lucrare, SCENARIUL 1 necesită o valoare de 
investiţie mai mică, lucrările de întreţinere periodică fiind însă mai costisitoare faţă de SCENARIUL 2, iar 
durata de viaţă mai mare în cazul SCENARIULUI 2.  
     Din punctul de vedere al sustenabilitatii/riscului, pentru întreaga lucrare, ambele soluţii sunt similare, 
neprezentând riscuri reale. 
      Din punct de vedere economic/financiar, pentru întreaga lucrare, SCENARIUL 2 necesită o valoare de 
investiţie mai mare, dar lucrările de întreţinere periodică sunt mai ieftine faţă de SCENARIUL 1, durata de 
viaţă fiind similară în ambele soluţii. 
      Din punctul de vedere al sustenabilitatii/riscului ambele soluţii sunt similare, neprezentând riscuri 
reale. 
 

Toate aceste subcapitole se regăsesc în prezenta documentaţie, în Volumul “ANALIZA COST- 
BENEFICIU“ care a fost întocmit conform soluţiei propuse şi respectă conţinutul cadru al HG 907/2016.  
 

La ambele componente ale investiţiei, materialele puse în operă vor corespunde exigenţelor prevederilor 
Legii 10/1995 şi normelor europene.  

Soluţia prevăzută în Scenariul 2, în cazul ambelor componente va asigura condiţii tehnice necesare 
desfăşurării circulaţiei rutiere in siguranţă, precum şi menţinerea patrimoniului public stradal în stare 
permanentă de curăţenie şi aspect estetic, cu influenţe benefice în zonă, atât din punct de vedere ambiental, 
cât si din punct de vedere socio-economic. 

          Pe ansamblu, pentru selectarea scenariilor  prezentate, pentru întreaga investiţie luându-se  în considerare 
criteriile prezentate mai sus , şi anume:  

• Tehnic 
• Economico-financiar 
• Sustenabilitatea 
• Riscurile 

 
                  departajarea variantelor este realizată prin punctarea criteriilor de evaluare stabilite cu note de la 0 la 4.  
                  Notele sunt acordate, în funcţie de nivelul de apreciere al fiecărui criteriu, asfel: 
 

- INEXISTENT /  nota 0  
- REDUS /  nota 1  
- MEDIU /  nota 2  
- APRECIABIL /  nota 3  
- RIDICAT /  nota 4  

 
            Pentru fiecare criteriu de evaluare este stabilită o pondere individuală în procente. 

    Pentru stabilirea punctajului final al fiecărui scenariu prezentat mai sus este folosită o medie 
ponderală a fiecărui criteriu de evaluare în funcţie de nota şi ponderea individuală a acestuia.  

 
 
 

 

  
SCENARII 

Criteriu 

Pondere 

individuala 

SCENARIUL 1 ( obiectul 

nr. 1 si obiectul nr.2) 

SCENARIUL 2  

( obiectul nr. 1 si 

obiectul nr.2) 

Tehnic       

Respectarea normelor in vigoare 25% 4 4 

Durata de realizare 25% 4 4 

Economico-financiar       
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Costul investitiei raportat la 

durabilitatea acesteia 25% 3 4 

Sustenabilitate       

Impactul social si cultural 10% 4 4 

Impactul pozitiv asupra mediului  10% 3 3 

Riscuri 5% 1 1 

Total punctaj 3.5 3.75 
 
             In urma analizării celor două scenarii, se recomandă ca şi scenariu optim din punct de vedere 
tehnico-economic, SCENARIUL NR. 2 descris în cadrul ambelor componente.   
 
6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 
 
         Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare    
        In urma analizării celor două scenarii din punct de vedere tehnico-economic, proiectantul reţelei de 
contact, în baza  descrierii expertizei tehnice realizată pentru stâlpi, recomandă scenariul nr. 2 pentru 
următoarea fază de proiectare P.T.E.  

         Avantajul major al soluţiei constructive L.A.C. – RETEA COMPENSATA  o reprezintă faptul că nu mai 
este necesară reglarea sezonieră a rețelei de contact (în funcție de temperatură), fapt ce duce la costuri de 
exploatare mult mai mici. De asemenea, acest tip de rețea permite viteze de transport sporite. 

Pentru creşterea duratei de viaţă a liniei aeriene de contact, în condiţiile creşterii vitezei de circulaţie si 

a frecvenţei de trecere a pantografelor, se impune realizarea unei linii aeriene de contact compensate. 

Analizând cele două variante și soluția adoptată prin prezentul proiect, se poate aprecia că varianta 

L.A.C. 2 este soluția optimă.  

In ceea ce priveşte soluţia constructivă la linia aeriană de contact, se asociază scenariul LAC2 – reţea 
compensată la scenariul 2 aferent liniei de tramvai.  

Soluţia constructivă prezentată pentru Reţeaua electrică de aliemntare este unică pentru ambele scenarii.  

 
Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 

zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) - Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 

 
       In urma analizării celor două scenarii din punct de vedere tehnico-economic, atât proiectantul cât şi 
expertul tehnic recomandă scenariul nr. 2 pentru următoarea fază de proiectare P.T.E.  
       Deşi pentru scenariul nr. 1 valoarea investiţiei este mai redusă, pe întreaga durată de exploatare cheltuielile 
de întreţinere vor fi mai mari. Dalele prefabricate de beton nu au stabilitate în timp, existând pericolul să apară 
deplasări ale acestora la trecerea vehiculelor peste linia de tramvai, la ieşirea şi intrarea în unităţile comerciale / 
societăţile adiacente. O altă justificare pentru neacceptarea în continuare a scenariului nr.1 este lipsa în prezent 
pe piaţa românească a producătorilor de dale prefabricate pentru tramvai.  
       De asemenea, prezenţa dalelor în zonele de acces nu permite montarea de rigole pentru scurgerea apelor 
pluviale, existând pericolul să se formeze bălţi în punctele de minim local.  
       In ceea ce priveşte execuţia staţiilor de tramvai, scenariului nr.1 este asociată soluţia constructivă referitoare 
la montarea de plâcuţe de granit pe un strat de 5cm  de adeziv special. Deşi soluţia este agreată în marile oraşe,  
s-a dovedit în timp că este ineficientă datorită montajului defectuos al acestora. Ca urmare, montarea de pavele 
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de beton autoblocante pe un pat de nisip pe întreaga suprafaţă a staţiilor de tramvai este mult mai eficientă 
existând posibilitatea de a se face intervenţii urmate de  refacerea  îmbrăcăminţii pietonale. 
           
       In ceea ce priveşte soluţia constructivă a căii de rulare în linie curentă aceasta este similară în ambele 
scenarii, cu excepţia acceselor şi zonelor din dreptul staţiilor de tramvai, unde pe scenariul nr. 2 se recomandă 
execuţia de dală monolită cu înglobarea şinei în beton inclusiv pe zona buclei de întoarcere a tramvaiului, unde 
calea de rulare este încadrată de borduri de granit. Această soluţie constructivă adoptată pentru zonele cu trafic 
auto, deşi este mai costisitoare, este mult mai durabilâ şi eficentâ în timp cu atât mai mult cu cât şina este 
“îmbrăcatâ”  în amortizoare de zgomot şi vibraţii. Platforma liniei este prevăzută cu îmbrăcăminte asfaltică, cu 
posibilitatea de scurgere gravitaţională a apelor de ploaie spre rigole.  

     

 
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu 
TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 
general; 

SCENARIUL 2 
 

Nr. crt. 

Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare fara TVA TVA 

Valoare inclusiv 

TVA 

 lei  lei  lei 

TOTAL GENERAL 47,059,720.57 8,857,933.47 55,917,654.04 
din care C+M  

 39,365,281.72 7,479,403.53 46,844,685.25 

      
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care 
să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 
 
         Componenta nr. 1:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 1 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD )-Reţea de contact şi 
reţea electrică de alimentare    
 
 

 RETEA DE CONTACT 
            Suprafaţa desfăşurată ocupată de reţeaua de contact: stâlpi existenţi sunt dispuşi pe o lungime   de   
5,200km 

           Nr. de stâlpi de tracțiune tip SC10005 confecționaţi din beton armat centrifugat montaţi între  firele de 
circulaţie: 104 bucăţi  

.  
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RETEA ELECTRICA DE ALIMENTARE 
           Suprafaţa desfăşurată ocupată de cablurile de curent continuu: 2990mp 
         Nr. de cofreţi existenţi montaţi între  firele de circulaţie, la baza stâlpului: 8 bucăţi 
 
 

Componenta nr. 2:  Modernizarea căii de tramvai ( în cale proprie) de pe Calea Severinului în 
zona industrială Cernele de Sus - Faza 2 ( conform cod proiect 2.1.1.3 PMUD ) - Cale de rulare, 
aparate de cale, staţii, etc 
 
          Pentru scenariul 2 optim recomandat , indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 
fizice/capacități fizice sunt următorii:  
 

• Suprafaţa totală ocupată de calea de rulare a tramvaiului : 18.144 mp  
                                din care  
                               Suprafaţa ocupată cu dală monolită ( sol. constr. nr.2)  : 5.074 mp  

(28 % din supraf. totală) 

• Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu = 2493.17 metri  
• Lungime construită cale de rulare tramvai / buclă de întoarcere = 148.83 metri  
• Lungime totală desfăşurată cale de rulare tramvai = 5166 metri cale simplă 
• Lungime construită cale de rulare tramvai / traseu ( destinată traficului auto) = 150 

metri cale dublă 
• Număr de locuri de parcare:  Nu este cazul  
• Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare = 2600ml  

 
• Pentru colectarea apelor pluviale din ampriza liniei de tramvai / zona cu îmbrăcăminte 

asfaltică sunt cuprinse 48 guri de scurgere punctuale montate pe şină şi 40 rigole cu 
grătar pentru tramvai.  

 
• Pentru execuţia liniei aeriene de contact se vor planta în locaţii noi între firele de 

circulaţie 104 stâlpi de tracțiune tip SC10005 confecționaţi din beton armat centrifugat 

• Suprafaţa construită / staţii de tramvai: 697.5 mp  
• Lungimea reţelei multifuncţionale = 2650ml 

 

                 
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 
specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 
 
    Investiția propusă a fi realizată vizează reabilitarea liniei de transport electric pe Calea Severinului din 
municipiul Craiova, jud. Dolj, în lungime totală de 2.5 km cale dublă. 

    Perioada de implementare a proiectului de reabilitare a fost estimată de către proiectantul tehnic de specialitate 
la 24 luni. 

    Costul total al proiectului a fost estimat la o valoare cu TVA de 55.917.654,04 lei (12.224.041,19 euro, la un 
curs de schimb de 4.5744 lei/euro) în prețuri constante ale perioadei de bază. 

                  După finalizarea lucrărilor de modernizare, calea de rulare a tramvaiului, precum şi reţelele electrice vor fi 
supuse unor lucrări de întreținere anuale. 

     Analiza cost-beneficiu a fost realizată pentru a oferi o evaluare a costurilor și beneficiilor financiare și sociale 
în situația fără proiect și în situația cu proiect și pentru a pune în evidență situația netă dintre acestea. 

     În proiectarea duratei de viață a proiectului a fost luată în considerare o perioadă totală de 22 de ani, după 
perioada de 24 luni necesară pentru realizarea lucrărilor de modernizare. 
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      Primăria Municipiului Craiova va beneficia de economii de fonduri (beneficii) pentru toată perioada de după 
anul 0, aceste economii rezultând din costurile de întreținere mai scăzute, faţă de costurile actuale.  

      In ceea ce priveşte populaţia, va beneficia de efectele reducerii emisiilor de carbon, de îmbunătățirea 
condițiilor de transport în comun, a gradului de confort și siguranţă și, de asemenea, va realiza o economie de 
timp datorită duratelor de transport reduse pe acest tronson și a fluidizării traficului, prin prioritizarea tramvaiului. 
Pe lângă aceste beneficii, proiectul investițional va avea ca efect crearea de noi locuri de muncă în perioada de 
execuţie.  

       Valorile obținute pentru cei mai relevanți indicatori de fezabilitate ai investiției se regăsesc în  
analiza economico-financiară prezentată în anexa 2.  
 
      Rezultatele obținute în urma analizei economice prezentate la capitolul 5.6 probează faptul că realizarea 
investiției va fi fezabilă din punct de vedere economic . 

      Pe baza acestor concluzii din analiza cost beneficiu a proiectului de modernizare a căii de tramvai 
de pe Calea Severinului  în zona industrială Cernele de Sus, din municipiul Craiova, județul Dolj, se 
recomandă ca proiectul să fie aprobat în vederea finanțării. 

 
d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 
     Durata efectivă estimată de execuţie, conform graficelor de realizare a investiției prezentate în secțiunea 5.3 
este de 15 luni + 4 luni (pauză pe perioada temperaturilor scăzute) =19 luni   
     Eșalonarea costurilor coroborate cu graficele de realizare a investiției pentru cele două componente 
este prezentată în tabelul de mai jos: 
      

Valoare inclusiv TVA Valoare inclusiv TVA 

 lei Euro 

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI 55,917,654.04 12,224,041.19 

din care C+M  46,844,685.25 10,240,618.49 

    1 euro = 4.5744 lei 

Durata de executie a lucrarii 

Anul I 27,958,827.02 6,112,020.59 

din care C+M  23,422,342.62 5,120,309.24 
 

Anul II 27,958,827.02 6,112,020.60 

din care C+M  23,422,342.63 5,120,309.25 
 
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile 
construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
          
         Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții ia in considerare la stabilirea soluțiilor tehnice de 
reabilitare și modernizare toate standardele și normativele tehnice in vigoare, precum și legislația aplicabilă in 
domeniu. Totodată, este necesar ca aceste reglementări să fie respectate și la fazele următoare de proiectare, 
precum și pe parcursul execuției lucrărilor, astfel incât, la finalizarea acestora, modernizarea căii de rulare a 
tramvaiului şi reţelele electrice  să asigure desfăsurarea circulației rutiere in condiții optime de siguranță și 
confort. 
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         Confirmarea cu reglementările specifice în vigoare se face respectând Legea 50-1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții – republicată, procedurile privind recepția la terminarea lucrărilor, recepția la 
punerea în funcțiune și recepția finală. 
 
 
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite 
        Implementarea proiectului se poate face pe baza investițiilor din două surse financiare: 
1) Programul operațional regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 4 – Prioritatea de investiții 4e, - obiectivul 
specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă. (98% din cheltuielile eligibile)  
2) Bugetul local al municipiului Craiova (cheltuielile neeligibile şi 2% din cheltuielile eligibile)  
 
7. Urbanism, acorduri și avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 
        Prin grija beneficiarului a fost emis certificatul de urbanism nr. 633/13.04.2018  
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Studiu topografic  elaborat pentru lucrarea mai sus prezentată de Radu Liviu, autorizat să realizeze 
şi să verifice lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei  în categoria 
A,  este vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin procesul verbal de recepţie 
…………… întocmit în ……………. privind cererea ………………...  
 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
 
      Imobilul ce face obiectul prezentei receptii tehnice se suprapune cu următoarele documentaţii 
cadastrale având atribuite numerele cadastrale enumerate astfel: Nr. cad. 11861, Nr. cad. 73411 

                 Suprafaţa măsurată ce face obiectul documentaţiei este de 112949 mp. Imobilul ce face obiectul 

prezentei receptii tehnice se suprapune cu urmatoarele documentatii cadastrale avand atribuite 

numerele cadastrale enumerate astfel: Nr. cad. 11861, Nr. cad. 73411. 

   
7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente 

Nu este cazul. 
 
7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare 
a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, 
de principiu, în documentația tehnico-economică 
           

       In baza solicitării depuse prin grija  beneficiarului înregistrată la A.P.M. Dolj / Str. Petru Rareş 
nr.1  Craiova cu nr. 14966/27.10.2018, s-a hotărât clasarea notificării. Proiectul nu intră sub 
incidenţa: 
o Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului; 
o Art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
o Nu se încadreazâ în prevederile articolului 48 şi art.54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu 
modificările şi completările ulterioare 
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5.6 Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie: 

 

 

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si 

prezentarea scenariului de referinta; 

 

Cadrul de analiza 

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

- Programul de finantare: POR/2018/4/4.1/ AXA PRIORITARA 4, Prioritatea de Investitii 

4e; Obiectiv Specific 4.1. 

- Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investitii – Instrument de evaluare 

economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana. 

 

Perioada de referinta 

Perioada de referinta pentru analiza financiara este de 25 ani.Aceasta perioada este impartita in trei 

etape: 

- Etapa de pre-implementare a proiectului - cu durata de 5 luni (2018),  

- Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani, din care etapa de Constructii si 

instalatii inclusiv livrare echipamente/utilaje cu montaj de 19 luni (2019-2020)  

- Etapa de operare a proiectului - cu durata de 22 ani – incepand cu 2021 

 

Nota: perioadele mentionate pot varia in functie de momentul semnarii contractului de finantare 

 

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea 

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; 

 

In privinta cererii de bunuri si servicii, transportul public local face parte integranta din serviciile 

comunitare de utilitati publice asupra carora se poate interveni eficient, prin metode performante, in 

sensul scaderii consumurilor energetice si implicit a impactului uman asupra mediului prin 

diminuarea corespunzatoare a emisiilor cu efect de sera. 

 

Transportul public de calatori in Municipiul Craiova, este asigurat de operatorul licentiat Regia 

Autonoma de Transport Craiova (RAT Craiova), care dispune la nivelul municipiului de doua tipuri 

de retele principale de transport:  

• Retea de linii de tramvai;  

• Retea de linii de autobuze. 

