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H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie 

„Amenajare platforma parcare si spatiu agrement’’, ca urmare a refacerii 

documentatiei 

 

  Având în vedere:  

- referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare; 

 - raportul de specialitate nr. 7348/21.12.2021 întocmit de Compartimentul 

Implementare Fonduri Europene; 

           - avizul comisiei de specialitate a consiliului local;  

Tinand cont de prevederile: 

- art. 44-45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 

si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitie de 

interes local „Amenajare platforma parcare si spatiu agrement’’, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare, ca urmare a refacerii documentatiei 

tehnico-economice. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

comunei Hidiselu de Sus, prin aparatul de specialitate. 

          Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu: 

a) Institutia Prefectului judetului Bihor; 

b) Primarul comunei Hidiselu de Sus; 

c) Compartimentul Implementare Fonduri Europene; 

 d) Monitorul Oficial Local. 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                 CONTRASEMNEAZA 

                     Belenesi Lucian-Traian                                     p. SECRETAR 

                                                                                               Emanuel Dringo 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 111/2021 

Nr. 

crt. 
Operatiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla   absoluta  □ calificata 22/12/2021  

2 Comunicarea catre primar2) ...../12/2021  

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) ...../12/2021  

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ...../...../.......... - 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) ...../12/2021  

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz ...../12/2021  

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta 

de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 111 

Hidiselu de Sus, 22 decembrie 2021 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri  

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20210203-SJ6Gw4I9dgd
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1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

„AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

Comuna Hidișelu de Sus 

Sediu social: Localitatate Hidișelu de Sus, Str. Principală, Nr. 328,  

 Judeţul Bihor, Cod Poştal: 417275. 

Date de contact:  https://primaria-hidiseludesus.ro/ 

Telefon: +40 0259/335.855; 

Fax: +40 0259/335.855; 

 

1.3. Ordonator de credite(secundar/terțiar) 

Nu sunt ordonatori secundari sau tertiari. 

 

1.4. Beneficiarul investiției 

Comuna Hidișelu de Sus 

Amplasare: Comuna Hidișelu de Sus, Judeţul Bihor, ROMÂNIA 

Date de contact:  https://primaria-hidiseludesus.ro/ 

Telefon: +40 0259/335.855; 

 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

Biroul Individual de Arhitectură DEMIAN ZSOLT – JOZSEF 
Sediu Social: Municipiul Oradea, Piaţa Ion Creangă, Nr. 1, Judeţul Bihor 

       Cod de Înregistrare Fiscală: 27887118 

       Activitate Principală: CAEN 7111 - Activităţi de arhitectură. 

Date de contact : E-mail: demian_zsolt@yahoo.com;   Telefon: +40 0745/86.82.41; 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

mailto:demian_zsolt@yahoo.com
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2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 

privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de 

investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză 

NU ESTE CAZUL, deoarece nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan 

detaliat de investiții. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 

instituționale și financiare 

Investiția propusă prin acest proiect se regăsește în Strategia locală de dezvoltare durabilă 

a comunei Hidișelu de Sus, deoarece a fost identificată o slabă dezvoltare a zonelor de 

agrement și necesitatea realizării unor spații publice de agrement. În acestă priviință s-a inclus 

Direcția strategică de dezvoltare III – Dezvoltare unui mediu economic competitiv și prosper.  

Pentru această investiție s-a realizat un studiu de fezabilitate în anul 2018; dar având în 

vedere Adresa înregistrată cu Nr. 46111 din data de 15.10.2021 emisă de Compania Națională 

de Investiții; cu privire la luarea în evidență și includerea în lista de sinteză a obiectivului 

“Amenajare platformă parcare și spațiu agrement” prin “Programul național de constructii de 

interes public sau social”, Subprogramul “Alte obiective de interes public sau social în domeniul 

construcțiilor” este necesară Reactualizarea Servicii de elaborare a documentației tehnico-

economice - faza S.F. pentru obiectivul „Amenajare platformă parcare și spațiu de agrement”. 

Această reactualizare este necesară în contextul creșterilor de prețuri, respectiv a 

modificărilor de ordin tehnic și financiar necesar pentru realizarea invesției.  

Așadar, investiția propusă răspunde politicilor și obiectivelor strategice de dezvoltare 

propuse de diverse documente strategice atât la nivel europea și național, cât și la nivel local. 

Strategia integrală de dezvoltare durabilă a județului Bihor 

La nivel județean, unul dintre obiectivele strategice de dezvoltare vizate este: Obiectivul 

strategic – Cadru de viață sustenabil, autentic și atractiv, dezvoltarea resurselor umane, cu 

direcțiile de acțiune: 

 Dezvoltarea integrată și sustenabilă a zonelor urbane funcționale, a municipiilor și orașelor; 

 Dezvoltarea zonelor rurale și creșterea calității vieții în mediul rural, prin echiparea cu 

infrastructură și dotări; 

 Dezvoltarea infrastructurii și susținerea evenimentelor culturale, sportive și de agrement; 

 Digitalizarea serviciilor publice dedicate comunității, vizitatorilor și actorilor economici; 

 Protejarea și valorificarea patrimoniului antropic; 

 Dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic; 

 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / 

PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
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Comunitatea Comunei Hidișelu De Sus are o slabă dezvoltare în ceea ce privește zonele de 

agrement și echiparea cu infrastructură și dotări specifică acestei funcționalități, astfel că 

beneficiind în mod direct de realizarea investiției va avea acces facil la spații de agrement; fapt 

ce face ca pe termen mediu și lung, nivelul calității vieții și a sănătății comunicății să se 

îmbunătățescă. 

Strategia locală de dezvoltare durabilă a Comunei Hidișelu de Sus 

Investiția se încadrează în Direcţia strategică de dezvoltare nr. III – DEZVOLTAREA UNUI 

MEDIU ECONOMIC COMPETITIV ȘI PROSTER, contribuind în mod direct, atât prin 

caracteristicile ei cât și prin beneficiarii ei, la atingerea obiectivelor specifice privind 

„Dezvoltarea infrastructurii turistice, de agrement și petrecerea a timpului liber”. 

Direcțiile strategice de acțiune cu obiectivele specifice corespunzătoare, propuse pentru 

dezvoltarea pe termen mediu a comunei vor fi transpuse în practică printr-o serie de măsuri 

dedicate care urmează să fie implementate atât de administraţia publică locală, acolo unde are 

competenţă, dar şi de către orice organizaţie publică sau privată al cărei domeniu de 

competenţă sau arie de interes se intersectează cu intervenția propusă.  

Măsurile propuse în cadrul planului de acțiune pe termen mediu au fost definite pornind 

de la necesitatea soluționării nevoilor și deficiențelor specifice relevate la nivel local, în corelare 

cu valorificarea, în contextul oportunităților de dezvoltare oferite de mediul extern, a resurselor 

locale și a potențialului comunei în toate domeniile vizate.  

Acțiunile propuse vor fi implementate prin proiecte individuale sau printr-o serie de 

proiecte finanţate din surse diverse (resursele proprii ale localităţii, finanţări de la bugetul 

judeţean/naţional sau programe comunitare). De asemenea, aceste acțiuni vor putea fi 

componente ale unor proiecte integrate, de anvergură, care vizează soluționarea unor 

problematici similare cu care se confruntă mai multe comunități din același areal geografic.  

Măsurile propuse prin care se îndeplinesc obiectivele specifice ale direcțiilor strategice 

pentru dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe (servicii de agrement și petrecerea timpului 

liber) sunt măsuri de sprijinirea inițiativelor ce au ca scop realizarea sau modernizarea 

infrastructurii destinată spațiilor de agrement și petrecere a timpului liber; amenajarea de 

piațete, parcuri, spații de agrement și petrecere a timpului liber, etc.  