 

Activitatea de transport in comun a RAT Craiova se caracterizeaza la momentul actual prin urmatorii 

indicatori tehnici si economici aferenti retelei de linii de tramvai:  

Indicatori  Tramvaie 

Lungimea retelei de transport (km) 35 

Parcul inventar din dotare (buc) 25 

Parcul circulant de autovehicule (buc) 25 

Coeficientul de utilizare 15% 

Parcursul mediu anual efectuat (veh x km) 56.548,10 

Numar de calatori transportati lunar 363.325,14 

                                     Sursa: Studiul privind fluxul de calatori in municipiul Craiova (2017)  
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Gradul de uzura al caii de rulare, precum si vechimea in exploatare a liniilor (de peste 30 de ani), are 

efecte negative asupra calitatii vietii locuitorilor orasului, atat direct, prin calitatea nesatisfacatoare a 

serviciului de transport si dificultatile induse in conditiile de desfasurare a traficului general, cat si 

indirect, prin presiunile asupra bugetului local datorate nivelului ridicat al cheltuielilor de exploatare 

si intretinere si prin nivelul ridicat al emisiilor poluante. 

In cadrul PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE 

CRESTERE CRAIOVA (P.M.U.D. CRAIOVA) au fost identificate urmatoarele necesitati comune cu 

proiectul de fata, referitoare la calea de rulare si infrastructura necesara liniilor de tramvai: 

 imbunatatirea suprafetei caii de rulare  si a marcajelor (standarde pentru suprafata, marcaje 

vizibile pe timp de noapte), 

 propunerea de proiect 2.1.1.3 Modernizare cale de tramvai (in cale proprie) pe Calea 

Severinului in zona industriala Cernele de Sus 

 

Toate activitatile incluse in proiectul de fata se regasesc in totalitate in cadrul principalelor strategii 

aferente organizarii urbane la nivelul arealului Craiova, respectiv PMUD si SIDU, fiind cuprinse in 

planurile de actiune pe termen scurt si mediu ca potentiale solutii in vederea diminuarii emisiilor de 

echivalent CO2 provenite din transport. 

 

Conform raportului special “Eficacitatea proiectelor de TPU cofinantate de UE (2014)” realizat de 

Curtea de Conturi Europeana, mobilitatea urbana reprezinta 40% din totalul emisiilor de CO2 

generate de transportul rutier si pana la 70% din emisiile altor poluanti.  

 

Zona supusa interventiei se caracterizeaza prin poluarea concentrata produsa de numarul de 

autovehicule aflate in trafic pe Calea Severinului care genereaza o parte din emisiile G.E.S. Zona 

industriala, situata pe sectorul de referinta al Caii Severinului, contribuie de asemenea, la poluarea 

zonei de influenta.  In prezent, pasagerii din tramvaie, care tranziteaza zona, sunt nevoiti sa suporte 

timpi de calatorie mai mari decât in mod normal, disconfort general in traficul zonal, situatie care 

conduce la descurajarea utilizarii mijloacelor publice de transport in comun şi in consecinta, la o 

eficienta economica redusa. 

Prin implementarea prezentului proiect, potentialul de reducere a emisiilor de CO2 fata de situatia 

existenta, este de minim 3,3%, masurile de modernizare in acest sens devenind astfel prioritare, in 

acord cu politicile generale si strategiile dezvoltate la nivel de tara si local. 

 

Promovarea transportului public, reprezinta baza unor proiecte locale care vizeaza ameliorarea 

mediului urban si nu in ultimul rand, realizarea unui transport durabil si atractiv.  La capacitati de 

transport comparabile, avantajele transportului public fata de cel individual, sunt numeroase: 

economie de energie si de spatiu, reducerea nivelului de poluare fonica si a aerului, siguranta 

circulatiei si a calatorului. 

In toate tarile Uniunii Europene se evidentiaza eforturile sustinute de promovarea transportului public 

pe sine, in defavoarea celui particular. In conditiile in care aglomeratia in trafic si poluarea sunt 

adevaratele probleme ale municipalitatii, utilizarea transportului public devine prioritara si o 

alternativa viabila pentru deplasarile zilnice, cu impact redus asupra mediului inconjurator. 

 

 

c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara; 

 

c.1) Analiza financiara 

Analiza financiara pentru proiectul de investitii propus a fost intocmita in baza Ghidului pentru 

Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investitii – Instrument de evaluare economica pentru 

Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana, precum si a Regulamentului (CE) 

nr.480/2014. 
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Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investitii este pe de o parte, 

necesar din punct de vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii regionale ale 

Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea interventiei financiare nerambursabile 

pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar. 

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si masura din punct de vedere monetar 

impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. In acest sens, s-a 

alcatuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizeaza informatii cu privire la detalierea 

calculelor pentru costul investitiei, sursele de finantare ale acestora, cheltuielile si veniturile de 

operare ulterioare. 

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investitiei ce va fi determinata 

cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, valoarea neta actualizata 

corespunzatoare, rata interna de rentabilitate financiara si raportul cost/ beneficii. Acesti indicatori se 

regasesc calculati in cadrul modelului de calcul Excel. Acesti indicatori sunt prezentati si in Anexa 1 

– Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat 

De mentionat este faptul ca, in conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru 

Proiectele de investitii – Instrument de evaluare economica pentru Politica de Coeziune 2014-2020 

elaborat de Comisia Europeana, analiza financiara se impune a fi realizata prin includerea valorii 

TVA in cadrul costurilor si veniturilor operationale daca aceasta este nedeductibila. 

Beneficiarul investitiei propuse nu este inregistrat ca platitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul 

nu este recuperabil), in consecinta in cadrul analizei financiare costurile si veniturile operationale 

includ valoarea TVA. De asemenea, valoarea TVA este luata in considerare pentru verificarea 

sustenabilitatii financiare a proiectului. 

Perioada de referinta aleasa este de 25 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de 

referinta pastrarea situatiei existente, considerand consumuri anuale similare anului de referinta 2018.  

Analiza este realizata incremental cu scopul de a evidentia efectul investitiei asupra infrastructurii de 

transport de interes public – cale de rulare. 

Cursul valutar utilizat este cel precizat in cadrul Ghidului Specific – POR/2018/4/4.1/ AXA 

PRIORITARA 4, PRIORITATEA DE INVESTITII 4e; Obiectiv Specific 4.1., respectiv cursul de 

4,5744  lei/euro. 

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada 

de programare 2014-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculati pe 

baza proiectiei fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuarii 

analizei. 

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata 

capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investitii, indiferent de sursa de finantare. 

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 22 de ani de operare la care se adauga 3 

ani de pre-impmenetare si implementare investitie. 

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se incadra in urmatoarele categorii: 

1. Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu 

personalul angajat pentru operarea infrastructurii.  

Cheltuielile salariale pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii aferente 

tramvaiului sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile nete si cele 

aferente contributiilor salariale din partea angajatorului si angajatului (inclusiv impozit). 

Aceste costuri se regasesc in cadrul tabelului B – „Cheltuieli cu personalul”  
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2. Cheltuielile privind intretinerea si reparatia infrastructurii caii de rulare au fost estimate 

avand la baza un tarif mediu anual de mentenanta per suprafata/ lungime de 

infrastructura. Tariful include costurile aferente urmatoarelor elemente de infrastructura: 

 Linie aeriana de contact 

 Retea electrica de alimentare 

 Cale de rulare 

 Sistem de drenaj gravitational 

 Statii pentru calatori 

 Aparate de cale 

3. Alte cheltuieli aferente exploatarii  

 

Modul de calcul aferent acestor costuri se regaseste detaliat si preconizat in cadrul tabelului B aferent 

Anexei 1 – Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat, respectiv Anexei 2 – 

Analiza financiara si economica aferenta scenariului Nerecomandat: 

In ceea ce priveste costul de inlocuire, acesta nu a fost luat in considerare deoarece perioada de 

operare concide cu durata normala de functionare conform Hotararii nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor 

fixe: 

Codul de 

clasificare 
Denumire active fixe 

Durate normale de 

functionare -ani- 

1.3.3 Infrastructura si statii de tramvaie 24-36 

1.3.4.2. Retele electrice de contact pentru linii de tramvai 20-30 

 

Din punct de vedere strict al costurilor operationale, impactul este pozitiv; acestea vor scadea 

rezultand economii la bugetul municipiului. 

 

Veniturile aferente investitiei constau in alocari de la bugetul local in vederea operarii investitiei. 

 

c.2) Sustenabilitatea financiara a proiectului 

Beneficiarul investitiei trebuie sa demonstreze ca interventia propusa este sustenabila din punct de 

vedere financiar si nu va periclita capacitatea sa de a indeplini toate obligatiile financiare pe parcursul 

perioadei de referinta. 

Sustenabilitatea financiara implica existenta unui flux de numerar cumulat pozitiv. Din analiza 

fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin 

disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului.  

Fluxul net de numerar este pozitiv pe intreaga perioada de analiza: 
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E Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INTRARI

Venituri din exploatare lei -                    -                    -                    -           -           -           

Intrari din activitatea de investitii -  Ajutor nerambursabil lei 114.287,60         16.368.390,25    38.192.910,59    

Intrari din activitatea de investitii -  Contributia beneficiarului lei 2.332,40            371.919,96         867.813,24         

Total intrări lei 116.620,00       16.740.310,21  39.060.723,83  -          -          -          

IESIRI

Cheltuieli din exploatare lei -                    -                    -                    307.021-    318.352-    318.461-    

Costuri totale cu investitia lei 116.620,00         16.740.310,21    39.060.723,83    

Total ieşiri lei 116.620,00       16.740.310,21  39.060.723,83  307.021-  318.352-  318.461-  

Flux de numerar lei -                   -                   -                   307.021  318.352  318.461  

Flux de numerar cumulat lei -                   -                   -                   307.021  625.373  943.834  

Verificare sustenabilitate proiect lei DA DA DA DA DA DA

E Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM 2024 2025 2026 2027 2028 2029

INTRARI

Venituri din exploatare lei -             -             -                  -                  -             -             

Intrari din activitatea de investitii -  Ajutor nerambursabil lei

Intrari din activitatea de investitii -  Contributia beneficiarului lei

Total intrări lei -            -            -                 -                 -            -            

IESIRI

Cheltuieli din exploatare lei 324.831-      331.327-      337.954-           344.713-           351.607-      358.639-      

Costuri totale cu investitia lei

Total ieşiri lei 324.831-    331.327-    337.954-         344.713-         351.607-    358.639-    

Flux de numerar lei 324.831    331.327    337.953,78    344.712,86    351.607    358.639    

Flux de numerar cumulat lei 1.268.665 1.599.992 1.937.945,90 2.282.658,76 2.634.266 2.992.905 

Verificare sustenabilitate proiect lei DA DA DA DA DA DA

E Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

INTRARI

Venituri din exploatare lei -             -             -             -             -             -             -             

Intrari din activitatea de investitii -  Ajutor nerambursabil lei

Intrari din activitatea de investitii -  Contributia beneficiarului lei

Total intrări lei -            -            -            -            -            -            -            

IESIRI

Cheltuieli din exploatare lei 365.812-      373.128-      380.591-      388.203-      395.967-      403.886-      411.964-      

Costuri totale cu investitia lei

Total ieşiri lei 365.812-    373.128-    380.591-    388.203-    395.967-    403.886-    411.964-    

Flux de numerar lei 365.812    373.128    380.591    388.203    395.967    403.886    411.964    

Flux de numerar cumulat lei 3.358.717 3.731.845 4.112.436 4.500.639 4.896.606 5.300.492 5.712.456 

Verificare sustenabilitate proiect lei DA DA DA DA DA DA DA

E Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM 2037 2038 2039 2040 2041 2042

INTRARI

Venituri din exploatare lei -             -             -             -            -            -            

Intrari din activitatea de investitii -  Ajutor nerambursabil lei

Intrari din activitatea de investitii -  Contributia beneficiarului lei

Total intrări lei -            -            -            -            -            -            

IESIRI

Cheltuieli din exploatare lei 420.203-      428.607-      437.179-      445.923-      454.841-      463.938-      

Costuri totale cu investitia lei

Total ieşiri lei 420.203-    428.607-    437.179-    445.923-    454.841-    463.938-    

Flux de numerar lei 420.203    428.607    437.179    445.923    454.841    463.938    

Flux de numerar cumulat lei 6.132.659 6.561.266 6.998.445 7.444.368 7.899.209 8.363.147 

Verificare sustenabilitate proiect lei DA DA DA DA DA DA
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VAFN are o valoare negativa, datorita fluxului de numerar negativ in anii de implementare, care prin 

metoda de actualizare, are un impact mult superior fata de anii urmatori ai analizei. 

Scenariul I -Nerecomandat 

Costurile estimate pentru realizarea investitiei 44.331.513,71 lei exclusiv TVA 

Valoarea neta actualizata -37.592.430 lei 
 

Scenariul II - Recomandat 

Costurile estimate pentru realizarea investitiei 47.059.720,57 lei exclusiv TVA 

Valoarea neta actualizata -38.364.076 lei 

 

In Anexa 1 – Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat pot fi gasite tabele 

detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate pentru scenariul II. 

 

In Anexa 2 – Analiza financiara si economica aferenta scenariului Nerecomandat pot fi gasite 

tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiara realizate pentru scenariul I. 

 

Prin implementarea proiectului de investitii aferent infrastructurii caii duble de rulare a tramvaiului, 

din prisma beneficiarului, se inregistreaza venituri din economiile obtinute ca urmare a 

reabilitarii/modernizarii retelei de infrastructura rutiera. In continuare, administratiei locale ii revine 

obligatia asigurarii fondurilor necesare bunei functionari ale acestui tip de infrastructura. Prin urmare 

analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Craiova a avut si are in 

continuare disponibilitatea financiara pentru sustinerea cheltuielilor de operare aferente investitiei, 

mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investitii se vor obtine economii la 

cheltuielile cu intretinerea si repararea. 

 

Profitabilitatea financiara a investitiei 

Profitabilitatea financiara a investitiei a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate 

a investitiei RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin 

calcularea venitului net actualizat al investitiei VAN/C.  

 

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a sustine costul total cu 

investitia indiferent de sursele de finantare ale acestuia. Prin faptul ca VAN si RIR au valori negative 

este dovedit faptul ca proiectul necesita interventie financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi 

viabil. VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, 

care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei 

financiare. Acest lucru este putin relevant deoarece proiectul este unul negenerator de profit, 

principalele sale beneficii fiind de ordin economico-social. În domeniul abordat investitia aduce 

beneficii pe termen lung, altele decat cele financiare, in special prin cresterea calitatii vietii populatiei 

si rpin reducerea emisiilor de GES si a noxelor generate de traficul motorizat. 

 

Scenariul  I 

RIR – Rata interna de rentabilitate -14.48% 

 

Scenariul  II 

RIR – Rata interna de rentabilitate -11.99% 
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d) Analiza economica si analiza cost-eficacitate; 

 

d.1) Analiza economica 

Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie pozitiva neta pentru 

societate, si in consecinta, merita sa fie cofinantat din fonduri nerambursabile. Pentru alternativa 

selectata beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile proiectului, si mai specific, valoarea 

actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea actualizata a 

costurilor economice ale proiectului. 

Plecand de la tabelele analizei financiare, analiza economica, prin intermediul definirii factorilor de 

conversie adecvati, pentru fiecare dintre articolele fluxurilor de intrare si de iesire, se schiteaza un 

tabel care include costurile si beneficiile sociale care nu au fost luate in considerare de catre analiza 

financiara. 

Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea economica si sociala a 

Municipiului Craiova, ca urmare a implementarii investitiei, consta in transformarea preturilor pietei 

utilizate in analiza financiara in preturi contabile si luarea in considerare a externalitatilor care conduc 

la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu 

genereaza cheltuieli sau venituri banesti pentru proiect. 

Analiza socio-economica s-a efectuat pe baza corectiilor fiscale privind impozitele directe si indirecte, 

platile asigurarilor sociale si determinarea externalitatilor. 

 

 

 

Efectuarea corectiilor fiscale 

In evaluarea intrarilor si iesirilor taxa pe valoarea adaugata precum si platile asigurarilor sociale au 

fost excluse din calcul.  

 

Corectii fiscale 

Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit urmatorii factori de 

conversie: 

Tipul costului 
Factorii de conversie 

specifici 

Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile   

Corectie fiscala - TVA 84,03% 

Corectii fiscala - subventiile acordate 0,00% 

Corectie fiscala - contributii angajator 0,00% 

    

 Conversia preturilor financiare in preturi economice   

Costul cu investitia 96,00% 

    

Costuri operationale si de intretinere   

Procent forta de munca 100,00% 

Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca 96,00% 

 

S-au luat in considerare costurile si beneficiile socio-economice, dupa cum urmeaza: 

Beneficii economico- sociale directe – cuantificabile: 

Astfel, beneficiile economico-sociale directe sunt urmatoarele: 

 Beneficiul obtinut prin reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a reabilitatii 

infrastructurii caii de rulare a tramvaiului si a retelei electrice 

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) provenite din transportul rutier urban, trebuie sa fie 

realizata printr-o abordare integrata, eficienta din punct de vedere al costurilor, care sa combine 

inovatia din domeniul tehnologiei de propulsie a autovehiculelor si utilizarea „combustibililor 

ecologici”. 

Dioxidul de Carbon (CO2) este foarte nociv pentru sanatate si este considerat ca avand un rol 

important in procesul de incalzire globala. 
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Ipotezele luate in considerare pentru calculul acestui beneficiu sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Emisii UM Valoare fara proiect Valoare cu proiect Diferenta 

Emisii de CO2 tone/an 77 74,46 3,3% 

 

In monetizarea impactului reducerii de CO2 au fost luat in calcul costul CO2: 

Costul emisiilor generate de 

transportul rutier (la preturile din 

2007)  cf Directiva CE 33/2009 

UM Valoare 

CO2 Eur/kg 0,035 

 

 

 Beneficiul reducerii mortalitatii datorate poluarii aerului 

Un alt beneficiu, masurat de asemenea in bani, va fi si cel legat de reducerea mortalitatii datorate 

emisiilor poluante ale traficului rutier. 

 

Conform Organizatiei Mondiale de Sanatate, la nivelul Romaniei sunt anual ~ 24.883 de decese 

datorate poluarii datorate traficului rutier. Analizand situatia pe orasele mari, in Municipiul Craiova ~ 

339 de persoane mor anual din cauza poluarii datorate traficului rutier si a emisiilor de noxe.  

 

Conform Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), valoarea monetara a 

mortalitatii este estimata la ~ 0,9 milioane euro. S-a estimat reducerea cu 1% a mortalitatii din oras ca 

urmare a implementarii proiectului, astfel ca valoarea monetara a reducerii mortalitatii s-a estimat la -

13,976,031 lei anual. 

 

 Beneficiul reducerii bolilor respiratorii datorate poluarii aerului 

Un alt beneficiu, masurat de asemenea in bani, va fi si cel legat de reducerea bolilor respiratorii 

datorate emisiilor poluante ale traficului rutier. 

 

Conform studiului „Respiratory health effects of air pollution with particles and modification due to 

climate parameters in an exposed population: long and short term study”, la nivel urban sunt 

aproximativ 83 de persoane/100.000 de locuitori cu bronsite cronice avand ca principala cauza 

poluarea datorata traficului rutier. Astfel, s-a estimat un numar de 251 de persoane anual la nivelul 

orasului Craiova ce se imbolnavesc de bronsite cronice datorita poluarii traficului rutier. 

Estimarea realizata este de reducere a incidentei bronsitelor cronice ca urmare a implementarii 

proiectului cu ~ 2%.  

Costul tratarii bronsitelor acute a fost estimat la 209.000 de euro/caz, conform Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD). 

 

In ceea ce priveste atacurile de astm din cauza poluarii aerului datorate traficului rutier, conform 

aceluiasi studiu, aproximativ 54 de imbolnaviri/100.000 de locuitori survin anual in mediul urban. 

Extrapoland, valoarea la nivelul orasului Craiova este de ~164 de persoane anual ce au atacuri de 

astm.  

Estimarea realizata este de reducere a incidentei atacurilor de astm ca urmare a implementarii 

proiectului cu ~ 2%.  

 

Costul tratarii atacurilor de astm a fost estimat la 31 de euro/persoana, conform Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD). 

 

O analiza detaliata a acestui beneficiu economico-social se prezinta in Sectiunile H si I din Anexa 1 – 

Analiza financiara si economica aferenta scenariului Recomandat, respectiv Anexa 2 – Analiza 

financiara si economica aferenta scenariului Nerecomandat 

 

Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile 

In afara influentelor de ordin fiscal si al externalitatilor, preturile reale sunt distorsionate de 

mecanismele de piata. Pentru a efectua o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit 

urmatorii factori de conversie: 
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Tipul costului UM Factorii de conversie specifici 

Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile 

Corectie fiscala – TVA  % 84,03% 

Corectii fiscala - subventiile acordate  % 0,00% 

Corectie fiscala - contributii angajator  % 0,00% 

 Conversia preturilor financiare in preturi economice 

Costul cu investitia % 96,00% 

      

Costuri operationale si de intretinere     

Procent forta de munca % 100,00% 

Procent alte costuri in afara de cele cu 

forta de munca % 96,00% 

 

Verificarea rentabilitatii economice a proiectului 

Realizarea acestei investitii va determina imbunatatirea conditiilor de mediu ale municipiului Craiova 

si a calitatii vietii cetatenilor prin reducerea emisiilor poluante. 

Rezultatele analizei economico-sociale sunt prezentate in tabelul ce urmeaza. Indicatorii economici 

arata ca proiectul de investitii are o rentabilitate sociala ridicata, depasind rata de actualizare de 5%: 

Rata interna de rentabilitate economica (RIRE) % 37.71% 

Valoarea actualizata neta economica (VANE) Lei 177.189.336 

Analiza economica, are in vedere intrarile si iesirile economice ale proiectului obtinandu-se in final o 

valoarea totala a fluxului de numerar actualizat de aproximativ 177.189.336 Lei pentru o rata de 

actualizare de 5%. Raportul beneficiu/cost releva efectul benefic al proiectului asupra economiei 

locale superior costurilor economice si sociale pe care acesta le implica. Rata interna de rentabilitate 

economica de 37,71% este superioara ratei de discontare de 5% ceea ce reflecta rentabilitatea 

ridicata din punct de vedere economic a proiectului.  

O detaliere a analizei economice a proiectului este prezentata in cadrul Anexa 1 – Analiza financiara 

si economica aferenta scenariului Recomandat, respectiv Anexa 2 – Analiza financiara si 

economica aferenta scenariului Nerecomandat 

 

d.2) Analiza cost-eficacitate 

Avand in vedere obiectivul principal al programului de finantare, consideram ca efectul principal este 

imbunatatirea calitatii vietii populatiei si diminuarea emisiilor de CO2 prin prisma asigurarii unei 

retele de infrastructura rutiera de transport public reabilitata. Prin urmare atat raportul ACE, cat si 

costul unitar anual vor fi costuri raportate la kilogram de CO2 echivalent redus. 

Scenariul I -Nerecomandat 

Orizontul de timp ani 25 

Rata de actualizare % 4 

Cantitatea de kg CO2e redus kg CO2e 83,160 

Costuri totale actualizate  lei 44.664.136 

Raportul ACE = Costul unitar anual Lei/ kg CO2e 537 

 

Scenariul II -Recomandat 

Orizontul de timp ani 25 

Rata de actualizare % 4 

Cantitatea de kg CO2e redus kg CO2e 89,859 

Costuri totale actualizate  lei 45.578.206 

Raportul ACE = Costul unitar anual  Lei/ kg CO2e 507 
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e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 

In vederea cresterii sanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele 

mai des intalnite in raport cu acest tip de investitie si finantare. 

Descriere Semnarea intarziata a contractului de finantare 

Masuri de 

reducere 

Echipa UIP va depune toate diligentele astfel incat toate eventualele probleme 

ce pot intarzia semnarea contractului sa fie depasite din timp, astfel incat sa nu 

fie necesare clarificari suplimentare din partea ADR sau a AM-POR. 

Tip risc Institutional Probabilitate Mica Importanta Medie 

 

Descriere Intarzieri in atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari 

Masuri de 

reducere 

Echipa UIP va coopera indeaproape cu departamentele specializate ale 

municipiului astfel incat toate sectiunile documentatiei de atribuire sa fie cat mai 

clare si sa reduca riscul solicitarilor de clarificari sau al contestatiilor. 

Municipiul va asigura personal de specialitate cu experienta astfel incat sa nu 

apara erori in evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestatii. 

Tip risc Juridic Probabilitate Medie Importanta Mare 

 

Descriere Gestionarea deficitara a fondurilor alocate proiectului 

Masuri de 

reducere 

Membrii UIP vor verifica permanent modul in care vor fi cheltuite fondurile 

aferente proiectului in vederea respectarii incadrarii in liniile bugetare, cu accent 

pe evaluarea eligibilitatii cheltuielilor. 

Tip risc Financiar Probabilitate Mica Importanta Mare 

 

Descriere Neincadrarea in termenele propuse pentru executia lucrarilor 

Masuri de 

reducere 

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de executie a lucrarilor vor 

fi evitate prin monitorizarea periodica a stadiului acestora. Avand in vedere ca 

nu se poate depasi "fereastra de timp" limitata la perioada vacantei de vara, in 

contractul de executie lucrari vor fi prevazute termene si obligatii extrem de 

stricte, cu penalizari corespunzatoare astfel incat executantul sa realizeze 

lucrarea in termenul convenit. 

Tip risc Tehnic Probabilitate Medie Importanta Mare 

 

Descriere Aplicarea de corectii financiare 

Masuri de 

reducere 

Echipa UIP va superviza in permanenta toate aspectele ce pot genera corectii 

financiare din partea AM-POR, si anume: respectarea intocmai a prevederilor 

legislatiei de achizitii publice, respectarea obligatiilor contractuale de catre 

operatorii economici, respectarea cerintelor tehnice si de calitate ale proiectului 

de catre executant, etc. 

Tip risc Financiar Probabilitate Medie Importanta Mare 

 

Descriere Intarzieri mari in primirea sumelor solicitate prin cereri de plata/ cereri de 

rambursare 

Masuri de 

reducere 

Echipa UIP va acorda o atentie deosebita intocmirii cererilor de plata si de 

rambursare in conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. In cazul in care 

intarzierile se datoreaza unor motive externe beneficiarului cum ar fi 

instabilitatea politica la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare 

din bugetul local pana la remedierea situatiei. 

Tip risc Financiar Probabilitate Mica Importanta Medie 

*Riscurile descrise mai sus sunt aplicabile ambelor optiuni. 

 

  



ANEXA 1  –  ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA SCENARIULUI RECOMANDAT – Scenariul 2 

 

 

  

Tabel A Perpetuitatea situatiei actuale - Varianta fara proiect

1 Costuri cu personalul UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1,1 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net lei 147.420             156.707             164.229             171.948    179.858    183.455    187.124      190.866      194.683           198.577           202.549      206.600      210.732      214.947      219.246      223.631      228.104      232.666      237.319      242.065      246.906      251.844      256.881      262.019      267.259      

1,2 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit) lei 110.250             117.196             122.821             128.594    134.509    137.199    139.943      142.742      145.597           148.509           151.479      154.509      157.599      160.751      163.966      167.245      170.590      174.002      177.482      181.032      184.653      188.346      192.113      195.955      199.874      

Total cheltuieli cu personalul 257.670             273.903             287.050             300.542    314.367    320.654    327.067      333.608      340.280           347.086           354.028      361.109      368.331      375.698      383.212      390.876      398.694      406.668      414.801      423.097      431.559      440.190      448.994      457.974      467.133      

2 Costuri cu intretinere si reparatii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,1 Linie aeriana de contact lei 175.000            184.625            195.149            204.906  215.151  219.454  223.843    228.320    232.887         237.544         242.295    247.141    252.084    257.126    262.268    267.514    272.864    278.321    283.888    289.565    295.357    301.264    307.289    313.435    319.704    

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual lei/mcs 33,65                 35,50                 37,53                 39,41        41,38        42,20        43,05          43,91          44,79               45,68               46,60          47,53          48,48          49,45          50,44          51,44          52,47          53,52          54,59          55,69          56,80          57,94          59,09         60,28         61,48         

 Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla mcs 5.200,00            5.200,00            5.200,00            5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00     5.200,00     5.200,00          5.200,00          5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     

2,2 Retea electrica de alimentare lei -                   -                   -                   -          -          -          -            -            -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual lei/kmcd -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

 Lungimea retelei electrice de alimentare kmcd -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

2,3 Cale de rulare lei 145.080            153.059            161.784            169.873  178.367  181.934  185.573    189.284    193.070         196.931         200.870    204.887    208.985    213.165    217.428    221.776    226.212    230.736    235.351    240.058    244.859    249.756    254.751    259.846    265.043    

Cost de intretinere cale rulare lei /mp 8,00                   8,44                   8,92                   9,37         9,84         10,03        10,23          10,44          10,65               10,86               11,08          11,30          11,52          11,75          11,99          12,23          12,47          12,72          12,98          13,24          13,50          13,77          14,05         14,33         14,62         

Suprafaţa totală cale de rulare mp 18.135,00           18.135,00           18.135,00           18.135,00 18.135,00 18.135,00 18.135,00   18.135,00   18.135,00        18.135,00        18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   

2,4 Sistem de drenaj gravitaţional lei -                   -                   -                   -          -          -          -            -            -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Cost de intretinere sistem drenaj- anual lei/ml -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare ml -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

2,5  Staţii pentru călători lei 7.588                8.005                8.462                8.885      9.329      9.516      9.706        9.900        10.098           10.300           10.506      10.716      10.930      11.149      11.372      11.599      11.831      12.068      12.309      12.556      12.807      13.063      13.324      13.591      13.862      

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual lei/mp 8,00                   8,44                   8,92                   9,37         9,84         10,03        10,23          10,44          10,65               10,86               11,08          11,30          11,52          11,75          11,99          12,23          12,47          12,72          12,98          13,24          13,50          13,77          14,05         14,33         14,62         

Suprafata statii tramvai mp 948,50               948,50               948,50               948,50      948,50      948,50      948,50        948,50        948,50             948,50             948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        

2,6 Aparate de cale lei 12.500              13.188              13.939              14.636    15.368    15.675    15.989      16.309      16.635           16.967           17.307      17.653      18.006      18.366      18.733      19.108      19.490      19.880      20.278      20.683      21.097      21.519      21.949      22.388      22.836      

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual Lei/aparate 2.500,00            2.637,50            2.787,84            2.927,23   3.073,59   3.135,06   3.197,76     3.261,72     3.326,95          3.393,49          3.461,36     3.530,59     3.601,20     3.673,23     3.746,69     3.821,62     3.898,06     3.976,02     4.055,54     4.136,65     4.219,38     4.303,77     4.389,84     4.477,64     4.567,19     

Numar aparate de cale buc 5,00                   5,00                   5,00                   5,00         5,00         5,00         5,00           5,00           5,00                5,00                5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           

TOTAL cheltuieli cu mentenanta 340.168             358.877             379.333             398.300    418.215    426.579    435.111      443.813      452.689           461.743           470.978      480.397      490.005      499.806      509.802      519.998      530.398      541.006      551.826      562.862      574.119      585.602      597.314      609.260      621.445      

3 Alte costuri aferente exploatarii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Numar km km 5,2                    5,2                    5,2                    5,2           5,2           5,2           5,2             5,2             5,2                  5,2                  5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             

Cost per km lei/km 17.008,40           17.943,86           18.966,66           19.915,00 20.910,75 21.328,96 21.755,54   22.190,65   22.634,46        23.087,15        23.548,90   24.019,87   24.500,27   24.990,28   25.490,08   25.999,88   26.519,88   27.050,28   27.591,28   28.143,11   28.705,97   29.280,09   29.865,69   30.463,01   31.072,27   

Total alte cheltuieli 88.444               93.308               98.627               103.558    108.736    110.911    113.129      115.391      117.699           120.053           122.454      124.903      127.401      129.949      132.548      135.199      137.903      140.661      143.475      146.344      149.271      152.256      155.302      158.408      161.576      

4 Venituri din exploatare UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

4,1 Subventii de la bugetul local lei 686.282            726.088            765.010            802.400  841.318  858.144  875.307    892.812    910.668         928.882         947.460    966.410    985.738    1.005.453 1.025.562 1.046.073 1.066.995 1.088.335 1.110.101 1.132.303 1.154.949 1.178.048 1.201.609 1.225.642 1.250.154 

TOTAL Venituri din exploatare 686.282             726.088             765.010             802.400    841.318    858.144    875.307      892.812      910.668           928.882           947.460      966.410      985.738      1.005.453   1.025.562   1.046.073   1.066.995   1.088.335   1.110.101   1.132.303   1.154.949   1.178.048   1.201.609   1.225.642   1.250.154   

Tabel B - Situatia implementarii proiectului - Varianta cu proiect

1 Costuri cu personalul UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1,1 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net lei 147.420             156.707             164.229             171.948    179.858    183.455    187.124      190.866      194.683           198.577           202.549      206.600      210.732      214.947      219.246      223.631      228.104      232.666      237.319      242.065      246.906      251.844      256.881      262.019      267.259      

1,2 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit) lei 110.250             117.196             122.821             128.594    134.509    137.199    139.943      142.742      145.597           148.509           151.479      154.509      157.599      160.751      163.966      167.245      170.590      174.002      177.482      181.032      184.653      188.346      192.113      195.955      199.874      

Total cheltuieli cu personalul 257.670             273.903             287.050             300.542    314.367    320.654    327.067      333.608      340.280           347.086           354.028      361.109      368.331      375.698      383.212      390.876      398.694      406.668      414.801      423.097      431.559      440.190      448.994      457.974      467.133      

2 Costuri cu intretinere si reparatii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,1 Linie aeriana de contact lei 175.000            184.625            195.149            70.000    73.500    77.175    78.719      80.293      81.899           83.537           85.207      86.912      88.650      90.423      92.231      94.076      95.957      97.877      99.834      101.831    103.867    105.945    108.064    110.225    112.429    

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual lei/mcs 33,65                 35,50                 37,53                 13,46        14,13        14,84        15,14          15,44          15,75               16,06               16,39          16,71          17,05          17,39          17,74          18,09          18,45          18,82          19,20          19,58          19,97          20,37          20,78         21,20         21,62         

 Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla mcs 5.200,00            5.200,00            5.200,00            5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00     5.200,00     5.200,00          5.200,00          5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     

2,2 Retea electrica de alimentare lei -                    -                    -                    5.000,00   5.250,00   5.512,50   5.622,75     5.735,21     5.849,91          5.966,91          6.086,25     6.207,97     6.332,13     6.458,77     6.587,95     6.719,71     6.854,10     6.991,18     7.131,01     7.273,63     7.419,10     7.567,48     7.718,83     7.873,21     8.030,67     

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual lei/kmcd -                    -                    -                    2.000,00   2.100,00   2.205,00   2.249,10     2.294,08     2.339,96          2.386,76          2.434,50     2.483,19     2.532,85     2.583,51     2.635,18     2.687,88     2.741,64     2.796,47     2.852,40     2.909,45     2.967,64     3.026,99     3.087,53     3.149,28     3.212,27     