Strategia de dezvoltare locală, prin obiectivul său general, își propune „Amenajarea de 

spații de agrement și petrecerea timpului liber”, astfel că realizarea prezentei investiții 

contribuie prin obiectivele sale specifice la îndeplinirea obiectivului acestei strategii. În plus, va 

contribui la realizarea indicatorilor propuși de acest document strategic:  

 Creșterea nivelului calității vieții pentru membri comunității, condiție esențială pentru 

depășirea condiției de vulnerabilitate; 

 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de facilități specializate de petrecere a 

timpului liber; 
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Actele legislative care reglementează domeniul investiţiei 

În realizarea investiţiei se va ţine cont de întreg cadrul legislativ în domeniul 

construcţiilor: 

 Legea Nr. 10/1995 privind asigurarea durabilităţii, a siguranţei în exploatare, 

funcţionalităţii şi calităţii în construcţii; 

 OUG 1957/22.12.2005 privind protecţia mediului;  

 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor P118/2013; 

 Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Hotărârea Nr. 300/2006 a MMSSF privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantiere temporare sau mobile;  

 H.G. 425/1994 - Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice; 

 Normative, Standarde şi Prescripţii tehnice în vigoare; 

 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice, indicativ I7/11; 

 C 56/06 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii 

şi instalaţii aferente;  

 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton armat şi beton 

precomprimat, indicativ NE 012/99; 

 Normele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea riscului de incendiu; 

 Standarde: STAS 1478-90, STAS 1481-82, SR 1907-1:1997, STAS 7656-90; SR ENV 

10220-97, SR EN 10216/2-2003, SR EN 10217-2003, STAS 7656-90, STAS 8804/2-

92, STAS 8804/8-92, SR ISO 7121/1996. 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

Comuna Hidişelu de Sus se află situată în partea de Vest a României, în partea Central - 

Sudică a judeţului Bihor, în zona dealurilor Tăşadului. Ea este traversată de drumul naţional DN 

76 – E79 (Oradea – Beiuş), şi se află la aproximativ 17km Sud - Est de Municipiul Oradea, orașul 

de reședința a Județului Bihor. Comuna este învecinată în partea de Nord de comuna Oşorhei, 

la Est de comuna Drăgeşti, la Sud—Est de comuna Lăzăreni, la Sud-Vest de comuna Husasău de 

Tinca, la Vest de comuna Nojorid, iar la Nord- Vest de comuna Sînmartin. 

Comuna Hidişelu de Sus este formată din localităţile Hidişelu de Sus, care este și 

reședința  de comună, localitatea Hidişelu de Jos, Mierlău, Sântelec, Şumugiu. 

Suprafaţa pe care se întinde comuna este de 8,997 hectare. Economia este specifică zonei 

rurale colinare, în care predomină cultura plantelor, un mare accent fiind pus pe pomicultură şi 

creşterea animalelor. 

Monumentele istorice şi de arhitectură interesante turistic sunt: aşezarea dacică 

fortificată (La Cetăţuie) din Mierlău şi biserica Ortodoxă de lemn „Sf. Arhanghel” (1730) din 

Hidişelu de Jos.  
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Peisagistic, comuna Hidișelu de Sus, este o zonă împădurită şi aflată în apropierea 

Municipiului Oradea. Ea este des vizitată de turişti, în special la sfârşit de săptămână; iar iarna 

se pot practica pe pârtia de schi de la Hidişelu de Jos, sporturile de iarnă. 

Localitatea Hidișelu de Sus, este una dintre localităţile cu o veche istorie, ea fiind atestată 

documentar în anul 1214 sub denumirea de Harangve Meyew. 

 

O componentă importantă a vieții comunitare o reprezintă recreerea și petrecerea 

timpului liber într-un mod care să contribuie la crearea unei stări de bine personală, precum și 

la una privind satisfacția apartenenței la spațiul comunitar. În acest sens, infrastructura 

corespunzătoare este unul dintre aspectele esențiale ce influențează cele două sentimente. La 

nivelul comunei Hidișelu de Sus, atât infrastructura publică, cât și cea privată cu destinația de 

activități recreative și de petrecere a timpului liber sunt deficitare și din perspectivă numerică, 

dar și ca dotări.  

În aceste condiții, singura modalitate de recreere pe care o are la dispoziție comunitatea 

este reprezentată fie de joaca pe arterele secundare din areal (pentru copii), fie de plimbările în 

natură, pe potecile sau drumurile forestiere existente. Nici una dintre opțiuni nu este 

acceptabilă întrucât este periclitată siguranța personală și nici nu sunt amenajate cu destinația 

de agrement/recreere, astfel că locuitorii au menționat această situație ca fiind una dintre 

problemele importante din comunitate. 

În aceste condiții, este necesară crearea de spații de agrement și petrecerea timpului liber 

pentru membrii comunității care să includă componente de infrastructură destinate atât 

petrecerii timpului liber, cât și activităților de tip comunitar (zone de relaxare, întâlniri 

comunitare). 

Proiectul de investiții va fi propus spre finanțare în cadrul Companiei Naționale de 

Investiții, fiind luat în evidență și inclus în lista de sinteză a ”Programului național de construcții 

de interes public sau social” – Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în 

domeniul construcții”.  

 

Amplasamentul studiat pentru realizarea investiţiei se află în partea Centrală a Comunei 

Hidișelu de Sus, și a localitatății Hidișelu de Sus. Accesul la terenul studiat se realizează din 

strada existentă, Drumul Național DN76 – E79 situată în partea de Sud-Vest, Strada Principală. 

Amplasamentul se află pe partea stângă de merg spre Deva a drumului național DN76, în 

fața Sediului Primăria Hidișelu de Sus și a clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. 

Terenul studiat are o formă rectangulară, având latura scurtă adiacentă drumului național  

DN76 – Strada Principală, existentă în partea de Sud-Vest. Celelalte laturi sunt mărginite de 

proprietăţi particular-publice şi sunt amplasate şi delimitate conform ridicării topografice. 

Terenul conform Extrasului de Carte funciară cu Nr. 50285 este proprietatea Comunei 

Hidișelu de Sus, domeniul privat; drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuală 1/1. 



 
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DEMIAN ZSOLT - JOZSEF 

Municipiul Oradea, Piaţa Ion Creangă, Nr. 1, Judeţul Bihor. 
C.I.F.: 27887118 

Banca Transilvania Oradea: RO20BTRL00501202E06606XX.  
 

 E-mail: demian_zsolt@yahoo.com;   Telefon: +40 0745/86.82.41; 10 

Terenul studiat este identificat cu Nr. cadastral 50285, având o suprafață de 2,830.00mp. 

Terenul este situat în intravilan, în UTR 1 Hidișelu de Sus, Zona I,S – Instituții și servicii, subzona 

Ia – Instituții adminstrative; Zona SP – agrement, sport, turism și Subzona SP2 – Zone verzi, 

scuaruri, parcuri.  

Terenul studiat în suprafață de 2,830.00 mp., având categoria de folosinţă – Curți, 

Construcții; pentru construcții administrative și social culturale, construcții de locuințe și 

construcții anexe este amenajat; existând trei imobile construite în suprafața construită totală 

de 480.00mp și suprafață desfășurată de 806.00mp. Imobilul C1 – Sediul Primăriei comunei 

Hidișelu de Sus, având suprafața construită de 180.00mp și suprafață desfășurată de 360.00mp 

în regim de înălțime P+E. Imobilul C2 – Bloc de apartamente (a cabinetelor de medicină de 

familie și a cabinetului stomatologic), având suprafața construită de 146.00mp și suprafață 

desfășurată de 292.00mp în regim de înălțime P+E. Imobilul C3 – Anexă, având suprafața 

construită de 154.00mp și suprafață desfășurată de 154.00mp în regim de înălțime P. 

Terenul va fi liber de sarcini, se va elibera amplasamentul prin îndepărdarea dalelor 

existente, desființarea fântânii și a vegetației existente, ce se află într-o stare de degradare de  

pe amplasament. Terenul nu are denivelări accentuate și prezintă stabilitate naturală bună și nu 

este expus nici unui risc.  

Necesitatea implementarii unui proiect integrat pe parcela studiată este una stringenta 

atât pentru terenul în cauză, care este neamenajat, neîngriit și nesalubrizat; cât și pentru 

proprietar care oferă prin această investiție o zonă de agrement al cărei scop este 

înfrumușețarea aspectului urbanistic al comunei și îmbunătățirea factorilor de mediu și a 

condițiilor de viață. 

Prin tema lansată, beneficiarul solicită crearea și amenajarea unui spațiu de agrement ce 

urmărește îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții comunității; dar și creșterea 

suprafețelor reprezentative pentru comunitate, protejarea și gestionarea durabilă a acestora; 

precum și creșterea standardelor de viață a locuitorilor.  

Scopul acestui proiect este realizarea unei zone de agrement cu spații verzi, alei și zone 

pietonale, cu fântână arteziană și filigorie pentru diferite ceremonii și nu în ultimul rând 

realizarea unei parcări pentru autoturisme, în zona Sediului Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii 

blocului de apartamente (a cabinetelor de medicină de familie și a cabinetului Stomatologic), 

respectiv în vecinătatea Căminului Cultural, care să deservescă acestora.  

Spațiul de agrement și parcarea va fi iluminată modern, va avea căi de acces pietonal, 

sistem de preluare a apelor pluviale, coșuri de gunoi, bănci, etc.  

Prin acest proiect se va realiza dimensionarea sistemului pietonal și rutier, respectiv a 

structurii ce urmează a fi proiectată. Se vor realiza lucrări de amenajare a spațiilor verzi, zonelor 

pietonale și zonei de parcare cu respectarea prevederilor actelor în vigoare. Se va asigura 

iluminatul public și crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, 

spații ce includ spații de recreere și spații pentru diferite ceremonii; care să corespundă 

standardelor şi să satisfacă nevoile de practicarea activităților în condiţii optime şi de siguranţă.  
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2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind 

evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 

Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei în contextul socio-economic descris 

prin realizarea unei zone de agrement este justificată de:  

- inexistența spațiilor verzi amenajate precum și lipsa zonelor de recreere (nevoi ale 

grupurilor țintă);  

- existența unui teren neamenajat în suprafață de 2,830.00 mp, accesibil din Drumul 

Național DN76 existent, terenul este localizat la strada principală;  

- existența strategiei de dezvoltare locală, care se referă la îmbunătățirea funcționalități și 

aspectului comunei, diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber; 

Investiția propusă prin proiect vizează în principal reconversia unui teren neutilizat, cât și 

înfrumușețare zonei aflate în fața unor instituții publice, un spațiu destinat petrecerii timpului 

liber și de recreere; respectiv îmbunătățirii calității factorilor de mediu din localitate. 

Necesitatea amenajării unui spațiu public de agrement derivă din nevoia de petrecere a 

timpului liber și de recreere, contribuind la creșterea gradului de civilizație și la înfrumușețarea 

zonei, în vederea apropierii de standardele europene, cu directe implicații benefice în 

asigurarea unui climat sănătos de conviețuire în cadrul comunității locale și cu un impact pozitiv 

asupra creșterii gradului de socializare a locuitorilor din cadrul comunei. 

 Conceptul urmărit este crearea unei zone reprezentative, ce oferă o mare diversitate de 

ambiante, de tehnici de amenajare. Zonele de agrement, piațetele, parcurile și spațiile verzi de 

astăzi trebuie să aibă un rol generator de comuniune socială, accesibilă tuturor, educativă 

pentru toți.  

Totodată, investițiile de acest tip ajută și la dezvoltarea resurselor umane, creșterea 

incluziunii sociale, îmbunătățirea echipării teritoriului cu servicii și utilități publice, respectiv cu 

infrastructură de agrement; asigurând accesul la facilități de petrecere a timpului liber.  

Cererea de astfel de bunuri și servicii este din ce în ce mai necesară în ultima perioadă și 

contribuie la crearea unui mediu propice stimulării imaginației, socialibilității, dezvoltării fizice și 

a abilităților de coordonare motrice și nu în ultimul rând la dezvoltarea regiunilor.   

Amintim faptul că investiția propusă prin tema lansată se încadrează în direcțiile 

strategice de dezvoltare la nivel județean, la nivelul local și la nivel comunitar, prin obiectivele și 

măsurile propuse de dezvoltare, moderizare, amenajare de noi parcuri, spații de agrement și 

petrecerea timpului liber, care să asigure posibilitatea practicării activitățiilor de recreere în aer 

liber, creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 

(copii, tineri, adulţi).  
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Activitățiile de recreere și de petrecere a timpului liber contribuie în mod esenţial la 

dezvoltarea fizică armonioasă, menţinerea stării de sănătate la cote optime. De aceea, 

petrecerea timpului liber într-un mod armonios cu natura de către copii, tineri şi adulţi este o 

necesitate imperativă ale cărei beneficii pe termen scurt, mediu şi lung sunt foarte însemnate. 

Având în vedere faptul că tinerii din ziua de azi sunt din ce în ce mai atraşi de activităţi statice 

(computer, filme, smartphone, etc.) în detrimentul celor care implică mişcare și petrecerea 

timpului în natură; este necesară implementarea unor măsuri care să contribuie la atragerea 

tinerilor către activităţile de apropriere către mediul înconjurător. De aceea, amenajarea unor 

spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, în condiţii calitative ridicate şi 

care să ofere o siguranţă maximă practicanţilor este oportună şi prezinţă multiple avantaje.  

Obiectivul general al acestui proiect este: „Crearea unui spațiu de agrement pentru 

desfășurarea de activități comunitare, de recreere și petrecere a timpului liber de către 

locuitorii comunei în vederea creșterii nivelului calității vieții, condiție esențială pentru 

depășirea condiției de vulnerabilitate.” 

Infrastructura de agrement constă în transformarea spațiului existent în loc de recreere, 

cu spatii verzi amenajate, loc de recreere pentru tineret, familii cu copii, spațiu pentru diferite 

ceremonii și amenajarea unor parcări destinate publicului. 

Obiectivul general va fi atins în urma îndeplinirii următoarelor obiective specifice: 

1. Amenajarea şi crearea unor spații pentru activități comunitare și petrecerea 

timpului liber.  

2. Amenajarea unei filigorii pentru ceremonii și alte activități în aer liber. 

3. Asigurarea accesului la servicii recreaționale pentru toți copii, tineri și adulți 

comunei. 

Prin asigurarea unei baze materiale adecvate (infrastructura modernă, corespunzător 

dimensionată, echipamente si materiale necesar pentru desfășurarea activității  de recreere și 

agrement), realizarea investiției generează un impact semnificativ la nivelul comunității locale 

prin: 

 Creșterea nivelului de sănătate al comunității; 

 Creșterea nivelului de coeziune al comunității; 

 Creșterea gradului de confort și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai 

civilizat și plăcut; 

 Introducerea de elemente de impact, decorative pentru îmbunătățirea calității 

factorilor de mediu; 
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La  solicitarea  beneficiarului, prezenta  documentație  a fost elaborată pentru  amenajare 

platformă și spațiu de agrement; crearea unor spații pentru activități comunitare și petrecerea 

timpului liber, în Comuna Hidișelu de Sus, localitatea Hidișelu de Sus. 

Pentru realizarea obiectivului de investiții sunt avute în vedere următoarele două scenarii 

tehnico-economice alternative:  

 

SCENARIUL 1 - “AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT” 

Primul scenariu are în vedere reconversia și refuncționalizarea zonei, neîngrijite și 

neutilizate și transformarea ei în zonă de agrement și petrecere a timpului liber pentru 

comunitate. Acest scenariu are în vedere atât curățarea suprafeței prin dezafectarea fântânii 

existente și desfacerea dalelor de beton, cât și amenajarea cu alei si dotări pentru petrecerea 

timpului liber şi crearea unei zone de parcare. 

Prin prezentul scenariu se propun următoarele: se construiesc alei pietonale, cu dale din 

andezit și piatră cubică din granit; se vor amenaja 12 locuri de parcare. Zona de parcare se va 

pava cu piatră cubică din granit; se dotează amplasamentul cu stâlpi de iluminat autonomi - 

fotovoltaici; plantarea terenului cu arbori și arbuști; se dotează amplasamentul cu mobilier 

urban (bănci, coşuri de gunoi, cișmea stradală, etc.); iar spațiul verde se va realiza prin 

însămânțarea terenului cu semințe de gazon. Se propune și realizarea unei filigorii pentru 

diferite ceremonii în aer liber. 

Întreaga amenajare și dotare a amplasamentului asigură accesul persoanelor cu 

dizabilități și de asemenea se vor amplasa macajele tactile (STOP) pentru nevăzători, la intrările 

– ieșirile din zona propusă pentru amenajare; pentru a avertiza nevăzătorul de apropierea unor 

zone cu potenţial pericol, cum sunt: treptele, traversările, uşile sau alte obstacole, precum şi 

schimbările de direcţie; 

 

SCENARIUL 2 - “AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT” 

Al doilea scenariu pentru realizarea investiției are de asemenea în vedere; reconversia și 

refuncționalizarea zonei, neîngrijite și neutilizate și transformarea ei în zonă de agrement și 

petrecere a timpului liber pentru comunitate. În al doilea scenariu se adoptă soluții diferite din 

punct de vedere al finisajelor, materialelor și al echipamentelor propuse. 

Scenariul 2 propune următoarele: se construiesc alei pietonale, cu dale prefabricate din 

beton; se vor amenaja 12 locuri de parcare. Zona de parcare se va construi cu strat de uzură – 

mixtură asfaltică; se dotează amplasamentul cu corpuri de iluminat racordați la rețeaua de 

energie electrică a comunei; plantarea terenului se va face de asemenea cu arbori și arbuști; se 

3.IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/ 

OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 

INVESTIŢII) 
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dotează amplasamentul cu mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, cișmea stradală, etc.); iar 

spațiul verde se va realiza prin montarea de rulourilor de gazon. Se propune și executarea unei 

instalații de irigare a spațiilor verzi.  