 Lungimea retelei electrice de alimentare kmcd -                    -                    -                    2,50         2,50         2,50         2,50           2,50           2,50                2,50                2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           

2,3 Cale de rulare lei 145.080            153.059            161.784            58.061    60.964    64.012    65.292      66.598      67.930           69.289           70.674      72.088      73.530      75.000      76.500      78.030      79.591      81.183      82.806      84.463      86.152      87.875      89.632      91.425      93.253      

Cost de intretinere cale rulare lei /mp 8,00                   8,44                   8,92                   3,20         3,36         3,53         3,60           3,67           3,74                3,82                3,90           3,97           4,05           4,13           4,22           4,30           4,39           4,47           4,56           4,66           4,75           4,84           4,94           5,04           5,14           

Suprafaţa totală cale de rulare mp 18.135,00           18.135,00           18.135,00           18.144,00 18.144,00 18.144,00 18.144,00   18.144,00   18.144,00        18.144,00        18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   

2,4 Sistem de drenaj gravitaţional lei -                   -                   -                   15.600    16.380    17.199    17.543      17.894      18.252           18.617           18.989      19.369      19.756      20.151      20.554      20.965      21.385      21.812      22.249      22.694      23.148      23.611      24.083      24.564      25.056      

Cost de intretinere sistem drenaj- anual lei/ml -                    -                    -                    6,00         6,30         6,62         6,75           6,88           7,02                7,16                7,30           7,45           7,60           7,75           7,91           8,06           8,22           8,39           8,56           8,73           8,90           9,08           9,26           9,45           9,64           

Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare ml -                    -                    -                    2.600,00   2.600,00   2.600,00   2.600,00     2.600,00     2.600,00          2.600,00          2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     

2,5  Staţii pentru călători lei 7.588                8.005                8.462                3.472      6.836      7.177      7.321        7.467        7.617             7.769             7.924        8.083        8.244        8.409        8.578        8.749        8.924        9.103        9.285        9.470        9.660        9.853        10.050      10.251      10.456      

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual lei/mp 8,00                   8,44                   8,92                   3,20         6,30         6,62         6,75           6,88           7,02                7,16                7,30           7,45           7,60           7,75           7,91           8,06           8,22           8,39           8,56           8,73           8,90           9,08           9,26           9,45           9,64           

Suprafata statii tramvai mp 948,50               948,50               948,50               1.085,00   1.085,00   1.085,00   1.085,00     1.085,00     1.085,00          1.085,00          1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     

2,6 Aparate de cale lei 12.500              13.188              13.939              2.500      2.625      2.756      2.811        2.868        2.925             2.983             3.043        3.104        3.166        3.229        3.294        3.360        3.427        3.496        3.566        3.637        3.710        3.784        3.859        3.937        4.015        

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual Lei/aparate 2.500,00            2.637,50            2.787,84            500,00      525,00      551,25      562,28        573,52        584,99             596,69             608,62        620,80        633,21        645,88        658,79        671,97        685,41        699,12        713,10        727,36        741,91        756,75        771,88        787,32        803,07        

Numar aparate de cale buc 5,00                   5,00                   5,00                   5,00         5,00         5,00         5,00           5,00           5,00                5,00                5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           

TOTAL cheltuieli cu mentenanta 340.168             358.877             379.333             154.633    165.554    173.832    177.309      180.855      184.472           188.161           191.925      195.763      199.678      203.672      207.745      211.900      216.138      220.461      224.870      229.368      233.955      238.634      243.407      248.275      253.240      

3 Alte costuri aferente exploatarii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Numar km km 5,20                   5,20                   5,20                   5,2           5,20         5,20         5,20           5,20           5,20                5,20                5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           

Cost per km lei/km 17.008,40           17.943,86           18.966,66           7.731,64   8.277,72   8.691,60   8.865,43     9.042,74     9.223,60          9.408,07          9.596,23     9.788,16     9.983,92     10.183,60   10.387,27   10.595,02   10.806,92   11.023,05   11.243,52   11.468,39   11.697,75   11.931,71   12.170,34   12.413,75   12.662,02   

Total alte cheltuieli 88.444               93.308               98.627               40.205      43.044      45.196      46.100        47.022        47.963             48.922             49.900        50.898        51.916        52.955        54.014        55.094        56.196        57.320        58.466        59.636        60.828        62.045        63.286       64.551       65.843       

4 Venituri din exploatare UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

4,1 Subventii de la bugetul local lei 686.282            726.088            765.010            802.400  841.318  858.144  875.307    892.812    910.668         928.882         947.460    966.410    985.738    1.005.453 1.025.562 1.046.073 1.066.995 1.088.335 1.110.101 1.132.303 1.154.949 1.178.048 1.201.609 1.225.642 1.250.154 

TOTAL Venituri din exploatare 686.282             726.088             765.010             802.400    841.318    858.144    875.307      892.812      910.668           928.882           947.460      966.410      985.738      1.005.453   1.025.562   1.046.073   1.066.995   1.088.335   1.110.101   1.132.303   1.154.949   1.178.048   1.201.609   1.225.642   1.250.154   

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A PROIECTULUI - Scenariul 2 Recomandat
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UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Diferenta costuri cu personalul lei -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

Diferenta costuri intretinere si reparatii lei -                    -                    -                    243.667-    252.661-    252.747-    257.802-      262.958-      268.217-           273.582-           279.053-      284.634-      290.327-      296.134-      302.056-      308.097-      314.259-      320.544-      326.955-      333.494-      340.164-      346.968-      353.907-      360.985-      368.205-      

Diferenta alte costuri lei -                    -                    -                    63.353-      65.692-      65.714-      67.029-        68.369-        69.736-             71.131-             72.554-        74.005-        75.485-        76.995-        78.535-        80.105-        81.707-        83.342-        85.008-        86.709-        88.443-        90.212-        92.016-       93.856-       95.733-       

TOTAL CHELTUIELI - INCREMENTAL lei -                    -                    -                    307.021-    318.352-    318.461-    324.831-      331.327-      337.954-           344.713-           351.607-      358.639-      365.812-      373.128-      380.591-      388.203-      395.967-      403.886-      411.964-      420.203-      428.607-      437.179-      445.923-      454.841-      463.938-      

TOTAL VENITURI - INCREMENTAL lei -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

TOTAL SURPLUS DIN EXPLOATARE- diferente intre situatia cu proiect si situatia fara 

proiect
lei

                      -                         -                         -       307.021     318.352     318.461       324.831       331.327            337.954            344.713       351.607       358.639       365.812       373.128       380.591       388.203       395.967       403.886       411.964       420.203       428.607       437.179       445.923       454.841       463.938 

D Surse de finanţare

UM 2019 2020 TOTAL

Asistența financiară nerambursabilă solicitată (98%) Lei/an 16.482.677,85  38.192.910,59  54.675.588,44  TRUE

TRUE

Contribuția beneficiarului, din care: Lei/an 374.252,36       867.813,24       1.242.065,60    TRUE

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA (2%) Lei/an 336.381,18         779.447,15         1.115.828,33      TRUE

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA Lei/an 37.871,18           88.366,09           126.237,27         TRUE

TRUE

Total resurse financiare, din care: Lei/an 16.856.930,21  39.060.723,83  55.917.654,04  TRUE

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA Lei/an 16.819.059,03    38.972.357,74    55.791.416,77    TRUE  

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA Lei/an 37.871,18           88.366,09           126.237,27       TRUE

E Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

INTRARI

Venituri din exploatare lei -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

Intrari din activitatea de investitii -  Ajutor nerambursabil lei 114.287,60         16.368.390,25    38.192.910,59    

Intrari din activitatea de investitii -  Contributia beneficiarului lei 2.332,40            371.919,96         867.813,24         

Total intrări lei 116.620,00       16.740.310,21  39.060.723,83  -          -          -          -            -            -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

IESIRI

Cheltuieli din exploatare lei -                    -                    -                    307.021-    318.352-    318.461-    324.831-      331.327-      337.954-           344.713-           351.607-      358.639-      365.812-      373.128-      380.591-      388.203-      395.967-      403.886-      411.964-      420.203-      428.607-      437.179-      445.923-      454.841-      463.938-      

Costuri totale cu investitia lei 116.620,00         16.740.310,21    39.060.723,83    

Total ieşiri lei 116.620,00       16.740.310,21  39.060.723,83  307.021-  318.352-  318.461-  324.831-    331.327-    337.954-         344.713-         351.607-    358.639-    365.812-    373.128-    380.591-    388.203-    395.967-    403.886-    411.964-    420.203-    428.607-    437.179-    445.923-    454.841-    463.938-    

Flux de numerar lei -                   -                   -                   307.021  318.352  318.461  324.831    331.327    337.953,78    344.712,86    351.607    358.639    365.812    373.128    380.591    388.203    395.967    403.886    411.964    420.203    428.607    437.179    445.923    454.841    463.938    

Flux de numerar cumulat lei -                   -                   -                   307.021  625.373  943.834  1.268.665 1.599.992 1.937.945,90 2.282.658,76 2.634.266 2.992.905 3.358.717 3.731.845 4.112.436 4.500.639 4.896.606 5.300.492 5.712.456 6.132.659 6.561.266 6.998.445 7.444.368 7.899.209 8.363.147 

Verificare sustenabilitate proiect lei DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

F Profitabilitatea financiara a investiţiei

1. Calculul RIRF/C

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Venituri din operare- fara TVA lei -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

Cheltuieli din operare - fara TVA lei -                    -                    -                    258.000-    267.523-    267.615-    272.967-      278.426-      283.995-           289.675-           295.468-      301.378-      307.405-      313.553-      319.824-      326.221-      332.745-      339.400-      346.188-      353.112-      360.174-      367.378-      374.725-      382.220-      389.864-      

Investitia - fara TVA lei 98.000,00           14.088.516,17    32.873.204,40    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

Valoarea reziduala lei -                    -                    -                    -           -           -           -             -             -                  -                  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -            -            -            

Total intrari lei -                   -                   -                   -          -          -          -            -            -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Total iesiri lei 98.000              14.088.516       32.873.204       258.000-  267.523-  267.615-  272.967-    278.426-    283.995-         289.675-         295.468-    301.378-    307.405-    313.553-    319.824-    326.221-    332.745-    339.400-    346.188-    353.112-    360.174-    367.378-    374.725-    382.220-    389.864-    

Flux de numerar net lei 98.000-              14.088.516-       32.873.204-       258.000  267.523  267.615  272.967    278.426    283.995         289.675         295.468    301.378    307.405    313.553    319.824    326.221    332.745    339.400    346.188    353.112    360.174    367.378    374.725    382.220    389.864    

Factor de actualizare 0,96                   0,92                   0,89                   0,85         0,82         0,79         0,76           0,73           0,70                0,68                0,65           0,62           0,60           0,58           0,56           0,53           0,51           0,49           0,47           0,46           0,44           0,42           0,41           0,39           0,38           

Flux de numerar net actualizat Lei/an 94.231-               13.025.625-         29.224.159-         220.540    219.884    211.500    207.432      203.443      199.531           195.694           191.930      188.240      184.620      181.069      177.587      174.172      170.822      167.537      164.316      161.156      158.056      155.017      152.036      149.112      146.245      

 Rata rentabilitatii financiare a investitiei- FRR/C  % -11,99%

 Venitul net actualizat al investitiei - VNA/C  Lei -      38.364.076 

2. Calculul RIRF/K

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Venituri din operare- fara influenta inflatiei lei -                   -                   -                   -          -          -          -            -            -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Cheltuieli din operare- fara influenta inflatiei lei -                   -                   -                   258.000-  267.523-  267.615-  272.967-    278.426-    283.995-         289.675-         295.468-    301.378-    307.405-    313.553-    319.824-    326.221-    332.745-    339.400-    346.188-    353.112-    360.174-    367.378-    374.725-    382.220-    389.864-    

Contributie proprie- bugetul local  (2% din eligibil + valoare neeligibila) lei 2.332                371.920            867.813            -          -          -          -            -            -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Valoarea reziduala lei -                   -                   -                   -          -          -          -            -            -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Flux de numerar net lei 2.332-                371.920-            867.813-            258.000  267.523  267.615  272.967    278.426    283.995         289.675         295.468    301.378    307.405    313.553    319.824    326.221    332.745    339.400    346.188    353.112    360.174    367.378    374.725    382.220    389.864    

 Rata rentabilitatii financiare a capitalului - FRR/K  % 21,08%

 Venitul net actualizat al investitiei - VNA/K  Lei          2.862.353 

G Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investitie Lei 659.886             671.309             680.091             685.895    691.502    678.204    665.161      652.369      639.824           627.520           615.452      603.617      592.009      580.624      569.458      558.507      547.767      537.233      526.901      516.768      506.831      497.084      487.525      478.149      468.954      

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investitie Lei 772.021             16.148.667         35.404.932         423.452    429.839    426.519    418.316      410.272      402.382           394.644           387.055      379.612      372.311      365.152      358.130      351.242      344.488      337.863      331.366      324.993      318.743      312.614      306.602      300.706      294.923      

Costuri actualizate totale anuale incrementale Lei 112.135             15.477.358         34.724.841         262.442-    261.662-    251.685-    246.845-      242.098-      237.442-           232.876-           228.397-      224.005-      219.697-      215.472-      211.329-      207.265-      203.279-      199.370-      195.535-      191.775-      188.087-      184.470-      180.923-      177.443-      174.031-      

Cost total actualizat - incremental Lei 45.578.206       

Reducerea anuala de gaze cu efect de sera kg CO2 /an -                   -                   -                   2.541      4.158      4.158      4.158        4.158        4.158             4.158             4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        4.158        

Reducerea totala de gaze cu efect de sera (22 ani) kg CO2 89.859

Raportul ACE Lei/ kg CO2 507
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Tabel H Perpetuitatea situatiei actuale - Varianta fara proiect

1 Costuri cu personalul UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1,2 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net lei 147.420                156.707             164.229             171.948          179.858          183.455          187.124          190.866          194.683               198.577               202.549          206.600          210.732          214.947          219.246          223.631          228.104          232.666          237.319          242.065          246.906          251.844          256.881          262.019          267.259          

1,3 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit) lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total cheltuieli cu personalul 147.420                156.707             164.229             171.948          179.858          183.455          187.124          190.866          194.683               198.577               202.549          206.600          210.732          214.947          219.246          223.631          228.104          232.666          237.319          242.065          246.906          251.844          256.881          262.019          267.259          

2 Costuri cu intretinere si reparatii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,1 Linie aeriana de contact lei 141.176              148.941            157.431            165.302        173.567        177.039        180.580        184.191        187.875             191.633              195.465         199.374         203.362         207.429         211.578         215.809         220.126         224.528         229.019         233.599         238.271         243.036         247.897         252.855         257.912         

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual lei/mcs 27,15                    28,64                 30,28                 31,79              33,38              34,05              34,73              35,42              36,13                   36,85                   37,59              38,34              39,11              39,89              40,69              41,50              42,33              43,18              44,04              44,92              45,82              46,74              47,67              48,63              49,60              

 Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla mcs 5.200,00               5.200,00            5.200,00            5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00              5.200,00              5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         

2,2 Retea electrica de alimentare -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual lei/kmcd -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

 Lungimea retelei electrice de alimentare kmcd -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2,3 Cale de rulare lei 117.039              123.476            130.515            137.040        143.892        146.770        149.706        152.700        155.754             158.869              162.046         165.287         168.593         171.965         175.404         178.912         182.490         186.140         189.863         193.660         197.533         201.484         205.514         209.624         213.817         

Cost de intretinere cale rulare lei /mp 6,45                     6,81                   7,20                   7,56               7,93               8,09               8,26               8,42               8,59                    8,76                     8,94                9,11                9,30                9,48                9,67                9,87                10,06              10,26              10,47              10,68              10,89              11,11              11,33              11,56              11,79              

Suprafaţa totală cale de rulare mp 18.135,00             18.135,00           18.135,00           18.135,00       18.135,00       18.135,00       18.135,00       18.135,00       18.135,00            18.135,00             18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        

2,4 Sistem de drenaj gravitaţional lei -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cost de intretinere sistem drenaj- anual lei/ml -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare ml -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2,5  Staţii pentru călători lei 6.121                  6.458                6.826                7.168            7.526            7.676            7.830            7.987            8.146                 8.309                  8.475             8.645             8.818             8.994             9.174             9.357             9.545             9.736             9.930             10.129           10.331           10.538           10.749           10.964           11.183           

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual lei/mp 6,45                     6,81                   7,20                   7,56               7,93               8,09               8,26               8,42               8,59                    8,76                     8,94                9,11                9,30                9,48                9,67                9,87                10,06              10,26              10,47              10,68              10,89              11,11              11,33              11,56              11,79              

Suprafata statii tramvai mp 948,50                  948,50               948,50               948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50                 948,50                 948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            

2,6 Aparate de cale lei 10.084                10.639              11.245              11.807          12.398          12.646          12.899          13.157          13.420               13.688                13.962           14.241           14.526           14.816           15.113           15.415           15.723           16.038           16.358           16.686           17.019           17.360           17.707           18.061           18.422           

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual Lei/aparate 2.016,81               2.127,73            2.249,01            2.361,46         2.479,54         2.529,13         2.579,71         2.631,30         2.683,93              2.737,61              2.792,36         2.848,21         2.905,17         2.963,27         3.022,54         3.082,99         3.144,65         3.207,54         3.271,69         3.337,13         3.403,87         3.471,95         3.541,39         3.612,21         3.684,46         

Numar aparate de cale buc 5,00                     5,00                   5,00                   5,00               5,00               5,00               5,00               5,00               5,00                    5,00                     5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                