3.1 Particularități ale amplasamentului 

Amplasamentul este același pentru cele două scenarii prezentate;  

În consecință subpunctele 3.1.a)- 3.1.g) sunt valabile pentru ambele opțiuni tehnico-

economice ale investiției propuse. 

 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept 

de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din 

documentațiile de urbanism, după caz); 

Comuna Hidişelu de Sus se află situată în partea de Vest a României, în partea Central - 

Sudică a judeţului Bihor, în zona dealurilor Tăşadului. Ea este traversată de drumul naţional DN 

76 – E79 (Oradea – Beiuş), şi se află la aproximativ 17km Sud - Est de Municipiul Oradea, orașul 

de reședința a Județului Bihor. Comuna este învecinată în partea de Nord de comuna Oşorhei, 

la Est de comuna Drăgeşti, la Sud—Est de comuna Lăzăreni, la Sud-Vest de comuna Husasău de 

Tinca, la Vest de comuna Nojorid, iar la Nord- Vest de comuna Sînmartin. 

Comuna Hidişelu de Sus este formată din localităţile Hidişelu de Sus, care este și 

reședința  de comun, localitatea Hidişelu de Jos, Mierlău, Sântelec, Şumugiu. 

Suprafaţa pe care se întinde comuna este de 8,997 hectare. Economia este specifică zonei 

rurale colinare, în care predomină cultura plantelor, un mare accent fiind pus pe pomicultură şi 

creşterea animalelor. 

Monumentele istorice şi de arhitectură interesante turistic sunt: aşezarea dacică 

fortificată (La Cetăţuie) din Mierlău şi biserica Ortodoxă de lemn „Sf. Arhanghel” (1730) din 

Hidişelu de Jos.  

Peisagistic, comuna Hidișelu de Sus, este o zonă împădurită şi aflată în apropierea 

Municipiului Oradea. Ea este des vizitată de turişti, în special la sfârşit de săptămână; iar iarna 

se pot practica pe pârtia de schi de la Hidişelu de Jos sporturile de iarnă. 

Localitatea Hidișelu de Sus, este una dintre localităţile cu o veche istorie, ea fiind atestată 

documentar în anul 1214 sub denumirea de Harangve Meyew. 

 

Amplasamentul studiat pentru realizarea investiţiei se află în partea Centrală a Comunei 

Hidișelu de Sus, și a localitatății Hidișelu de Sus. Accesul la terenul studiat se realizează din 

strada existentă, Drumul Național DN76 – E79 situată în partea de Sud-Vest, Strada Principală. 
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Amplasamentul se află pe partea stângă de merg spre Deva a drumului național DN76, în 

fața Sediului Primăria Hidișelu de Sus și a clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. 

Terenul studiat are o formă rectangulară, având latura scurtă adiacentă drumului național  

DN76 – Strada Principală, existentă în partea de Sud-Vest. Celelalte laturi sunt mărginite de 

proprietăţi particular-publice şi sunt amplasate şi delimitate conform ridicării topografice. 

Terenul conform Extrasului de Carte funciară cu Nr. 50285 este proprietatea Comunei 

Hidișelu de Sus, domeniul privat; drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuală 1/1. 

Terenul studiat este identificat cu Nr. cadastral 50285, având o suprafață de 2,830.00mp. 

Terenul este situat în intravilan, în UTR 1 Hidișelu de Sus, Zona I,S – Instituții și servicii, subzona 

Ia – Instituții adminstrative; Zona SP – agrement, sport, turism și Subzona SP2 – Zone verzi, 

scuaruri, parcuri.  

Terenul studiat în suprafață de 2,830.00 mp., având categoria de folosinţă – Curți, 

Construcții; pentru construcții administrative și social culturale, construcții de locuințe și 

construcții anexe este amenajat; existând trei imobile construite în suprafața construită totală 

de 480.00mp și suprafață desfășurată de 806.00mp. Imobilul C1 – Sediul Primăriei comunei 

Hidișelu de Sus, având suprafața construită de 180.00mp și suprafață desfășurată de 360.00mp 

în regim de înălțime P+E. Imobilul C2 – Bloc de apartamente (a cabinetelor de medicină de 

familie și a cabinetului stomatologic), având suprafața construită de 146.00mp și suprafață 

desfășurată de 292.00mp în regim de înălțime P+E. Imobilul C3 – Anexă, având suprafața 

construită de 154.00mp și suprafață desfășurată de 154.00mp în regim de înălțime P. 

Terenul nu are denivelări accentuate și prezintă stabilitate naturală bună și nu este expus 

nici unui risc. 

 

Descrierea terenului: 

- Categoria de folosință: Curți, Construcții 

- Terenul studiat este cuprins în C.F. Nr. 50285, conform extrasului de carte funciară anexat, în 

suprafață de 2,830.00 mp. 

- Particularități topografice: Terenul prezintă o declivitate; dar nu are denivelări accentuate. 

- Terenul este proprietatea Comunei Hidișelu de Sus – domeniul privat. 
 

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

Amplasamentul studiat are acces direct din strada existentă, Drumul Național DN76 – E79 

situată în partea de Sud-Vest, Strada Principală. Amplasamentul se află pe partea stângă de 

merg spre Deva a drumului național DN76, în fața Sediului Primăria Hidișelu de Sus și a clădirii 

blocului de apartamente (a cabinetelor de medicină de familie și a cabinetului stomatologic), 

respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. Amplasamentul studiat se învecinează cu terenuri 

ce aparțin a persoanelor fizice conform planului de situație anexat documentației.  
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c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 

construite; 

Aleile pietonale s-au realizat pe direcția dinspre Sud-Vest spre Nord–Est, cu acces direct 

din trotuarul existent în zonă. Zona de alei carosabile și parcare s-a realizat diferențiat de aleile 

pietonale, în sens unic; cu intrare din colțul de Sud-Est al terenului studiat și ieșire spre colțul de 

Sud-Vest. 

 

d)surse de poluare existente în zonă; 

În zonă nu au fost depistate surse majore de poluare. Singurele poluări identificate 

este poluarea aerului realizată de către autovehiculele ce tranzitează localitatea și poluarea 

fonică realizată de traficul auto existent.  

 

e)date climatice şi particularităţi de relief; 

Relieful, climă şi geomorfologia: Relieful zonei se înscrie în arealul Dealurilor Tăşadului, 

din cadrul mai mare al unităţii Dealurilor Crişene, vecine la Est cu Munţii Pădurea Craiului. În 

totalitatea lor aceste Dealuri Crişene, reprezintă rezultatul unui proces intens de eroziune la 

care ulterior a contribuit formarea teraselor din cadrul văilor care au dus în final la 

fragmentarea într-un relief deluros, aspect cu care avem de-a face şi pe teritoriul comunei 

Hidişelu de Sus. Relieful deluros se termină la contactul cu Câmpia Miersigului ale cărei 

întrepătrunderi sunt observabile pe albiile fostelor râuri. Forma actuală a acestor dealuri este 

aceea de culmi cu interfluviile larg bombate. Energia reliefului variază între 100 şi aproape 300 

metri netrecând însă de această ultimă cifră.  

Cu toată complexitatea structurii geologice care determină o mare varietate de bogăţii 

ale subsolului; nici una nu face obiectul unei exploatări intensive, industriale. 

Condiţii fizico – geografice: frământările care au avut loc de-a lungul timpului au 

determinat ca în alcătuirea teritoriului ocupat de comuna Hidişelu de Sus să se evidenţieze 

formaţiuni din pliocen – argile, argile nisipoase, nisipul, marne nisipoase şi rar calcare şi în mai 

mică măsură cele cuaternare. Peste aceste formaţiuni în pleistocenul superior s-au depus argile 

roşcate şi depozite loesseide. 

Comuna Hidişelu de Sus, se interpune în drumul de influenţă al maselor de aer oceanic, 

umed şi răcoroase. Această zonă se caracterizează printr-un climat temperat – continental 

moderat. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9 – 10 grade. Izoterma lunii ianuarie 

este cuprinsă între – 1 şi -3 grade, iar a lunii iulie este de 16 – 18 grade. 

Precipitaţiile, regimul şi repartiţia lor depind mai ales de valorile umezelii aerului şi de 

gradul de înnorare. În zona care face obiectul prezentei cercetări, precipitaţiile au valori 

cuprinse între 700 – 800 mm anual, ceea ce demonstrează că datorită influenţelor vestice 

teritoriul comunei primeşte o cantitate suficientă de precipitaţii necesare dezvoltării vegetaţiei. 