TOTAL cheltuieli cu mentenanta 274.421                289.514             306.017             321.318          337.383          344.131          351.014          358.034          365.195               372.499               379.949          387.548          395.298          403.204          411.269          419.494          427.884          436.441          445.170          454.074          463.155          472.418          481.867          491.504          501.334          

3 Alte costuri aferente exploatarii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Numar km km 5,2                       5,2                    5,2                    5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                      5,2                      5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 

Cost per km lei/km 13.721,06             14.475,72           15.300,84           16.065,88       16.869,17       17.206,56       17.550,69       17.901,70       18.259,73            18.624,93             18.997,43        19.377,38        19.764,92        20.160,22        20.563,43        20.974,70        21.394,19        21.822,07        22.258,51        22.703,69        23.157,76        23.620,91        24.093,33        24.575,20        25.066,70        

Total alte cheltuieli 71.350                  75.274               79.564               83.543            87.720            89.474            91.264            93.089            94.951                 96.850                 98.787            100.762          102.778          104.833          106.930          109.068          111.250          113.475          115.744          118.059          120.420          122.829          125.285          127.791          130.347          

4 Costuri operationale pe durata de viata pentru emisiile de CO2 UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Emisii de poluanti -CO2 tone co2 77,00                  77,00                77,00                77,00            77,00            77,00            77,00            77,00            77,00                 77,00                  77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             

Cost emisii de poluanti - CO2 lei/tona 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10

 Total Cheltuieli operationale pe durata de viata pentru emisii poluante  Lei/ an               12.328,01            12.328,01            12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01              12.328,01              12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01 

5 Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Mortalitate la nivelul Romaniei datorata poluarii aerului numar pers. 24.883                24.883              24.883              24.883          24.883          24.883          24.883          24.883          24.883               24.883                24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           

 Numar populatie la nivelul Romaniei numar pers. 22.193.562           22.193.562         22.193.562         22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562          22.193.562           22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      

 Populatie la nivelul Municipiului Craiova numar pers. 302.783                302.783             302.783             302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783               302.783               302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          

Numar ~ mortalitate la nivelul Municipiului Craiova datorat poluarii aerului numar pers. 339,47                339,47              339,47              339,47          339,47          339,47          339,47          339,47          339,47               339,47                339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           

Valoare monetara estimata a mortalitatii Lei/pers 4.116.960           4.116.960         4.116.960         4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960          4.116.960           4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      

 Valoare monetara a  mortalitatii datorita poluarii aerului  Lei/an        1.397.603.128      1.397.603.128      1.397.603.128  1.397.603.128  1.397.603.128  1.397.603.128  1.397.603.128  1.397.603.128       1.397.603.128        1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128 

6 Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

6.1 Costul tratarii bronsitelor cronice Lei/pers 956.050              956.050            956.050            956.050        956.050        956.050        956.050        956.050        956.050             956.050              956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         

Numar mediu  bronsite cronice - urban %000 locuitori 83                        83                     83                     83                  83                  83                  83                  83                  83                       83                       83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  

Numar mediu bronsite cronice la nivelul orasului Craiova nr. pers 251                      251                   251                   251                251                251                251                251                251                     251                     251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                

6.2 Costul tratarii atacurilor de astm Lei/pers 142                     142                   142                   142               142               142               142               142               142                    142                     142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                

Numar mediu  atacuri de astm - urban %000 locuitori 54                        54                     54                     54                  54                  54                  54                  54                  54                       54                       54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  

Numar mediu atacuri de astm la nivelul orasului Craiova nr. pers 164                      164                   164                   164                164                164                164                164                164                     164                     164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                

 Valoare monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului  Lei/an           240.287.906        240.287.906        240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906          240.287.906          240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906 

7 Venituri din exploatare UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

7,1 Subventii de la bugetul local lei -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

7,1 TOTAL Venituri din exploatare -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Tabel I - Situatia implementarii proiectului - Varianta cu proiect

1 Costuri cu personalul UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1,1 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net lei 147.420                156.707             164.229             171.948          179.858          183.455          187.124          190.866          194.683               198.577               202.549          206.600          210.732          214.947          219.246          223.631          228.104          232.666          237.319          242.065          246.906          251.844          256.881          262.019          267.259          

1,2 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit) lei -                       -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total cheltuieli cu personalul 147.420                156.707             164.229             171.948          179.858          183.455          187.124          190.866          194.683               198.577               202.549          206.600          210.732          214.947          219.246          223.631          228.104          232.666          237.319          242.065          246.906          251.844          256.881          262.019          267.259          

2 Costuri cu intretinere si reparatii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,1 Linie aeriana de contact lei 141.176              148.941            157.431            56.471          59.294          62.259          63.504          64.774          66.070               67.391                68.739           70.114           71.516           72.946           74.405           75.893           77.411           78.959           80.538           82.149           83.792           85.468           87.177           88.921           90.699           

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual lei/mcs 27,15                    28,64                 30,28                 10,86              11,40              11,97              12,21              12,46              12,71                   12,96                   13,22              13,48              13,75              14,03              14,31              14,59              14,89              15,18              15,49              15,80              16,11              16,44              16,76              17,10              17,44              

 Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla mcs 5.200,00               5.200,00            5.200,00            5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00              5.200,00              5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         

2,2 Retea electrica de alimentare -                      -                   -                   4.034            4.235            4.447            4.536            4.627            4.719                 4.814                  4.910             5.008             5.108             5.210             5.315             5.421             5.529             5.640             5.753             5.868             5.985             6.105             6.227             6.351             6.479             

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual lei/kmcd -                       -                    -                    1.613,45         1.694,12         1.778,82         1.814,40         1.850,69         1.887,70              1.925,46              1.963,96         2.003,24         2.043,31         2.084,18         2.125,86         2.168,38         2.211,74         2.255,98         2.301,10         2.347,12         2.394,06         2.441,94         2.490,78         2.540,60         2.591,41         

 Lungimea retelei electrice de alimentare kmcd -                       -                    -                    2,50               2,50               2,50               2,50               2,50               2,50                    2,50                     2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                

2,3 Cale de rulare lei 117.039              123.476            130.515            46.839          49.181          51.640          52.673          53.726          54.801               55.897                57.015           58.155           59.318           60.504           61.715           62.949           64.208           65.492           66.802           68.138           69.501           70.891           72.308           73.755           75.230           

Cost de intretinere cale rulare lei /mp 6,45                     6,81                   7,20                   2,58               2,71               2,85               2,90               2,96               3,02                    3,08                     3,14                3,21                3,27                3,33                3,40                3,47                3,54                3,61                3,68                3,76                3,83                3,91                3,99                4,06                4,15                

Suprafaţa totală cale de rulare mp 18.135,00             18.135,00           18.135,00           18.144,00       18.144,00       18.144,00       18.144,00       18.144,00       18.144,00            18.144,00             18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        

2,4 Sistem de drenaj gravitaţional lei -                      -                   -                   12.585          13.214          13.875          14.152          14.435          14.724               15.019                15.319           15.625           15.938           16.257           16.582           16.913           17.252           17.597           17.949           18.308           18.674           19.047           19.428           19.817           20.213           

Cost de intretinere sistem drenaj- anual lei/ml -                       -                    -                    4,84               5,08               5,34               5,44               5,55               5,66                    5,78                     5,89                6,01                6,13                6,25                6,38                6,51                6,64                6,77                6,90                7,04                7,18                7,33                7,47                7,62                7,77                

Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare ml -                       -                    -                    2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00              2.600,00              2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         

2,5  Staţii pentru călători lei 6.121                  6.458                6.826                

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual lei/mp 6,45                     6,81                   7,20                   2,58               2,71               2,85               2,90               2,96               3,02                    3,08                     3,14                3,21                3,27                3,33                3,40                3,47                3,54                3,61                3,68                3,76                3,83                3,91                3,99                4,06                4,15                

Suprafata statii tramvai mp 948,50                  948,50               948,50               1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00              1.085,00              1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         

2,6 Aparate de cale lei 10.084                10.639              11.245              2.017            2.118            2.224            2.268            2.313            2.360                 2.407                  2.455             2.504             2.554             2.605             2.657             2.710             2.765             2.820             2.876             2.934             2.993             3.052             3.113             3.176             3.239             

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual Lei/aparate 2.016,81               2.127,73            2.249,01            403,36            423,53            444,71            453,60            462,67            471,93                 481,36                 490,99            500,81            510,83            521,04            531,46            542,09            552,94            563,99            575,27            586,78            598,52            610,49            622,70            635,15            647,85            

Numar aparate de cale buc 5,00                     5,00                   5,00                   5,00               5,00               5,00               5,00               5,00               5,00                    5,00                     5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                

TOTAL cheltuieli cu mentenanta 274.421                289.514             306.017             121.945          128.042          134.444          137.133          139.876          142.673               145.527               148.437          151.406          154.434          157.523          160.673          163.887          167.164          170.508          173.918          177.396          180.944          184.563          188.254          192.019          195.860          

3 Alte costuri aferente exploatarii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Numar km km 5,20                     5,20                   5,20                   2,6                 2,73               2,87               2,92               2,98               3,04                    3,10                     3,16                3,23                3,29                3,36                3,43                3,49                3,56                3,64                3,71                3,78                3,86                3,94                4,01                4,09                4,18                

Cost per km lei/km 13.721,06             14.475,72           15.300,84           12.194            12.804            13.444            13.713            13.988            14.267                 14.553                 14.844            15.141            15.443            15.752            16.067            16.389            16.716            17.051            17.392            17.740            18.094            18.456            18.825            19.202            19.586            

Total alte cheltuieli 71.350                  75.274               79.564               31.706            34.955            38.538            40.095            41.715            43.401                 45.154                 46.978            48.876            50.851            52.905            55.042            57.266            59.580            61.987            64.491            67.096            69.807            72.627            75.561            78.614            81.790            

4 Costuri operationale pe durata de viata pentru emisiile de CO2 UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Emisii de poluanti -CO2 tone co2 77,00                  77,00                77,00                74,46 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44

Cost emisii de poluanti - CO2 lei/tona 160,10                160,10              160,10              160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104

 Total Cheltuieli operationale pe durata de viata pentru emisii poluante               12.328,01            12.328,01            12.328,01         11.921,18         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44              11.277,44              11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44 

ANALIZA SOCIO-ECONOMICA A PROIECTULUI - Scenariul 2 Recomandat



14 
 

 

  

5 Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Mortalitate la nivelul Romaniei datorata poluarii aerului numar pers. 24.883                24.883              24.883              24.883          24.883          24.883          24.883          24.883          24.883               24.883                24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           

 Numar populatie la nivelul Romaniei numar pers. 22.193.562           22.193.562         22.193.562         22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562          22.193.562           22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      

 Populatie la nivelul Municipiului Craiova numar pers. 302.783                302.783             302.783             302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783               302.783               302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          

Numar ~ mortalitate la nivelul Municipiului Craiova datorat poluarii aerului numar pers. 339,47                339,47              339,47              336,08          336,08          336,08          336,08          336,08          336,08               336,08                336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           336,08           

Valoare monetara estimata a mortalitatii Lei/pers 4.116.960           4.116.960         4.116.960         4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960          4.116.960           4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      

 Valoare monetara a  mortalitatii datorita poluarii aerului  Lei/an        1.397.603.128      1.397.603.128      1.397.603.128  1.383.627.097  1.383.627.097  1.383.627.097  1.383.627.097  1.383.627.097       1.383.627.097        1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097   1.383.627.097 

6 Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

6.1 Costul tratarii bronsitelor cronice Lei/pers 956.050              956.050            956.050            956.050        956.050        956.050        956.050        956.050        956.050             956.050              956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         

Numar mediu  bronsite cronice - urban %000 locuitori 83                        83                     83                     83                  83                  83                  83                  83                  83                       83                       83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  

Numar mediu bronsite cronice la nivelul orasului Craiova nr. pers 251                      251                   251                   246                246                246                246                246                246                     246                     246                246                246                246                246                246                246                246                246                246                246                246                246                246                246                

6.2 Costul tratarii atacurilor de astm Lei/pers 142                     142                   142                   142               142               142               142               142               142                    142                     142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                

Numar mediu  atacuri de astm - urban %000 locuitori 54                        54                     54                     54                  54                  54                  54                  54                  54                       54                       54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  

Numar mediu atacuri de astm la nivelul orasului Craiova nr. pers 164                      164                   164                   160                160                160                160                160                160                     160                     160                160                160                160                160                160                160                160                160                160                160                160                160                160                160                

 Valoare monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului  Lei/an           240.287.906        240.287.906        240.287.906     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147          235.482.147          235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147     235.482.147 

7 Venituri din exploatare UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

7,1 Subventii de la bugetul local lei -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

7,2 TOTAL Venituri din exploatare -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

J

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Diferenta costuri cu personalul lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Diferenta costuri intretinere si reparatii lei -                       -                    -                    199.373-          209.341-          209.687-          213.881-          218.158-          222.521-               226.972-               231.511-          236.142-          240.864-          245.682-          250.595-          255.607-          260.719-          265.934-          271.252-          276.677-          282.211-          287.855-          293.612-          299.485-          305.474-          

Diferenta alte costuri lei -                       -                    -                    51.837-            52.764-            50.936-            51.168-            51.374-            51.550-                 51.696-                 51.808-            51.886-            51.927-            51.928-            51.887-            51.802-            51.670-            51.488-            51.253-            50.963-            50.613-            50.202-            49.724-            49.177-            48.557-            

Diferenta costuri emisii lei -                       -                    -                    407-                1.051-             1.051-             1.051-             1.051-             1.051-                  1.051-                   1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              

Diferenta - Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului lei -                       -                    -                    13.976.031-     13.976.031-     13.976.031-     13.976.031-     13.976.031-     13.976.031-          13.976.031-           13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      13.976.031-      

Diferenta - Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului lei -                       -                    -                    4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-            4.805.758-            4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       4.805.758-       

TOTAL CHELTUIELI - INCREMENTAL lei -                       -                    -                    19.033.406-     19.044.946-     19.043.463-     19.047.889-     19.052.372-     19.056.911-          19.061.508-           19.066.160-      19.070.868-      19.075.631-      19.080.450-      19.085.323-      19.090.249-      19.095.229-      19.100.262-      19.105.346-      19.110.480-      19.115.664-      19.120.897-      19.126.176-      19.131.502-      19.136.871-      

TOTAL VENITURI - INCREMENTAL lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

TOTAL SURPLUS DIN EXPLOATARE- diferente intre situatia cu proiect si situatia fara proiect
lei

                         -                         -                         -         19.033.406       19.044.946       19.043.463       19.047.889       19.052.372            19.056.911            19.061.508       19.066.160       19.070.868       19.075.631       19.080.450       19.085.323       19.090.249       19.095.229       19.100.262       19.105.346       19.110.480       19.115.664       19.120.897       19.126.176       19.131.502       19.136.871 

K Surse de finanţare

UM 2019 2020 TOTAL

Asistența financiară nerambursabilă solicitată Lei/an 16.482.677,85    38.192.910,59  54.675.588,44  TRUE

-                      -                   -                   

Contribuția beneficiarului, din care: Lei/an           374.252,36        867.813,24     1.242.065,60 TRUE

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA Lei/an             336.381,18          779.447,15        1.115.828,33 

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA Lei/an               37.871,18            88.366,09          126.237,27 

-                      -                   -                   

Total resurse financiare, din care: Lei/an      16.856.930,21   39.060.723,83   55.917.654,04 TRUE

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA Lei/an         16.819.059,03      38.972.357,74      55.791.416,77  

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA Lei/an               37.871,18            88.366,09          126.237,27 

L Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

INTRARI

Venituri din exploatare lei -                       -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Intrari din activitatea de investitii -  Ajutor nerambursabil lei 96.040,00             13.806.745,85    32.215.740,31    

Intrari din activitatea de investitii -  Contributia beneficiarului lei 1.960,00               312.958,35         730.236,16         

Total intrări lei 98.000,00           14.119.704,20  32.945.976,47  -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

IESIRI

Cheltuieli din exploatare lei -                       -                    -                    19.033.406-     19.044.946-     19.043.463-     19.047.889-     19.052.372-     19.056.911-          19.061.508-           19.066.160-      19.070.868-      19.075.631-      19.080.450-      19.085.323-      19.090.249-      19.095.229-      19.100.262-      19.105.346-      19.110.480-      19.115.664-      19.120.897-      19.126.176-      19.131.502-      19.136.871-      

Costuri totale cu investitia  -fara TVA lei 98.000,00             14.119.704,20    32.945.976,47    

Total ieşiri lei 98.000,00           14.119.704,20  32.945.976,47  19.033.406-   19.044.946-   19.043.463-   19.047.889-   19.052.372-   19.056.911-        19.061.508-         19.066.160-    19.070.868-    19.075.631-    19.080.450-    19.085.323-    19.090.249-    19.095.229-    19.100.262-    19.105.346-    19.110.480-    19.115.664-    19.120.897-    19.126.176-    19.131.502-    19.136.871-    

Flux de numerar lei -                      -                   -                   19.033.406   19.044.946   19.043.463   19.047.889   19.052.372   19.056.911,49   19.061.507,55    19.066.160    19.070.868    19.075.631    19.080.450    19.085.323    19.090.249    19.095.229    19.100.262    19.105.346    19.110.480    19.115.664    19.120.897    19.126.176    19.131.502    19.136.871    

Flux de numerar cumulat lei -                      -                   -                   19.033.406   38.078.351   57.121.814   76.169.703   95.222.075   114.278.986,06 133.340.493,61  152.406.653  171.477.521  190.553.152  209.633.602  228.718.925  247.809.174  266.904.404  286.004.666  305.110.011  324.220.492  343.336.156  362.457.053  381.583.229  400.714.730  419.851.601  

Verificare sustenabilitate proiect lei DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