Iarna precipitaţiile cad sub formă solidă, regimul lor înscriindu-se în cadrul mai general al 

judeţului Bihor. 
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Hidrografia și vânturile: Regimul vântului este condiţionat de caracterul, succesiunea şi 

frecvenţa câmpilor barici, precum şi a proceselor circulaţiei atmosferice din ţara noastră. În 

general clima acestui spaţiu geografic este condiţionată de frecventele ascensiuni ale aerului 

umed din vest şi de dezvoltarea norilor. Toate acestea duc la un regim al variaţiei temperaturii 

aerului mai moderat decât în cazul câmpiei, văi şi în depresiuni au loc unele acumulări de aer 

rece în timp ce în părţile mai înalte ale reliefului, beneficiază de aer mai cald. Acest principiu al 

inversiunii de temperatură acţionează şi în cazul îngheţurilor târzii (sfârşitul lunii martie şi luna 

aprilie) când pomii de pe văi sunt atinşi de îngheţ timp în care cei de pe culme nu sunt atinşi. 

Acest climat foarte complex favorizează dezvoltarea pădurilor de foioase. 

Hidrografia este în strânsă interdependenţă cu clima. Reţeaua hidrografică a comunei 

Hidişelu de Sus este săracă, multe văi fiind secate în timp de vară datorită temperaturilor 

ridicate şi a lipsei de precipitaţii. Astfel de văi sunt cele care străbat localitatea Hidişelu de Jos, 

pârâu denumit Hidişel şi pârâul aflat la Est de Sîntelec, numit Tăşad. Un pârâu care traversează 

satul Şumugiu este afluent al râului Gurbediu afluentul Crişului Negru. Topirea zăpezilor, ploile 

îndelungate sau aversele puternice, precum şi structura argiloasă a solului determină ca aceste 

pâraie să producă dese revărsări şi băltiri de ape care dăunează vegetaţiei spontane sau 

culturilor agricole. În acest sens s-au luat măsuri pentru regularizarea cursului acestor pâraie 

prin săparea de şanţuri taluzate corespunzător. Apele freatice reprezentate prin pânzele 

freatice se găsesc la adâncimi destul de mari în rare cazuri ele ieşind la lumină. 

 

Vegetația, solurile și fauna: Pendinte de condiţiile climatice, aceste trei elemente fizico – 

geografice se intercondiţionează. Vegetaţia arboricolă a comunei Hidişelu de Sus este alcătuită 

din goruni, fagi, carpeni, ulmi, frasini, iar stratul arbustiv este alcătuit din corni, măceşi etc. 

Dintre esenţele prezentate mai des în locurile apătoase amintim plopul. Stratul erbaceu 

este reprezentat prin: coada cocoşului, laptele cucului, iarba vântului şi altele. O mare parte a 

vegetaţiei spontane din teritoriul comunei Hidişelu de Sus a fost înlocuită cu culturile agricole. 

Solurile predominante, pe tot teritoriul comunei sunt: solul brun de pădure şi solul brun 

de pădure podzolit, care au apărut sub pădurile de fagi, goruni, cer şi gârniţă. Substratul 

petrografic pe care s-au dezvoltat aceste soluri este variat: depozite loessoide, nisipuri, argile, 

marne, gresii etc. , care au conţinut bogat în componente bazice. Aceste soluri brune de pădure 

dezvoltate în special pe depozitele loiessoide au determinat în multe locuri din teritoriul 

comunei apariţia unor torenţi care au erodat pătura de sol ducând în final la apariţia unor 

alunecări de teren. Un exemplu concludent este torentul format în valea din stânga intrării în 

satul Mierlău. Combaterea torenţilor şi a alunecărilor de teren s-a făcut prin plantarea unei 

adevărate păduri de salcâmi. Revenind la soluri vom aminti că explicaţia apariţiei celor două 

tipuri de sol brun rezidă în faptul că solul brun de pădure apare pe terenurile înclinate care 

beneficiază de un drenaj bun. În condiţiile unui drenaj deficitar cum este cazul interfluviilor 

dealurilor din comuna Hidişelu de Sus apar procese de podzolire care duc în final la apariţia 

solului brun de pădure podzolit. 
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Fauna este destul de bine reprezentată. Rozătoarele sunt reprezentate de: popândău, 

hârciog, cârtiţă, iepurele. Pădurile adăpostesc o bogată faună de păsări şi mamifere ca: cerbul, 

veveriţa, căprioara, mistreţul. Dintre păsări: fazanul, etc. La toate acestea se pot adăuga o serie 

întreagă de insecte şi reptile. În iernile ultimilor ani pădurarii au semnalat prezenţa unor haite 

de lupi. 

Ca monumente ale naturii pe teritoriul comunei Hidişelu de Sus, putem aminti că în 

pădurea Hidişelu de Jos, sub dealul Şimleului, vegetează aproximativ o mie de cuiburi de 

ghimpe, iar în pădurea Şumugiu 200 de cuiburi. Această plantă este un arbust termofil, specie 

care este ocrotită.  

De asemenea în calcarele din cariera de la Pogor se află un aven semicolmatat.  

Dintre păsările ocrotite de lege pe teritoriul comunei Hidişelu de Sus, îşi au cuibul mai 

multe familii de berze. 

 

Tectonica şi seismicitatea: Conform normativului de proiectare antiseismică P100-

1/2013, condiţiile locale ale terenului studiat este caracterizat prin: valorile perioadei de colţ 

Tc=0,7sec., acceleraţia terenului pentru proiectare (componenta orizontală a mişcării terenului) 

ag=0,15g. 

Categoria de importanţă este D stabilită conform legea nr.: 10/1995 Hotărâre nr. 

766/1997 şi a ordinului MLPAT nr.: 31/N/1995; Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea 

categoriei de  importanţă a construcţiilor. 

 

 Amplasamentul obiectivului de investiţie 

Terenul studiat pentru realizarea investiţiei se află în partea Centrală a Comunei Hidișelu 

de Sus, și a localitatății Hidișelu de Sus. Accesul la terenul studiat se realizează din strada 

existentă, Drumul Național DN76 – E79 situată în partea de Sud-Vest, Strada Principală. 

Amplasamentul se află pe partea stângă de merg spre Deva a drumului național DN76, în 

fața Sediului Primăria Hidișelu de Sus și a clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. 

Terenul studiat are o formă rectangulară, având latura scurtă adiacentă drumului național  

DN76 – Strada Principală, existentă în partea de Sud-Vest. Celelalte laturi sunt mărginite de 

proprietăţi particular-publice şi sunt amplasate şi delimitate conform ridicării topografice. 

 

Topografia 

Terenul conform Extrasului de Carte funciară cu Nr. 50285 este proprietatea Comunei 

Hidișelu de Sus, domeniul privat; drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuală 1/1. 

Terenul studiat este identificat cu Nr. cadastral 50285, având o suprafață de 2,830.00mp. 

Terenul este situat în intravilan, în UTR 1 Hidișelu de Sus, Zona I,S – Instituții și servicii, subzona 

Ia – Instituții adminstrative; Zona SP – agrement, sport, turism și Subzona SP2 – Zone verzi, 

scuaruri, parcuri.  
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Terenul studiat în suprafață de 2,830.00 mp., având categoria de folosinţă – Curți, 

Construcții; pentru construcții administrative și social culturale, construcții de locuințe și 

construcții anexe este amenajat; existând trei imobile construite în suprafața construită totală 

de 480.00mp și suprafață desfășurată de 806.00mp. Imobilul C1 – Sediul Primăriei comunei 

Hidișelu de Sus, având suprafața construită de 180.00mp și suprafață desfășurată de 360.00mp 

în regim de înălțime P+E. Imobilul C2 – Bloc de apartamente (a cabinetelor de medicină de 

familie și a cabinetului stomatologic), având suprafața construită de 146.00mp și suprafață 

desfășurată de 292.00mp în regim de înălțime P+E. Imobilul C3 – Anexă, având suprafața 

construită de 154.00mp și suprafață desfășurată de 154.00mp în regim de înălțime P. 

Terenul nu are denivelări accentuate și prezintă stabilitate naturală bună și nu este expus 

nici unui risc.  

Obiectul investiţiei propuse trebuie să satisfacă unele exigenţe de calitatea, ambient, 

confort, etc. Aceste exigenţe vor fi atinse prin dotarea şi echiparea obiectului cu utilităţi, 

echipamente şi utilajele necesare. Din acest punct de vedere, la proiectare se vor ţine cont de 

satisfacerea acestor exigenţe. 

Amplasamentul studiat pentru realizarea investiţiei beneficiază de utilităţile centralizate 

de reţea de energie electrică și rețea de alimentare cu apă, respectiv telefonie. În zonă nu s-au 

identificat surse de poluare existente în zonă.  Utilităţile şi reţelele sunt deja realizate şi nu este 

necesară extinderea lor. Singura operaţiune necesară va fi realizarea reţelelor pentru 

racordarea lor.  

f)existenţa unor: 

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

identificate; 

Nu este cazul, deoarece nu există rețele publice care să necesite devierea, doar 

racordurile locale ce vor fi refăcute în funcție de noile necesități. 

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

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

existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

Nu este cazul existenței unor posibile interferențe cu obiective istorice/ arhitecturale 

sau arheologice. 

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

siguranţă naţională; 

Nu este cazul. 
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - studiul geotehnic elaborat conform 

normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i) date privind zonarea seismică; 

Caracteristicile geofizice ale terenului de pe amplasament, conform normativului 

P100/2013  sunt: 

 Valoarea de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,15g, pentru 

cutremure având  intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de 

depăsire în 50 de ani. 

 

 
 

 Perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7s pentru componentele 

orizontale ale miscării seismice, corespunzând conform echivalenţei după coeficientul seismic 

(KS) cu gradul VIII al intensităţii cutremurelor, scara MSK ( SR -11100-93 ). 
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Conform normativului P100-1/2013, perimetrul amplasamentului este caracterizat prin 

următoarele valori :  

- perioada de colț a spectrului de răspuns : Tc = 0,7 sec. 

- valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR=225 ani:ag = 0,15 g 

 

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

nivelul maxim al apelor freatice; 

Adâncimea de îngheţ: În conformitate cu STAS-ul 6054/1977, adâncimea de îngheţ 

pentru perimetrul cercetat este de 0.70-0.80m. 

Condițiile de fundare propuse sunt definite de: 

Valoarea de bază a presiunii convenționale: 

Valoarea de bază a presiunii convenționale pe stratul I, pentru fundații având lățimea  

tălpii  B =1,00 m  și adâncimea de fundare față de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00 m, 

conform STAS 3300/2-85 este : Pconv. = 299,60 kPa; 

Valoarea de baza a presiunii convenționale pe stratul II, conform STAS 3300/2-85 este : 

Pconv. = 301,00 kPa; 

La valoarea de bază a presiunii convenționale de calcul pe strat, se vor aplica corecțiile 

de lățime (CB, anexa B pct.2.1.) şi de adâncime (CD, anexa B pct.2.2. si B pct.2.3.), conform STAS 

3300/2-85. 

Terenul de fundare conform Ts -1994 se încadreaza în categoria "foarte tare" pentru 

stratul I și pentru stratul II. 
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(iii) date geologice generale; 

Geomorfologia zonei 

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat se situează pe versanții 

Dealurilor Tășadului aparținând Delalurilor Pimontane Crișene. Areal care se dezvoltă imediat 

sub zona montană având forma unor culmi cu interfluvii netede, separate de văi largi, însoțite 

de terase.  Acestea alcătuiesc Dealurile Crișene, care pătrund în interiorul depresiunilor Crișului 

Negru, Vadului și Sălajului. Altitudinea dealurilor scade de la circa 600 m, cât au în vecinătatea 

munților, până la circa 200 m, deasupra Câmpiei Crișurilor.  

  Dealurile Crișene reprezintă rezultatul unui proces intens de eroziune, desfășurat după 

faza de ridicare valahă de la finele Romanianului, până la faza actuală, asupra unui piemont de 

acumulare situat la baza Munților Apuseni. 

În funcție de unitățile muntoase la periferia cărora s-au format şi de anumite 

particularități petrografice, morfologice și genetice, în cadrul Dealurilor piemontane Crișene, se 

deosebesc următoarele unitati: 

 Dealurile Plopișului, în care mai caracteristice sunt Dealurile Dumbrăvița, Dealurile 

Brusturi și Dealurile Oradei; Dealurile Pădurii Craiului cu subunitățile sale : 

 Dealurile Vârciorogului, Dealurile Tășadului, Dealurile Dobreștilor, Dealurile Valanilor și 

Dealurile Meziadului; Dealurile Bihorului cu subunitatile sale – Dealurile Beiușului, Dealurile 

Buduresei, Dealurile Goruni și Dealurile Lăzurilor; Dealurile Momei și Dealurile Codrului. 

Geologia: 

  Perimetrul studiat aparține, Unității geologice majore depresionare a Câmpiei 

Pannonice, în care succesiunea geologică este data de complexul argilelor–nisipoase 

pannoniene, peste care se dispun discordant formaţiuni recente pleistocen-holocene recente. 

Stratele pannonianului sunt quasiorizontale – înclinate cu 2,5-3° spre Vest-Sud-Vest, 

sunt relativ omogene – cu intercalații de faciesuri argilo-nisipoase. Petrografic depozitele 

pannonianului intra în categoria mârnelor – cu tot spectrul cunoscut, datorită conținutului de 

carbonați secundari. Local depozitele nisipoase trec în categoria gresiilor sau a nisipurilor 

cimentate cu lianți în special carbonatici, dar și secundar argilitici. 

Fundamentul unității deluroase aparține cristalinului metamorfic peste care, se succed 

orizonturi de mârne, argile, argile nisipoase, nisipuri. Structural stratele formațiunii de bază 

sunt orizontale, iar formațiunea acoperitoare are grosimi variabile și reflectă morfologia actuală 

a terenului. Pământurile ce alcătuiesc formațiunea acoperitoare sunt stratificate și se 

deosebesc între ele prin colorit și caracteristici geotehnice. De precizat este faptul că aceste 

pământuri ce alcătuiesc stratele formațiunii acoperitoare se încadrează conform NP 074-2014 

în categoria terenurilor dificile de fundare, respective pământuri cu umflâri și contracții mari 

(P.U.M.C.). Lucrările geotehnice executate au investigat stratele formațiunii acoperitoare până 

la adâncimea de 6,00 m - limita zonei active. 

 



 
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DEMIAN ZSOLT - JOZSEF 

Municipiul Oradea, Piaţa Ion Creangă, Nr. 1, Judeţul Bihor. 
C.I.F.: 27887118 

Banca Transilvania Oradea: RO20BTRL00501202E06606XX.  
 

 E-mail: demian_zsolt@yahoo.com;   Telefon: +40 0745/86.82.41; 23 

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

reglementările tehnice în vigoare; 

Încadrarea definitivă a lucrării în  categoria geotehnică s-a făcut funcție de următorii 
factori: 

Pentru stratul I 

Criterii evaluare Tip teren Punctaj 

condițiile de teren terenuri dificile 6 

apă subterană fără epuismente 1 

clasificarea construcției: 
  

după clasa de importanță redusă 2 

Vecinătăți fără riscuri 1 

  TOTAL = 10 

Conform acestui punctaj rezultă: 
riscul geotehnic = moderat 
categoria geotehnică = 2 

 
 Pentru stratul II  

Criterii evaluare Tip teren Punctaj 

condițiile de teren terenuri bune 2 

apă subterană fără epuismente 1 

clasificarea construcției: 
  

după clasa de importanță redusă 2 

Vecinătăți fără riscuri 1 

  TOTAL = 6 

Conform acestui punctaj rezultă: 
riscul geotehnic = redus 
categoria geotehnică = 1 
 

Categoria geotehnică 1 (risc geotehnic redus)  
- include doar lucrări mici și relativ simple 
- metodele categoriei geotehnice 1 sunt suficiente doar în condiții de teren care, pe baza 

experienței comparabile  sunt recunoscute ca fiind suficient de favorabile, astfel încât să 
se poata utiliza metode de rutină în proiectarea și execuția lucrărilor. 

- modelele Categoriei geotehnice 1 pot fi suficiente doar dacă nu sunt excavații sub nivelul 
apei subterane. 

 
Categoria geotehnică 2 (risc geotehnic moderat) 

- include tipuri de lucrări convenționale și fundații, fără riscuri majore sau condiții de 
teren și solicitări neobișnuite sau excepțional de dificile. 

- lucrările din această categorie impun obținerea de date cantitative și efectuarea de 
calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerințelor fundamentale;  

- pot fi utilizate metode de rutină pentru încercări de laborator și de teren și pentru 
proiectarea și execuția lucrărilor. 
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 (v)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

Nivelul apei subterane 

Apele freatice propriu-zise sunt acumulate în depozitele aluvionare de luncă și terasă ce 

se dezvoltă de-a lungul râurilor din județ, precum și în zonele de interfluviu.                      