M Profitabilitatea financiara a investiţiei

1. Calculul RIRF/C

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Venituri din operare- fara TVA lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Cheltuieli din operare - fara TVA lei -                       -                    -                    19.033.406-     19.044.946-     19.043.463-     19.047.889-     19.052.372-     19.056.911-          19.061.508-           19.066.160-      19.070.868-      19.075.631-      19.080.450-      19.085.323-      19.090.249-      19.095.229-      19.100.262-      19.105.346-      19.110.480-      19.115.664-      19.120.897-      19.126.176-      19.131.502-      19.136.871-      

Investitia - fara TVA lei 94.080,00             13.554.916,03    31.628.137,41    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Valoarea reziduala lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total intrari lei -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Total iesiri lei 94.080,00           13.554.916,03  31.628.137,41  19.033.406-   19.044.946-   19.043.463-   19.047.889-   19.052.372-   19.056.911-        19.061.508-         19.066.160-    19.070.868-    19.075.631-    19.080.450-    19.085.323-    19.090.249-    19.095.229-    19.100.262-    19.105.346-    19.110.480-    19.115.664-    19.120.897-    19.126.176-    19.131.502-    19.136.871-    

Flux de numerar net lei 94.080-                13.554.916-       31.628.137-       19.033.406   19.044.946   19.043.463   19.047.889   19.052.372   19.056.911        19.061.508         19.066.160    19.070.868    19.075.631    19.080.450    19.085.323    19.090.249    19.095.229    19.100.262    19.105.346    19.110.480    19.115.664    19.120.897    19.126.176    19.131.502    19.136.871    

Factor de actualizare 0,95                     0,91                   0,86                   0,82               0,78               0,75               0,71               0,68               0,64                    0,61                     0,58                0,56                0,53                0,51                0,48                0,46                0,44                0,42                0,40                0,38                0,36                0,34                0,33                0,31                0,30                

Flux de numerar net actualizat Lei/an 89.600-                  12.294.708-         27.321.574-         15.658.830     14.922.213     14.210.525     13.536.979     12.895.395     12.284.255          11.702.112           11.147.589      10.619.373      10.116.215      9.636.924       9.180.367       8.745.463       8.331.185       7.936.553       7.560.634       7.202.539       6.861.422       6.536.476       6.226.934       5.932.065       5.651.171       

 Rata rentabilitatii financiare a investitiei- FRR/C  % 37,71%

 Venitul net actualizat al investitiei - VNA/C  Lei         177.189.336 TRUE

2. Calculul RIRF/K

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Venituri din operare- fara influenta inflatiei lei -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cheltuieli din operare- fara influenta inflatiei lei -                   19.033.406-   19.044.946-   19.043.463-   19.047.889-   19.052.372-   19.056.911-        19.061.508-         19.066.160-    19.070.868-    19.075.631-    19.080.450-    19.085.323-    19.090.249-    19.095.229-    19.100.262-    19.105.346-    19.110.480-    19.115.664-    19.120.897-    19.126.176-    19.131.502-    19.136.871-    

Contributie proprie- bugetul local  (2% din eligibil + valoare neeligibila) lei 1.960                  312.958            730.236            -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Valoarea reziduala lei -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Flux de numerar net lei 1.960-                  312.958-            730.236-            19.033.406   19.044.946   19.043.463   19.047.889   19.052.372   19.056.911        19.061.508         19.066.160    19.070.868    19.075.631    19.080.450    19.085.323    19.090.249    19.095.229    19.100.262    19.105.346    19.110.480    19.115.664    19.120.897    19.126.176    19.131.502    19.136.871    

 Rata rentabilitatii financiare a capitalului - FRR/K  % 618%

 Venitul net actualizat al investitiei - VNA/K  Lei         244.137.516 

PREZENTAREA DIFERENTELOR DINTRE CHELTUIELI IN SITUATIA CU PROIECT COMPARATIV CU SITUATIA FARA PROIECT - Metoda incrementala
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ANEXA 2 – ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA SCENARIULUI NERECOMANDAT – Scenariul 1 

 

 

 

 

 

 

1 Costuri cu personalul UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1,1 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net lei 147.420             156.707             164.229             171.948    179.858    183.455    187.124    190.866    194.683           198.577           202.549      206.600      210.732      214.947      219.246      223.631      228.104      232.666      237.319      242.065      246.906      251.844      256.881      262.019      267.259      

1,2 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit) lei 110.250             117.196             122.821             128.594    134.509    137.199    139.943    142.742    145.597           148.509           151.479      154.509      157.599      160.751      163.966      167.245      170.590      174.002      177.482      181.032      184.653      188.346      192.113      195.955      199.874      

Total cheltuieli cu personalul 257.670             273.903             287.050             300.542    314.367    320.654    327.067    333.608    340.280           347.086           354.028      361.109      368.331      375.698      383.212      390.876      398.694      406.668      414.801      423.097      431.559      440.190      448.994      457.974      467.133      

2 Costuri cu intretinere si reparatii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,1 Linie aeriana de contact lei 175.000           184.625           195.149           204.906  215.151  219.454  223.843  228.320  232.887         237.544         242.295    247.141    252.084    257.126    262.268    267.514    272.864    278.321    283.888    289.565    295.357    301.264    307.289    313.435    319.704    

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual lei/mcs 33,65                 35,50                 37,53                 39,41       41,38       42,20       43,05       43,91       44,79               45,68               46,60         47,53         48,48         49,45         50,44         51,44         52,47         53,52         54,59         55,69         56,80         57,94         59,09         60,28         61,48         

 Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla mcs 5.200,00            5.200,00            5.200,00            5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00          5.200,00          5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     

2,2 Retea electrica de alimentare lei -                   -                   -                   -          -          -          -          -          -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual lei/kmcd -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

 Lungimea retelei electrice de alimentare kmcd -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

2,3 Cale de rulare lei 145.080           153.059           161.784           169.873  178.367  181.934  185.573  189.284  193.070         196.931         200.870    204.887    208.985    213.165    217.428    221.776    226.212    230.736    235.351    240.058    244.859    249.756    254.751    259.846    265.043    

Cost de intretinere cale rulare lei /mp 8,00                  8,44                  8,92                  9,37         9,84         10,03       10,23       10,44       10,65               10,86               11,08         11,30         11,52         11,75         11,99         12,23         12,47         12,72         12,98         13,24         13,50         13,77         14,05         14,33         14,62         

Suprafaţa totală cale de rulare mp 18.135,00          18.135,00          18.135,00          18.135,00 18.135,00 18.135,00 18.135,00 18.135,00 18.135,00        18.135,00        18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   18.135,00   

2,4 Sistem de drenaj gravitaţional lei -                   -                   -                   -          -          -          -          -          -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Cost de intretinere sistem drenaj- anual lei/ml -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare ml -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

2,5  Staţii pentru călători lei 7.588               8.005               8.462               8.885      9.329      9.516      9.706      9.900      10.098           10.300           10.506      10.716      10.930      11.149      11.372      11.599      11.831      12.068      12.309      12.556      12.807      13.063      13.324      13.591      13.862      

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual lei/mp 8,00                  8,44                  8,92                  9,37         9,84         10,03       10,23       10,44       10,65               10,86               11,08         11,30         11,52         11,75         11,99         12,23         12,47         12,72         12,98         13,24         13,50         13,77         14,05         14,33         14,62         

Suprafata statii tramvai mp 948,50               948,50               948,50               948,50      948,50      948,50      948,50      948,50      948,50             948,50             948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        948,50        

2,6 Aparate de cale lei 12.500             13.188             13.939             14.636    15.368    15.675    15.989    16.309    16.635           16.967           17.307      17.653      18.006      18.366      18.733      19.108      19.490      19.880      20.278      20.683      21.097      21.519      21.949      22.388      22.836      

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual Lei/aparate 2.500,00            2.637,50            2.787,84            2.927,23   3.073,59   3.135,06   3.197,76   3.261,72   3.326,95          3.393,49          3.461,36     3.530,59     3.601,20     3.673,23     3.746,69     3.821,62     3.898,06     3.976,02     4.055,54     4.136,65     4.219,38     4.303,77     4.389,84     4.477,64     4.567,19     

Numar aparate de cale buc 5,00                  5,00                  5,00                  5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00                5,00                5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           

TOTAL cheltuieli cu mentenanta 340.168             358.877             379.333             398.300    418.215    426.579    435.111    443.813    452.689           461.743           470.978      480.397      490.005      499.806      509.802      519.998      530.398      541.006      551.826      562.862      574.119      585.602      597.314      609.260      621.445      

3 Alte costuri aferente exploatarii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Numar km km 5,2                    5,2                    5,2                    5,2           5,2           5,2           5,2           5,2           5,2                  5,2                  5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             5,2             

Cost per km lei/km 17.008,40          17.943,86          18.966,66          19.915,00 20.910,75 21.328,96 21.755,54 22.190,65 22.634,46        23.087,15        23.548,90   24.019,87   24.500,27   24.990,28   25.490,08   25.999,88   26.519,88   27.050,28   27.591,28   28.143,11   28.705,97   29.280,09   29.865,69   30.463,01   31.072,27   

Total alte cheltuieli 88.444               93.308               98.627               103.558    108.736    110.911    113.129    115.391    117.699           120.053           122.454      124.903      127.401      129.949      132.548      135.199      137.903      140.661      143.475      146.344      149.271      152.256      155.302      158.408      161.576      

4 Venituri din exploatare UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

4,1 Subventii de la bugetul local lei 686.282           726.088           765.010           802.400  841.318  858.144  875.307  892.812  910.668         928.882         947.460    966.410    985.738    1.005.453 1.025.562 1.046.073 1.066.995 1.088.335 1.110.101 1.132.303 1.154.949 1.178.048 1.201.609 1.225.642 1.250.154 

TOTAL Venituri din exploatare 686.282             726.088             765.010             802.400    841.318    858.144    875.307    892.812    910.668           928.882           947.460      966.410      985.738      1.005.453   1.025.562   1.046.073   1.066.995   1.088.335   1.110.101   1.132.303   1.154.949   1.178.048   1.201.609   1.225.642   1.250.154   

1 Costuri cu personalul UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1,1 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net lei 147.420             156.707             164.229             171.948    179.858    183.455    187.124    190.866    194.683           198.577           202.549      206.600      210.732      214.947      219.246      223.631      228.104      232.666      237.319      242.065      246.906      251.844      256.881      262.019      267.259      

1,2 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit) lei 110.250             117.196             122.821             128.594    134.509    137.199    139.943    142.742    145.597           148.509           151.479      154.509      157.599      160.751      163.966      167.245      170.590      174.002      177.482      181.032      184.653      188.346      192.113      195.955      199.874      

Total cheltuieli cu personalul 257.670             273.903             287.050             300.542    314.367    320.654    327.067    333.608    340.280           347.086           354.028      361.109      368.331      375.698      383.212      390.876      398.694      406.668      414.801      423.097      431.559      440.190      448.994      457.974      467.133      

2 Costuri cu intretinere si reparatii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,1 Linie aeriana de contact lei 175.000           184.625           195.149           70.000    73.500    77.175    78.719    80.293    81.899           83.537           85.207      86.912      88.650      90.423      92.231      94.076      95.957      97.877      99.834      101.831    103.867    105.945    108.064    110.225    112.429    

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual lei/mcs 33,65                 35,50                 37,53                 13,46       14,13       14,84       15,14       15,44       15,75               16,06               16,39         16,71         17,05         17,39         17,74         18,09         18,45         18,82         19,20         19,58         19,97         20,37         20,78         21,20         21,62         

 Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla mcs 5.200,00            5.200,00            5.200,00            5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00   5.200,00          5.200,00          5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     5.200,00     

2,2 Retea electrica de alimentare lei -                    -                    -                    5.000,00   5.250,00   5.512,50   5.622,75   5.735,21   5.849,91          5.966,91          6.086,25     6.207,97     6.332,13     6.458,77     6.587,95     6.719,71     6.854,10     6.991,18     7.131,01     7.273,63     7.419,10     7.567,48     7.718,83     7.873,21     8.030,67     

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual lei/kmcd -                    -                    -                    2.000,00   2.100,00   2.205,00   2.249,10   2.294,08   2.339,96          2.386,76          2.434,50     2.483,19     2.532,85     2.583,51     2.635,18     2.687,88     2.741,64     2.796,47     2.852,40     2.909,45     2.967,64     3.026,99     3.087,53     3.149,28     3.212,27     

 Lungimea retelei electrice de alimentare kmcd -                    -                    -                    2,50         2,50         2,50         2,50         2,50         2,50                2,50                2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           2,50           

2,3 Cale de rulare lei 145.080           153.059           161.784           58.061    60.964    64.012    65.292    66.598    67.930           69.289           70.674      72.088      73.530      75.000      76.500      78.030      79.591      81.183      82.806      84.463      86.152      87.875      89.632      91.425      93.253      

Cost de intretinere cale rulare lei /mp 8,00                  8,44                  8,92                  3,20         3,36         3,53         3,60         3,67         3,74                3,82                3,90           3,97           4,05           4,13           4,22           4,30           4,39           4,47           4,56           4,66           4,75           4,84           4,94           5,04           5,14           

Suprafaţa totală cale de rulare mp 18.135,00          18.135,00          18.135,00          18.144,00 18.144,00 18.144,00 18.144,00 18.144,00 18.144,00        18.144,00        18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   18.144,00   

2,4 Sistem de drenaj gravitaţional lei -                   -                   -                   15.600    16.380    17.199    17.543    17.894    18.252           18.617           18.989      19.369      19.756      20.151      20.554      20.965      21.385      21.812      22.249      22.694      23.148      23.611      24.083      24.564      25.056      

Cost de intretinere sistem drenaj- anual lei/ml -                    -                    -                    6,00         6,30         6,62         6,75         6,88         7,02                7,16                7,30           7,45           7,60           7,75           7,91           8,06           8,22           8,39           8,56           8,73           8,90           9,08           9,26           9,45           9,64           

Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare ml -                    -                    -                    2.600,00   2.600,00   2.600,00   2.600,00   2.600,00   2.600,00          2.600,00          2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     2.600,00     

2,5  Staţii pentru călători lei 7.588               8.005               8.462               3.472      6.836      7.177      7.321      7.467      7.617             7.769             7.924        8.083        8.244        8.409        8.578        8.749        8.924        9.103        9.285        9.470        9.660        9.853        10.050      10.251      10.456      

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual lei/mp 8,00                  8,44                  8,92                  3,20         6,30         6,62         6,75         6,88         7,02                7,16                7,30           7,45           7,60           7,75           7,91           8,06           8,22           8,39           8,56           8,73           8,90           9,08           9,26           9,45           9,64           

Suprafata statii tramvai mp 948,50               948,50               948,50               1.085,00   1.085,00   1.085,00   1.085,00   1.085,00   1.085,00          1.085,00          1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     1.085,00     

2,6 Aparate de cale lei 12.500             13.188             13.939             2.500      2.625      2.756      2.811      2.868      2.925             2.983             3.043        3.104        3.166        3.229        3.294        3.360        3.427        3.496        3.566        3.637        3.710        3.784        3.859        3.937        4.015        

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual Lei/aparate 2.500,00            2.637,50            2.787,84            500,00      525,00      551,25      562,28      573,52      584,99             596,69             608,62        620,80        633,21        645,88        658,79        671,97        685,41        699,12        713,10        727,36        741,91        756,75        771,88        787,32        803,07        

Numar aparate de cale buc 5,00                  5,00                  5,00                  5,00         5,00         5,00         5,00         5,00         5,00                5,00                5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           5,00           

TOTAL cheltuieli cu mentenanta 340.168             358.877             379.333             154.633    165.554    173.832    177.309    180.855    184.472           188.161           191.925      195.763      199.678      203.672      207.745      211.900      216.138      220.461      224.870      229.368      233.955      238.634      243.407      248.275      253.240      

3 Alte costuri aferente exploatarii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Numar km km 5,20                  5,20                  5,20                  5,2           5,20         5,20         5,20         5,20         5,20                5,20                5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           5,20           

Cost per km lei/km 17.008,40          17.943,86          18.966,66          30.926,56 33.110,87 34.766,41 35.461,74 36.170,97 36.894,39        37.632,28        38.384,93   39.152,63   39.935,68   40.734,39   41.549,08   42.380,06   43.227,66   44.092,22   44.974,06   45.873,54   46.791,01   47.726,83   48.681,37   49.655,00   50.648,10   

Total alte cheltuieli 88.444               93.308               98.627               160.818    172.177    180.785    184.401    188.089    191.851           195.688           199.602      203.594      207.666      211.819      216.055      220.376      224.784      229.280      233.865      238.542      243.313      248.180      253.143      258.206      263.370      

4 Venituri din exploatare UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

4,1 Subventii de la bugetul local lei 686.282           726.088           765.010           802.400  841.318  858.144  875.307  892.812  910.668         928.882         947.460    966.410    985.738    1.005.453 1.025.562 1.046.073 1.066.995 1.088.335 1.110.101 1.132.303 1.154.949 1.178.048 1.201.609 1.225.642 1.250.154 

TOTAL Venituri din exploatare 686.282             726.088             765.010             802.400    841.318    858.144    875.307    892.812    910.668           928.882           947.460      966.410      985.738      1.005.453   1.025.562   1.046.073   1.066.995   1.088.335   1.110.101   1.132.303   1.154.949   1.178.048   1.201.609   1.225.642   1.250.154   

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A PROIECTULUI - Scenariul 1 Nerecomandat
Tabel A Perpetuitatea situatiei actuale - Varianta fara proiect

Tabel B - Situatia implementarii proiectului - Varianta cu proiect
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UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Diferenta costuri cu personalul lei -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Diferenta costuri intretinere si reparatii lei -                    -                    -                    243.667-    252.661-    252.747-    257.802-    262.958-    268.217-           273.582-           279.053-      284.634-      290.327-      296.134-      302.056-      308.097-      314.259-      320.544-      326.955-      333.494-      340.164-      346.968-      353.907-      360.985-      368.205-      

Diferenta alte costuri lei -                    -                    -                    57.260     63.441     69.875     71.272     72.698     74.152             75.635             77.147       78.690       80.264       81.869       83.507       85.177       86.880       88.618       90.390       92.198       94.042       95.923       97.842       99.798       101.794      

TOTAL CHELTUIELI - INCREMENTAL lei -                    -                    -                    186.407-    189.220-    182.872-    186.530-    190.260-    194.066-           197.947-           201.906-      205.944-      210.063-      214.264-      218.549-      222.920-      227.379-      231.926-      236.565-      241.296-      246.122-      251.045-      256.065-      261.187-      266.411-      

TOTAL VENITURI - INCREMENTAL lei -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

TOTAL SURPLUS DIN EXPLOATARE- diferente intre situatia cu proiect si situatia fara proiect
lei

                      -                         -                         -       186.407     189.220     182.872     186.530     190.260            194.066            197.947       201.906       205.944       210.063       214.264       218.549       222.920       227.379       231.926       236.565       241.296       246.122       251.045       256.065       261.187       266.411 

D Surse de finanţare

UM 2019 2020 TOTAL

Asistența financiară nerambursabilă solicitată (98%) Lei/an 15.531.217,02 35.972.835,30 51.504.052,32 TRUE

TRUE

Contribuția beneficiarului, din care: Lei/an 353.139,96      818.550,98      1.171.690,94   TRUE

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA (2%) Lei/an 316.963,61         734.139,50         1.051.103,11      TRUE

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA Lei/an 36.176,35          84.411,48          120.587,83         TRUE

TRUE

Total resurse financiare, din care: Lei/an 15.884.356,98 36.791.386,28 52.675.743,26 TRUE

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA Lei/an 15.848.180,63    36.706.974,80    52.555.155,43    TRUE  

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA Lei/an 36.176,35          84.411,48          120.587,83      TRUE

E Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

INTRARI

Venituri din exploatare lei -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Intrari din activitatea de investitii -  Ajutor nerambursabil lei 114.287,60         15.416.929,42    35.972.835,30    

Intrari din activitatea de investitii -  Contributia beneficiarului lei 2.332,40            350.807,56         818.550,98         

Total intrări lei 116.620,00      15.767.736,98 36.791.386,28 -          -          -          -          -          -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

IESIRI

Cheltuieli din exploatare lei -                    -                    -                    186.407-    189.220-    182.872-    186.530-    190.260-    194.066-           197.947-           201.906-      205.944-      210.063-      214.264-      218.549-      222.920-      227.379-      231.926-      236.565-      241.296-      246.122-      251.045-      256.065-      261.187-      266.411-      

Costuri totale cu investitia lei 116.620,00         15.767.736,98    36.791.386,28    

Total ieşiri lei 116.620,00      15.767.736,98 36.791.386,28 186.407-  189.220-  182.872-  186.530-  190.260-  194.066-         197.947-         201.906-    205.944-    210.063-    214.264-    218.549-    222.920-    227.379-    231.926-    236.565-    241.296-    246.122-    251.045-    256.065-    261.187-    266.411-    

Flux de numerar lei -                   -                   -                   186.407  189.220  182.872  186.530  190.260  194.065,65    197.946,96    201.906    205.944    210.063    214.264    218.549    222.920    227.379    231.926    236.565    241.296    246.122    251.045    256.065    261.187    266.411    

Flux de numerar cumulat lei -                   -                   -                   186.407  375.627  558.499  745.029  935.290  1.129.355,21 1.327.302,17 1.529.208 1.735.152 1.945.215 2.159.479 2.378.029 2.600.949 2.828.328 3.060.254 3.296.819 3.538.115 3.784.238 4.035.282 4.291.348 4.552.535 4.818.945 

Verificare sustenabilitate proiect lei DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

F Profitabilitatea financiara a investiţiei

1. Calculul RIRF/C

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Venituri din operare- fara TVA lei -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Cheltuieli din operare - fara TVA lei -                    -                    -                    156.645-    159.008-    153.674-    156.748-    159.883-    163.080-           166.342-           169.669-      173.062-      176.523-      180.054-      183.655-      187.328-      191.075-      194.896-      198.794-      202.770-      206.825-      210.962-      215.181-      219.485-      223.874-      

Investitia - fara TVA lei 98.000,00          13.270.054,11    30.963.459,60    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Valoarea reziduala lei -                    -                    -                    -          -          -          -          -          -                  -                  -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Total intrari lei -                   -                   -                   -          -          -          -          -          -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Total iesiri lei 98.000             13.270.054      30.963.460      156.645-  159.008-  153.674-  156.748-  159.883-  163.080-         166.342-         169.669-    173.062-    176.523-    180.054-    183.655-    187.328-    191.075-    194.896-    198.794-    202.770-    206.825-    210.962-    215.181-    219.485-    223.874-    

Flux de numerar net lei 98.000-             13.270.054-      30.963.460-      156.645  159.008  153.674  156.748  159.883  163.080         166.342         169.669    173.062    176.523    180.054    183.655    187.328    191.075    194.896    198.794    202.770    206.825    210.962    215.181    219.485    223.874    

Factor de actualizare 0,96                  0,92                  0,89                  0,85         0,82         0,79         0,76         0,73         0,70                0,68                0,65           0,62           0,60           0,58           0,56           0,53           0,51           0,49           0,47           0,46           0,44           0,42           0,41           0,39           0,38           

Flux de numerar net actualizat Lei/an 94.231-               12.268.911-        27.526.403-        133.900    130.693    121.451    119.115    116.825    114.578           112.375           110.214      108.094      106.015      103.977      101.977      100.016      98.093       96.206       94.356       92.542       90.762       89.016       87.305       85.626       83.979       

 Rata rentabilitatii financiare a investitiei- FRR/C  % -14,48%

 Venitul net actualizat al investitiei - VNA/C  Lei -      37.592.430 

2. Calculul RIRF/K

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Venituri din operare- fara influenta inflatiei lei -                   -                   -                   -          -          -          -          -          -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Cheltuieli din operare- fara influenta inflatiei lei -                   -                   -                   156.645-  159.008-  153.674-  156.748-  159.883-  163.080-         166.342-         169.669-    173.062-    176.523-    180.054-    183.655-    187.328-    191.075-    194.896-    198.794-    202.770-    206.825-    210.962-    215.181-    219.485-    223.874-    

Contributie proprie- bugetul local  (2% din eligibil + valoare neeligibila) lei 2.332               350.808           818.551           -          -          -          -          -          -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Valoarea reziduala lei -                   -                   -                   -          -          -          -          -          -                 -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Flux de numerar net lei 2.332-               350.808-           818.551-           156.645  159.008  153.674  156.748  159.883  163.080         166.342         169.669    173.062    176.523    180.054    183.655    187.328    191.075    194.896    198.794    202.770    206.825    210.962    215.181    219.485    223.874    

 Rata rentabilitatii financiare a capitalului - FRR/K  % 12,98%

 Venitul net actualizat al investitiei - VNA/K  Lei          1.242.842 

G Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATE UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 Anul 11 Anul 12 Anul 13 Anul 14 Anul 15 Anul 16 Anul 17 Anul 18 Anul 19 Anul 20 Anul 21 Anul 22 Anul 23 Anul 24 Anul 25

Costuri actualizate totale anuale in varianta fara investitie Lei 659.886             671.309             680.091             685.895    691.502    678.204    665.161    652.369    639.824           627.520           615.452      603.617      592.009      580.624      569.458      558.507      547.767      537.233      526.901      516.768      506.831      497.084      487.525      478.149      468.954      

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investitie Lei 772.021             15.249.469        33.387.499        526.553    535.977    533.677    523.414    513.348    503.476           493.794           484.298      474.985      465.850      456.892      448.105      439.488      431.036      422.747      414.617      406.644      398.824      391.154      383.632      376.255      369.019      

Costuri actualizate totale anuale incrementale Lei 112.135             14.578.159        32.707.408        159.341-    155.525-    144.527-    141.747-    139.021-    136.348-           133.726-           131.154-      128.632-      126.158-      123.732-      121.353-      119.019-      116.730-      114.485-      112.284-      110.124-      108.007-      105.930-      103.893-      101.895-      99.935-       

Cost total actualizat - incremental Lei 44.664.136      

Reducerea anuala de gaze cu efect de sera kg CO2 /an -                   -                   -                   2.310      3.850      3.850      3.850      3.850      3.850             3.850             3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        3.850        

Reducerea totala de gaze cu efect de sera (22 ani) kg CO2 83.160

Raportul ACE Lei/ kg CO2 537

PREZENTAREA DIFERENTELOR DINTRE CHELTUIELI IN SITUATIA CU PROIECT COMPARATIV CU SITUATIA FARA PROIECT - Metoda incrementala
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Tabel H Perpetuitatea situatiei actuale - Varianta fara proiect

1 Costuri cu personalul UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1,2 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net lei 147.420                156.707             164.229             171.948          179.858          183.455          187.124          190.866          194.683               198.577               202.549          206.600          210.732          214.947          219.246          223.631          228.104          232.666          237.319          242.065          246.906          251.844          256.881          262.019          267.259          

1,3 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit) lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total cheltuieli cu personalul 147.420                156.707             164.229             171.948          179.858          183.455          187.124          190.866          194.683               198.577               202.549          206.600          210.732          214.947          219.246          223.631          228.104          232.666          237.319          242.065          246.906          251.844          256.881          262.019          267.259          

2 Costuri cu intretinere si reparatii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,1 Linie aeriana de contact lei 141.176              148.941            157.431            165.302        173.567        177.039        180.580        184.191        187.875             191.633              195.465         199.374         203.362         207.429         211.578         215.809         220.126         224.528         229.019         233.599         238.271         243.036         247.897         252.855         257.912         

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual lei/mcs 27,15                    28,64                 30,28                 31,79              33,38              34,05              34,73              35,42              36,13                   36,85                   37,59              38,34              39,11              39,89              40,69              41,50              42,33              43,18              44,04              44,92              45,82              46,74              47,67              48,63              49,60              

 Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla mcs 5.200,00               5.200,00            5.200,00            5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00              5.200,00              5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         

2,2 Retea electrica de alimentare -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual lei/kmcd -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

 Lungimea retelei electrice de alimentare kmcd -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2,3 Cale de rulare lei 117.039              123.476            130.515            137.040        143.892        146.770        149.706        152.700        155.754             158.869              162.046         165.287         168.593         171.965         175.404         178.912         182.490         186.140         189.863         193.660         197.533         201.484         205.514         209.624         213.817         

Cost de intretinere cale rulare lei /mp 6,45                     6,81                   7,20                   7,56               7,93               8,09               8,26               8,42               8,59                    8,76                     8,94                9,11                9,30                9,48                9,67                9,87                10,06              10,26              10,47              10,68              10,89              11,11              11,33              11,56              11,79              

Suprafaţa totală cale de rulare mp 18.135,00             18.135,00           18.135,00           18.135,00       18.135,00       18.135,00       18.135,00       18.135,00       18.135,00            18.135,00             18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        18.135,00        

2,4 Sistem de drenaj gravitaţional lei -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cost de intretinere sistem drenaj- anual lei/ml -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare ml -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2,5  Staţii pentru călători lei 6.121                  6.458                6.826                7.168            7.526            7.676            7.830            7.987            8.146                 8.309                  8.475             8.645             8.818             8.994             9.174             9.357             9.545             9.736             9.930             10.129           10.331           10.538           10.749           10.964           11.183           

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual lei/mp 6,45                     6,81                   7,20                   7,56               7,93               8,09               8,26               8,42               8,59                    8,76                     8,94                9,11                9,30                9,48                9,67                9,87                10,06              10,26              10,47              10,68              10,89              11,11              11,33              11,56              11,79              

Suprafata statii tramvai mp 948,50                  948,50               948,50               948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50                 948,50                 948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            948,50            

2,6 Aparate de cale lei 10.084                10.639              11.245              11.807          12.398          12.646          12.899          13.157          13.420               13.688                13.962           14.241           14.526           14.816           15.113           15.415           15.723           16.038           16.358           16.686           17.019           17.360           17.707           18.061           18.422           

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual Lei/aparate 2.016,81               2.127,73            2.249,01            2.361,46         2.479,54         2.529,13         2.579,71         2.631,30         2.683,93              2.737,61              2.792,36         2.848,21         2.905,17         2.963,27         3.022,54         3.082,99         3.144,65         3.207,54         3.271,69         3.337,13         3.403,87         3.471,95         3.541,39         3.612,21         3.684,46         

Numar aparate de cale buc 5,00                     5,00                   5,00                   5,00               5,00               5,00               5,00               5,00               5,00                    5,00                     5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                

TOTAL cheltuieli cu mentenanta 274.421                289.514             306.017             321.318          337.383          344.131          351.014          358.034          365.195               372.499               379.949          387.548          395.298          403.204          411.269          419.494          427.884          436.441          445.170          454.074          463.155          472.418          481.867          491.504          501.334          

3 Alte costuri aferente exploatarii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Numar km km 5,2                       5,2                    5,2                    5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                      5,2                      5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 5,2                 

Cost per km lei/km 13.721,06             14.475,72           15.300,84           16.065,88       16.869,17       17.206,56       17.550,69       17.901,70       18.259,73            18.624,93             18.997,43        19.377,38        19.764,92        20.160,22        20.563,43        20.974,70        21.394,19        21.822,07        22.258,51        22.703,69        23.157,76        23.620,91        24.093,33        24.575,20        25.066,70        

Total alte cheltuieli 71.350                  75.274               79.564               83.543            87.720            89.474            91.264            93.089            94.951                 96.850                 98.787            100.762          102.778          104.833          106.930          109.068          111.250          113.475          115.744          118.059          120.420          122.829          125.285          127.791          130.347          

4 Costuri operationale pe durata de viata pentru emisiile de CO2 UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Emisii de poluanti -CO2 tone co2 77,00                  77,00                77,00                77,00            77,00            77,00            77,00            77,00            77,00                 77,00                  77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             77,00             

Cost emisii de poluanti - CO2 lei/tona 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10

 Total Cheltuieli operationale pe durata de viata pentru emisii poluante  Lei/ an               12.328,01            12.328,01            12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01              12.328,01              12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01         12.328,01 

5 Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Mortalitate la nivelul Romaniei datorata poluarii aerului numar pers. 24.883                24.883              24.883              24.883          24.883          24.883          24.883          24.883          24.883               24.883                24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           

 Numar populatie la nivelul Romaniei numar pers. 22.193.562           22.193.562         22.193.562         22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562          22.193.562           22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      

 Populatie la nivelul Municipiului Craiova numar pers. 302.783                302.783             302.783             302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783               302.783               302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          

Numar ~ mortalitate la nivelul Municipiului Craiova datorat poluarii aerului numar pers. 339,47                339,47              339,47              339,47          339,47          339,47          339,47          339,47          339,47               339,47                339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           339,47           

Valoare monetara estimata a mortalitatii Lei/pers 4.116.960           4.116.960         4.116.960         4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960          4.116.960           4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      

 Valoare monetara a  mortalitatii datorita poluarii aerului  Lei/an        1.397.603.128      1.397.603.128      1.397.603.128  1.397.603.128  1.397.603.128  1.397.603.128  1.397.603.128  1.397.603.128       1.397.603.128        1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128   1.397.603.128 

6 Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

6.1 Costul tratarii bronsitelor cronice Lei/pers 956.050              956.050            956.050            956.050        956.050        956.050        956.050        956.050        956.050             956.050              956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         

Numar mediu  bronsite cronice - urban %000 locuitori 83                        83                     83                     83                  83                  83                  83                  83                  83                       83                       83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  

Numar mediu bronsite cronice la nivelul orasului Craiova nr. pers 251                      251                   251                   251                251                251                251                251                251                     251                     251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                251                

6.2 Costul tratarii atacurilor de astm Lei/pers 142                     142                   142                   142               142               142               142               142               142                    142                     142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                

Numar mediu  atacuri de astm - urban %000 locuitori 54                        54                     54                     54                  54                  54                  54                  54                  54                       54                       54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  

Numar mediu atacuri de astm la nivelul orasului Craiova nr. pers 164                      164                   164                   164                164                164                164                164                164                     164                     164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                164                

 Valoare monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului  Lei/an           240.287.906        240.287.906        240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906          240.287.906          240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906     240.287.906 

7 Venituri din exploatare UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

7,1 Subventii de la bugetul local lei -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

7,1 TOTAL Venituri din exploatare -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Tabel I - Situatia implementarii proiectului - Varianta cu proiect

1 Costuri cu personalul UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1,1 Cheltuieli cu personalul angajat -salariul net lei 147.420                156.707             164.229             171.948          179.858          183.455          187.124          190.866          194.683               198.577               202.549          206.600          210.732          214.947          219.246          223.631          228.104          232.666          237.319          242.065          246.906          251.844          256.881          262.019          267.259          

1,2 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (inclusiv impozit) lei -                       -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total cheltuieli cu personalul 147.420                156.707             164.229             171.948          179.858          183.455          187.124          190.866          194.683               198.577               202.549          206.600          210.732          214.947          219.246          223.631          228.104          232.666          237.319          242.065          246.906          251.844          256.881          262.019          267.259          

2 Costuri cu intretinere si reparatii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

2,1 Linie aeriana de contact lei 141.176              148.941            157.431            56.471          59.294          62.259          63.504          64.774          66.070               67.391                68.739           70.114           71.516           72.946           74.405           75.893           77.411           78.959           80.538           82.149           83.792           85.468           87.177           88.921           90.699           