În zona freaticul este tributar bazinului Crișului Repede în care depresurizeaza atât apele 

freatice propri-zise precum și apele suprafreatice care provin din acumulările depozitelor 

deluviene și din cele de pătură de sol.  

Fiind cantonate în zona de aerație, apariția și dinamica lor este în funcție de condițiile 

meteorologice, respectiv de perioadele anului bogate în umiditate, când cantitatea 

precipitațiilor depăsește evaporația. Drept urmare, în Câmpia Crișurilor și în zona Dealurilor 

Piemontane Crișene, caracaterizate printr-o umiditate variabilă, apele suprafreatice apar mai 

ales primăvara, când precipitațiilor bogate li se adaugă și topirea zăpezilor. 

La data executării lucrărilor geotehnice pe amplasament nivelul hidrostatic nu s-a 

interceptat până la adâncimea de -6,00m, adâncime la care s-au oprit lucrările geotehnice pe 

amplasament.  

În perioadele cu precipitații bogate (primăvara – toamna) în stratele formațiunii 

acoperitoare pot să apară ape freatice cu caracter sezonier, pentru care se recomandă 

protejarea construcțiilor prin executarea de drenuri perimetrale cu descărcare gravitațională. 

Studiul geotehnic este atașat prezentului studiu de fezabilitate. 

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

tehnologic: 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

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

- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse; 

Cele două scenarii pentru realizarea obiectivului de investiții se diferențiază din punctul 

de vedere al finisajelor, materialelor și al echipamentelor propuse. Volumul obiectivului de 

investiție este același, spațiile sunt organizate la fel, din punct de vedere funcțional și au 

aceleași suprafețe. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse prin proiectul de investiţie, există două scenarii ce 

vor fi prezentate, şi soluţia optimă recomandată de către elaborator cu focus pe avantajele pe 

care acestea le prezintă.  

Conform temei de proiectare, s-a solicitat crearea și amenajarea unui spațiu de agrement 

ce urmărește îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții comunității; dar și creșterea 

suprafețelor reprezentative pentru comunitate, protejarea și gestionarea durabilă a acestora; 

precum și creșterea standardelor de viață a locuitorilor.  
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Scopul acestui proiect este realizarea unei zone de agrement cu spații verzi, alei și zone 

pietonale, cu fântână arteziană și filigorie pentru diferite ceremonii și nu în ultimul rând 

realizarea unei parcări pentru autoturisme, în zona Sediului Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii 

blocului de apartamente (a cabinetelor de medicină de familie și a cabinetului Stomatologic), 

respectiv în vecinătatea Căminului Cultural, care să deservescă acestora.  

Parcarea va fi iluminata modern, va avea căi de acces pietonal, sistem de preluare a 

apelor pluviale, coșuri de gunoi, bănci, etc.  

Prin acest proiect se va realiza dimensionarea sistemului pietonal și rutier, respectiv a 

structurii ce urmează a fi proiectată. Se vor realiza lucrări de amenajare a spațiilor verzi, zonelor 

pietonale și zonei de parcare cu respectarea prevederilor actelor în vigoare. Se va asigura 

iluminatul public și crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, 

spații ce includ spații de recreere și spații pentru diferite ceremonii; care să corespundă 

standardelor şi să satisfacă nevoile de practicarea activităților în condiţii optime şi de siguranţă.  

Conform legislaţiei în vigoare construcţia trebuie să corespundă, ţinând seama mai ales 

de sănătatea şi siguranţa persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al 

construcţiei. Dotăriile şi amenajările aferente necesare se vor amplasa astfel încât să nu creeze 

disfuncţii cadrului urban din proximitatea medie sau îndepărtată. Organizare spaţial-funcţională 

va urmări în primul rând modularitatea spaţiului, astfel încât să se poată desfăşura în cele mai 

bune condiţii, funcţiuniile cerute. 

 

PREZENTAREA SCENARIILOR PROPUSE PENTRU  

ATINGEREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

 

SCENARIUL I: “AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT” 

Primul scenariu are în vedere reconversia și refuncționalizarea zonei, neîngrijite și 

neutilizate și transformarea ei în zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru 

comunitate. Acest scenariu are în vedere atât curățarea suprafeței prin dezafectarea fântânii 

existente și desfacerea dalelor de beton existente, cât și amenajarea cu alei si dotări pentru 

petrecerea timpului liber şi crearea unei zone de parcare. 

Prin prezentul scenariu se propun următoarele:  

 Se construiesc alei pietonale și carosabile, cu dale din antezit în suprafață de 570.00mp 

și piatră cubică din granit în suprafață de 1,150.00mp;  

 Se vor amenaja 12 locuri de parcare pentru autoturisme, care să deservească zona 

Sediului Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului Stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. 

Zona de parcare se va pava cu piatră cubică din granit; care este cuprinsă în suprafața de piatră 

cubică din granit mai sus amintită; 
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 Se construiește o filigorie pentru diferite ceremonii în aer liber, cu o suprafață construită 

de 125.00mp; cu stâlpi prefabricați, placă de beton peste sol și peste parter, cu acoperiș simplu 

într-o apă, de tip șarpantă, ascunsă cu atic din beton armat.  

 Se dotează amplasamentul pentru iluminat nocturn, cu stâlpi de iluminat autonomi – 

fotovoltaici, în număr de 32 de bucăți;  

 Se propune plantarea terenului conform planurilor cu arbori și arbuști, în număr de 8 

arbori magnolia, 10 arbori ornamentali de talie mare; 15 arbori ornamentali de talie medie, 12 

arbori ornamentali de talie mică, 250 arbuști gard viu – tuia Chiparosul Leyland și 10 arbuști cu 

flori ornamentali – liliac. Pentru amplasarea arborilor în zona dalelor din andezit se vor amplasa 

și 8 grătare de protecție a copacilor. 

 Se dotează amplasamentul cu mobilier urban: o fântână arteziană, 18 bănci de beton, 

12 coșuri de gunoi din beton, 5 jardiniere cu bancă, 2 cișmele stradale și 2 suporturi de 

biciclete.   

 Se amenajează spații verzi cu gazon natural în suprafață de 442.00mp și amplasarea de 

borduri pentru aceste zone verzi în lungime de 400ml.  

 Se vor amplasa rigole din piatră naturală pentru scurgerea apelor pluviale în lungime de 

225ml.  

 Se va construi un gard de împrejmuire a terenului din elemente prefabricate în lungime 

de 120ml.  

Întreaga amenajare și dotare a amplasamentului asigură accesul persoanelor cu 

dizabilități și de asemenea se vor amplasa macajele tactile (STOP) pentru nevăzători, la intrările 

– ieșirile din zona propusă pentru amenajare; pentru a avertiza nevăzătorul de apropierea unor 

zone cu potenţial pericol, cum sunt: treptele, traversările, uşile sau alte obstacole, precum şi 

schimbările de direcţie; 

Întregul proiect vizat prin acest studiu se referă la amenajarea unui spațiu de agrement și 

a unei platforme de parcare pe suprafața existentă. Amenajarea în cauză, se dorește a fi una 

prietenoasă cu mediul, protejând și sublimând potențialul ecologic al zonei. Astfel în cadrul 

exercițiului ce a dus la prezentul studiu s-au identificat următoarele activități compatibile 

contextului natural: promenadă, relaxare, petrecerea timpului liber, realizarea de activități și 

ceremonii în aer liber. 

Prin lucrări de terasament şi modelare a terenului, plantațile și aleile vor fi create în zone 

distincte pentru care toate categoriile de vârstă; în care își pot găsi locul de relaxare, joacă, 

plimbare sau liniște dorit. 

Scenariul selectat pentru realizarea investiției presupune amenajarea unui spațiu de 

agrement care să satisfacă atât nevoia de liniște și relaxare, cât și amenajarea unor spații de 

parcare. 

Crearea unui loc adecvat care să asigure tinerilor și copiilor condiții pentru mișcare în aer 

liber, în condiții de siguranță, cât și amenajarea unor zone care să fie reprezentative pentru 

comunitate și o adevărată oază de liniște, verdeață, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor 
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categoriilor de vârstă, fapt ce va contribui la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a 

locuitorilor și de înfrumușețare a zonei publice. 

Probleme identificate: 

- Lipsa unei zone de agrement în localitate; 

- Existența unui spațiu public inestetic, fără utilizare; 

- Nefolosirea la capacitate maximă a potențialului de recreere din zonă. 

Se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării 

în rândul tuturor categoriilor de vârstă. 