Cost de intretinere linie aeriana de contact - anual lei/mcs 27,15                    28,64                 30,28                 10,86              11,40              11,97              12,21              12,46              12,71                   12,96                   13,22              13,48              13,75              14,03              14,31              14,59              14,89              15,18              15,49              15,80              16,11              16,44              16,76              17,10              17,44              

 Lungimea liniei aeriene de contact - cale simpla mcs 5.200,00               5.200,00            5.200,00            5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00              5.200,00              5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         5.200,00         

2,2 Retea electrica de alimentare -                      -                   -                   4.034            4.235            4.447            4.536            4.627            4.719                 4.814                  4.910             5.008             5.108             5.210             5.315             5.421             5.529             5.640             5.753             5.868             5.985             6.105             6.227             6.351             6.479             

Cost de intretinere retea electrica de alimentare- anual lei/kmcd -                       -                    -                    1.613,45         1.694,12         1.778,82         1.814,40         1.850,69         1.887,70              1.925,46              1.963,96         2.003,24         2.043,31         2.084,18         2.125,86         2.168,38         2.211,74         2.255,98         2.301,10         2.347,12         2.394,06         2.441,94         2.490,78         2.540,60         2.591,41         

 Lungimea retelei electrice de alimentare kmcd -                       -                    -                    2,50               2,50               2,50               2,50               2,50               2,50                    2,50                     2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                2,50                

2,3 Cale de rulare lei 117.039              123.476            130.515            46.839          49.181          51.640          52.673          53.726          54.801               55.897                57.015           58.155           59.318           60.504           61.715           62.949           64.208           65.492           66.802           68.138           69.501           70.891           72.308           73.755           75.230           

Cost de intretinere cale rulare lei /mp 6,45                     6,81                   7,20                   2,58               2,71               2,85               2,90               2,96               3,02                    3,08                     3,14                3,21                3,27                3,33                3,40                3,47                3,54                3,61                3,68                3,76                3,83                3,91                3,99                4,06                4,15                

Suprafaţa totală cale de rulare mp 18.135,00             18.135,00           18.135,00           18.144,00       18.144,00       18.144,00       18.144,00       18.144,00       18.144,00            18.144,00             18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        18.144,00        

2,4 Sistem de drenaj gravitaţional lei -                      -                   -                   12.585          13.214          13.875          14.152          14.435          14.724               15.019                15.319           15.625           15.938           16.257           16.582           16.913           17.252           17.597           17.949           18.308           18.674           19.047           19.428           19.817           20.213           

Cost de intretinere sistem drenaj- anual lei/ml -                       -                    -                    4,84               5,08               5,34               5,44               5,55               5,66                    5,78                     5,89                6,01                6,13                6,25                6,38                6,51                6,64                6,77                6,90                7,04                7,18                7,33                7,47                7,62                7,77                

Lungimea sistemului de drenaj gravitaţional ape pluviale la calea de rulare ml -                       -                    -                    2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00              2.600,00              2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         2.600,00         

2,5  Staţii pentru călători lei 6.121                  6.458                6.826                

Cost intretinere per mp statie tramvai - anual lei/mp 6,45                     6,81                   7,20                   2,58               2,71               2,85               2,90               2,96               3,02                    3,08                     3,14                3,21                3,27                3,33                3,40                3,47                3,54                3,61                3,68                3,76                3,83                3,91                3,99                4,06                4,15                

Suprafata statii tramvai mp 948,50                  948,50               948,50               1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00              1.085,00              1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         1.085,00         

2,6 Aparate de cale lei 10.084                10.639              11.245              2.017            2.118            2.224            2.268            2.313            2.360                 2.407                  2.455             2.504             2.554             2.605             2.657             2.710             2.765             2.820             2.876             2.934             2.993             3.052             3.113             3.176             3.239             

Cost unitar de intretinere aparate de cale- anual Lei/aparate 2.016,81               2.127,73            2.249,01            403,36            423,53            444,71            453,60            462,67            471,93                 481,36                 490,99            500,81            510,83            521,04            531,46            542,09            552,94            563,99            575,27            586,78            598,52            610,49            622,70            635,15            647,85            

Numar aparate de cale buc 5,00                     5,00                   5,00                   5,00               5,00               5,00               5,00               5,00               5,00                    5,00                     5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                5,00                

TOTAL cheltuieli cu mentenanta 274.421                289.514             306.017             121.945          128.042          134.444          137.133          139.876          142.673               145.527               148.437          151.406          154.434          157.523          160.673          163.887          167.164          170.508          173.918          177.396          180.944          184.563          188.254          192.019          195.860          

3 Alte costuri aferente exploatarii UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Numar km km 5,20                     5,20                   5,20                   2,6                 2,73               2,87               2,92               2,98               3,04                    3,10                     3,16                3,23                3,29                3,36                3,43                3,49                3,56                3,64                3,71                3,78                3,86                3,94                4,01                4,09                4,18                

Cost per km lei/km 13.721,06             14.475,72           15.300,84           24.388,97       25.608,42       26.888,84       27.426,62       27.975,15       28.534,65            29.105,34             29.687,45        30.281,20        30.886,82        31.504,56        32.134,65        32.777,34        33.432,89        34.101,55        34.783,58        35.479,25        36.188,84        36.912,61        37.650,87        38.403,88        39.171,96        

Total alte cheltuieli 71.350                  75.274               79.564               63.411            69.911            77.077            80.191            83.430            86.801                 90.308                 93.956            97.752            101.701          105.810          110.085          114.532          119.159          123.973          128.982          134.193          139.614          145.254          151.123          157.228          163.580          

4 Costuri operationale pe durata de viata pentru emisiile de CO2 UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Emisii de poluanti -CO2 tone co2 77,00                  77,00                77,00                74,46 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44 70,44

Cost emisii de poluanti - CO2 lei/tona 160,10                160,10              160,10              160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104 160,104

 Total Cheltuieli operationale pe durata de viata pentru emisii poluante               12.328,01            12.328,01            12.328,01         11.921,18         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44              11.277,44              11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44         11.277,44 
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5 Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Mortalitate la nivelul Romaniei datorata poluarii aerului numar pers. 24.883                24.883              24.883              24.883          24.883          24.883          24.883          24.883          24.883               24.883                24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           24.883           

 Numar populatie la nivelul Romaniei numar pers. 22.193.562           22.193.562         22.193.562         22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562     22.193.562          22.193.562           22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      22.193.562      

 Populatie la nivelul Municipiului Craiova numar pers. 302.783                302.783             302.783             302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783               302.783               302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          302.783          

Numar ~ mortalitate la nivelul Municipiului Craiova datorat poluarii aerului numar pers. 339,47                339,47              339,47              336,76          336,76          336,76          336,76          336,76          336,76               336,76                336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           336,76           

Valoare monetara estimata a mortalitatii Lei/pers 4.116.960           4.116.960         4.116.960         4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960     4.116.960          4.116.960           4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      4.116.960      

 Valoare monetara a  mortalitatii datorita poluarii aerului  Lei/an        1.397.603.128      1.397.603.128      1.397.603.128  1.386.422.303  1.386.422.303  1.386.422.303  1.386.422.303  1.386.422.303       1.386.422.303        1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303   1.386.422.303 

6 Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

6.1 Costul tratarii bronsitelor cronice Lei/pers 956.050              956.050            956.050            956.050        956.050        956.050        956.050        956.050        956.050             956.050              956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         956.050         

Numar mediu  bronsite cronice - urban %000 locuitori 83                        83                     83                     83                  83                  83                  83                  83                  83                       83                       83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  83                  

Numar mediu bronsite cronice la nivelul orasului Craiova nr. pers 251                      251                   251                   249                249                249                249                249                249                     249                     249                249                249                249                249                249                249                249                249                249                249                249                249                249                249                

6.2 Costul tratarii atacurilor de astm Lei/pers 142                     142                   142                   142               142               142               142               142               142                    142                     142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                142                

Numar mediu  atacuri de astm - urban %000 locuitori 54                        54                     54                     54                  54                  54                  54                  54                  54                       54                       54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  54                  

Numar mediu atacuri de astm la nivelul orasului Craiova nr. pers 164                      164                   164                   162                162                162                162                162                162                     162                     162                162                162                162                162                162                162                162                162                162                162                162                162                162                162                

 Valoare monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului  Lei/an           240.287.906        240.287.906        240.287.906     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027          237.885.027          237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027     237.885.027 

7 Venituri din exploatare UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

7,1 Subventii de la bugetul local lei -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

7,2 TOTAL Venituri din exploatare -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

J

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Diferenta costuri cu personalul lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Diferenta costuri intretinere si reparatii lei -                       -                    -                    199.373-          209.341-          209.687-          213.881-          218.158-          222.521-               226.972-               231.511-          236.142-          240.864-          245.682-          250.595-          255.607-          260.719-          265.934-          271.252-          276.677-          282.211-          287.855-          293.612-          299.485-          305.474-          

Diferenta alte costuri lei -                       -                    -                    20.131-            17.809-            12.397-            11.073-            9.658-             8.150-                  6.542-                   4.830-              3.010-              1.076-              977                3.155              5.464              7.909              10.499            13.238            16.134            19.194            22.426            25.837            29.437            33.233            

Diferenta costuri emisii lei -                       -                    -                    407-                1.051-             1.051-             1.051-             1.051-             1.051-                  1.051-                   1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              1.051-              

Diferenta - Valoarea monetara a mortalitatii datorate poluarii aerului lei -                       -                    -                    11.180.825-     11.180.825-     11.180.825-     11.180.825-     11.180.825-     11.180.825-          11.180.825-           11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      11.180.825-      

Diferenta - Valoarea monetara a bolilor respiratorii datorate poluarii aerului lei -                       -                    -                    2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-            2.402.879-            2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       2.402.879-       

TOTAL CHELTUIELI - INCREMENTAL lei -                       -                    -                    13.803.615-     13.811.905-     13.806.839-     13.809.708-     13.812.571-     13.815.426-          13.818.268-           13.821.096-      13.823.906-      13.826.695-      13.829.459-      13.832.195-      13.834.898-      13.837.565-      13.840.190-      13.842.770-      13.845.299-      13.847.772-      13.850.184-      13.852.530-      13.854.802-      13.856.996-      

TOTAL VENITURI - INCREMENTAL lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

TOTAL SURPLUS DIN EXPLOATARE- diferente intre situatia cu proiect si situatia fara proiect
lei

                         -                         -                         -         13.803.615       13.811.905       13.806.839       13.809.708       13.812.571            13.815.426            13.818.268       13.821.096       13.823.906       13.826.695       13.829.459       13.832.195       13.834.898       13.837.565       13.840.190       13.842.770       13.845.299       13.847.772       13.850.184       13.852.530       13.854.802       13.856.996 

K Surse de finanţare

UM 2019 2020 TOTAL

Asistența financiară nerambursabilă solicitată Lei/an 15.531.217,02    35.972.835,30  51.504.052,32  TRUE

-                      -                   -                   

Contribuția beneficiarului, din care: Lei/an           353.139,96        818.550,98     1.171.690,94 TRUE

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA Lei/an             316.963,61          734.139,50        1.051.103,11 

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA Lei/an               36.176,35            84.411,48          120.587,83 

-                      -                   -                   

Total resurse financiare, din care: Lei/an      15.884.356,98   36.791.386,28   52.675.743,26 TRUE

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA Lei/an         15.848.180,63      36.706.974,80      52.555.155,43  

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA Lei/an               36.176,35            84.411,48          120.587,83 

L Sustenabilitatea financiara a proiectului

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

INTRARI

Venituri din exploatare lei -                       -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Intrari din activitatea de investitii -  Ajutor nerambursabil lei 96.040,00             13.004.653,03    30.344.190,41    

Intrari din activitatea de investitii -  Contributia beneficiarului lei 1.960,00               295.193,37         688.784,53         

Total intrări lei 98.000,00           13.299.846,40  31.032.974,94  -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

IESIRI

Cheltuieli din exploatare lei -                       -                    -                    13.803.615-     13.811.905-     13.806.839-     13.809.708-     13.812.571-     13.815.426-          13.818.268-           13.821.096-      13.823.906-      13.826.695-      13.829.459-      13.832.195-      13.834.898-      13.837.565-      13.840.190-      13.842.770-      13.845.299-      13.847.772-      13.850.184-      13.852.530-      13.854.802-      13.856.996-      

Costuri totale cu investitia  -fara TVA lei 98.000,00             13.299.846,40    31.032.974,94    

Total ieşiri lei 98.000,00           13.299.846,40  31.032.974,94  13.803.615-   13.811.905-   13.806.839-   13.809.708-   13.812.571-   13.815.426-        13.818.268-         13.821.096-    13.823.906-    13.826.695-    13.829.459-    13.832.195-    13.834.898-    13.837.565-    13.840.190-    13.842.770-    13.845.299-    13.847.772-    13.850.184-    13.852.530-    13.854.802-    13.856.996-    

Flux de numerar lei -                      -                   -                   13.803.615   13.811.905   13.806.839   13.809.708   13.812.571   13.815.425,65   13.818.268,33    13.821.096    13.823.906    13.826.695    13.829.459    13.832.195    13.834.898    13.837.565    13.840.190    13.842.770    13.845.299    13.847.772    13.850.184    13.852.530    13.854.802    13.856.996    

Flux de numerar cumulat lei -                      -                   -                   13.803.615   27.615.520   41.422.358   55.232.067   69.044.638   82.860.063,47   96.678.331,79    110.499.428  124.323.335  138.150.030  151.979.489  165.811.684  179.646.582  193.484.147  207.324.337  221.167.106  235.012.405  248.860.177  262.710.361  276.562.891  290.417.693  304.274.688  

Verificare sustenabilitate proiect lei DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

M Profitabilitatea financiara a investiţiei

1. Calculul RIRF/C

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Venituri din operare- fara TVA lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Cheltuieli din operare - fara TVA lei -                       -                    -                    13.803.615-     13.811.905-     13.806.839-     13.809.708-     13.812.571-     13.815.426-          13.818.268-           13.821.096-      13.823.906-      13.826.695-      13.829.459-      13.832.195-      13.834.898-      13.837.565-      13.840.190-      13.842.770-      13.845.299-      13.847.772-      13.850.184-      13.852.530-      13.854.802-      13.856.996-      

Investitia - fara TVA lei 94.080,00             12.767.852,54    29.791.655,94    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Valoarea reziduala lei -                       -                    -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                      -                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total intrari lei -                      -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Total iesiri lei 94.080,00           12.767.852,54  29.791.655,94  13.803.615-   13.811.905-   13.806.839-   13.809.708-   13.812.571-   13.815.426-        13.818.268-         13.821.096-    13.823.906-    13.826.695-    13.829.459-    13.832.195-    13.834.898-    13.837.565-    13.840.190-    13.842.770-    13.845.299-    13.847.772-    13.850.184-    13.852.530-    13.854.802-    13.856.996-    

Flux de numerar net lei 94.080-                12.767.853-       29.791.656-       13.803.615   13.811.905   13.806.839   13.809.708   13.812.571   13.815.426        13.818.268         13.821.096    13.823.906    13.826.695    13.829.459    13.832.195    13.834.898    13.837.565    13.840.190    13.842.770    13.845.299    13.847.772    13.850.184    13.852.530    13.854.802    13.856.996    

Factor de actualizare 0,95                     0,91                   0,86                   0,82               0,78               0,75               0,71               0,68               0,64                    0,61                     0,58                0,56                0,53                0,51                0,48                0,46                0,44                0,42                0,40                0,38                0,36                0,34                0,33                0,31                0,30                

Flux de numerar net actualizat Lei/an 89.600-                  11.580.819-         25.735.153-         11.356.268     10.821.989     10.302.876     9.814.302       9.348.892       8.905.547            8.483.218            8.080.909       7.697.668       7.332.592       6.984.817       6.653.522       6.337.926       6.037.284       5.750.885       5.478.054       5.218.147       4.970.552       4.734.684       4.509.986       4.295.930       4.092.009       

 Rata rentabilitatii financiare a investitiei- FRR/C  % 29,61%

 Venitul net actualizat al investitiei - VNA/C  Lei         119.802.484 TRUE

2. Calculul RIRF/K

UM 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Venituri din operare- fara influenta inflatiei lei -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cheltuieli din operare- fara influenta inflatiei lei -                   13.803.615-   13.811.905-   13.806.839-   13.809.708-   13.812.571-   13.815.426-        13.818.268-         13.821.096-    13.823.906-    13.826.695-    13.829.459-    13.832.195-    13.834.898-    13.837.565-    13.840.190-    13.842.770-    13.845.299-    13.847.772-    13.850.184-    13.852.530-    13.854.802-    13.856.996-    

Contributie proprie- bugetul local  (2% din eligibil + valoare neeligibila) lei 1.960                  295.193            688.785            -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Valoarea reziduala lei -                   -                   -                -                -                -                -                -                     -                     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Flux de numerar net lei 1.960-                  295.193-            688.785-            13.803.615   13.811.905   13.806.839   13.809.708   13.812.571   13.815.426        13.818.268         13.821.096    13.823.906    13.826.695    13.829.459    13.832.195    13.834.898    13.837.565    13.840.190    13.842.770    13.845.299    13.847.772    13.850.184    13.852.530    13.854.802    13.856.996    

 Rata rentabilitatii financiare a capitalului - FRR/K  % 527%

 Venitul net actualizat al investitiei - VNA/K  Lei         176.743.833 

PREZENTAREA DIFERENTELOR DINTRE CHELTUIELI IN SITUATIA CU PROIECT COMPARATIV CU SITUATIA FARA PROIECT - Metoda incrementala
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