Aleile au fost trasate astfel încât să evite încrucisările și să conducă la diversele zone cât 

mai simplu. 

Vor predomina zonele acoperite cu dale din piatră naturale, care să fie cât mai 

prietenoase cu mediul înconjurător. Vegetația, constituită din arbori, arbuști și plante 

ormnamentale și este dispusă în grupuri, de-a lungul aleilor și a împremuirii propuse. 

Lucrările propuse: 

Amenajarea se va face cu alei din piatră cubică pe pat de nisip (granit negru) - în suprafață 

de 1,150.00mp; dale din andezit pe pat de nisip (nunță de gri deschis) - în suprafață de 

570.00mp, spații verzi cu gazon natural - suprafață de 442.00mp și amplasarea de arbori și 

arbuști ornamentali.  

De asemenea se propune realizarea de împrejmuire teren pe o lungime de 120ml și 

amplasarea unei filigorii pentru ceremonii cu suprafața de 125.00mp. Totodată, se propune și 

montarea și dotarea platformei și a spațiului de agrement, cu elemente care să corespund 

standardelor în vigoare şi care respectă şi prescripţiile normelor europene EN 1176.  

Se propune : 

- amplasare fântână artezienă - 1 buc. 

- amplasarea de bănci de beton - 18 buc. 

- amplasarea de coșuri de gunoi - 12 buc. 

- amplasarea de jardiniere cu bancă - 5 buc. 

- amplasarea de cișmea stradală - 2 buc. 

- amplasarea de suport de biciclete - 2 buc. 

- amplasarea de grătare de protecție pentru copaci - 8 buc. 

- amplasarea de rigole din piatră naturală -225ml. 

- realizarea de borduri - 400ml. 

- amplasarea de stâlpi fotovoltaici de iluminat nocturn - 32 buc. 

- amplasarea de arbori - magnolia - 8 buc. 

- amplasarea de arbori mari -10 buc. 

- amplasarea de arbori medii - 15 buc. 

- amplasarea de arbori mici - 12 buc. 

- amplasarea de arbuști - gard viu Tuia Chiparosul Leyland - 250 buc. 

- amplasarea de arbuști cu flori ornamentale - Liliac/Trandafir - 10 buc. 
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AVANTAJE: aspect estetic impecabil și deosebit, implementare rapidă și montaj rapid, 

structură uşoară și prietenoasă cu mediul, soluţie ecologică; care rezistă intemperiilor și 

în timp. 

 

SCENARIUL II: “AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT” 

Al doilea scenariu are în vedere deasemenea reconversia și refuncționalizarea zonei, 

neîngrijite și neutilizate și transformarea ei în zona de agrement și petrecere a timpului liber 

pentru comunitate. Acest scenariu are în vedere atât curățarea suprafeței prin dezafectarea 

fântânii existente și desfacerea dalelor de beton existente, cât și amenajarea cu alei si dotări 

pentru petrecerea timpului liber şi crearea unei zone de parcare. 

În al doilea scenariu se adoptă soluții diferite din punct de vedere al finisajelor și al 

soluțiilor propuse. 

Prin prezentul scenariu se propun următoarele:  

 Se construiesc alei pietonale, cu dale prefabricate din beton în suprafață de 1,180.00mp;  

 Se vor amenaja 12 locuri de parcare pentru autoturisme și alei carosabile cu strat de 

uzură de mixtură asfaltică; în suprafață de 540.00mp, care să deservească zona Sediului 

Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de medicină de 

familie și a cabinetului Stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. 

 Se construiește o filigorie pentru diferite ceremonii în aer liber, cu o suprafață construită 

de 125.00mp; cu stâlpi monolizi din beton armat, placă de beton peste sol și peste parter, cu 

acoperiș simplu într-o apă, de tip șarpantă, ascunsă cu atic din beton armat.  

 Se dotează amplasamentul pentru iluminat nocturn, cu stâlpi de iluminat racordați la 

rețeaua de energie electrică a comunei, în număr de 32 de bucăți;  

 Se propune plantarea terenului cu arbori și arbuști, în număr de 8 arbori magnolia, 10 

arbori ornamentali de talie mare; 15 arbori ornamentali de talie medie, 12 arbori ornamentali 

de talie mică, 250 arbuști gard viu – tuia Chiparosul Leyland și 10 arbuști cu flori ornamentali – 

liliac. Pentru amplasarea arborilor în zona dalelor prefabricate din beton, se vor amplasa și 8 

grătare de protecție a copacilor. 

 Se dotează amplasamentul cu mobilier urban: o fântână arteziană, 18 bănci metalice, 12 

coșuri de gunoi din plastic, 5 jardiniere metalice cu bancă, 2 cișmele stradale din fontă și 2 

suporturi metalice de biciclete.   

 Se amenajează spații verzi cu rulouri de gazon în suprafață de 442.00mp și amplasarea 

de borduri prefabricate de beton pentru aceste zone verzi în lungime de 400ml. De asemenea, 

se propune și executarea unei instalații de irigare a spațiilor verzi. 

 Se vor amplasa rigole din beton prefabricat pentru scurgerea apelor pluviale în lungime 

de 225ml.  

 Se va construi un gard de împrejmuire a terenului din elemente prefabricate în lungime 

de 120ml.  
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DEZAVANTAJE: aspect estetic neplăcut și neestetic în comparație cu scenariul I, 

implementare mult mai greoaie și neprietenoasă cu mediul, soluţie neecologică și 

economică, care nu rezistă intemperiilor și în timp; și care necesită reparații și întreținere 

în timp. 

 

SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR 

 Elaboratorul optează pentru SCENARIUL I deoarece corespunde cerinţelor beneficiarului. 

Scenariul I este facil în această formulă şi respectă indicaţiile date prin tema de proiectare, 

totodată această varianta este cea mai optimă din toate punctele de vedere, chiar şi din punct 

de vedere cost-beneficiu.  

Diferenţa majoră dintre cele două scenarii constă în faptul că se adoptă soluții diferite 

din punct de vedere al finisajelor, materialelor și al echipamentelor propuse: primul scenariu 

folosește materiale naturale cât mai prietenoase cu mediul și mult mai calitative; iar al doilea 

scenariu foloșete materiale mai ieftine din punct de vedere economic, dar care nu sunt atât de 

prietenoase cu mediul; datorită proceselor de fabricație și nu în ultimul timp datorită faptului că 

acestea în timp se degradează și necesită reparații și întreținere. 

Dar având în vedere obiectivul general al investiției, prin care se dorește amenajarea 

unor zone care să fie reprezentative pentru comunitate și o adevărată oază de liniște, verdeață, 

care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de vârstă, dar și asigurarea în condiții de 

siguranță a unei zone de mișcare și realizarea de activități în aer liber pentru tineri și copiilor; 

contribuind astfel la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor și la 

înfrumușețarea zonei publice. 

Din acest motiv credem că scenariul I este cel mai facil având în vedere faptul că este cel 

mai prietenos cu mediul și că folosește materiale naturale. Subliniem faptul că majoritatea 

entităților care realizează lucrări de această anvergură, se axează pe folosirea materialelor 

naturale (chiar dacă acestea sunt mai scumpe din punct de vedere economic) în detrimentul 

materialelor clasice și neprietenoase cu mediul.  

 

AVANTAJELE scenariului recomandat: 

 Aspect estetic impecabil și deosebit,  

 Implementare rapidă și montaj rapid,  

 Structură uşoară și prietenoasă cu mediul,  

 Soluţie ecologică, care rezistă intemperiilor și în timp. 

 

Din punct de vedere tehnic este cea mai simplă soluție, iar din punct de vedere estetic 
se integrează în arhitectura zonei și în cadrul natural. Din punct de vedere economic reprezintă 
un raport calitate-preț mediu spre superior. 
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DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCȚIONALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ, DUPĂ CAZ; 

Reconversia și refuncționalizarea zonei, neîngrijite și neutilizate din prezent și 
transformarea ei în zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate va 
revitaliza zona şi va asigura funcţiuni sanogene (îmbunătățirea calității mediului), estetice 
(înfrumusețarea zonei, dezvoltarea simţului estetic), sociale (socializare, relaxare, petrecere a 
timpului liber, sentimentul apartenenţei la comunitate), educative (acţiuni desfăşurate pentru 
cunoaşterea naturii şi plantelor, pentru stimularea biodiversitatii). Nu în ultimul rând, investiția 
propusă va contribui la valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei.  

Spaţiile noi create vor avea acces liber şi nu vor fi generatoare de venituri. Va oferi de 
asemenea posibilitatea de utilizare pentru persoanele cu dizabilitati, urmărind îndeplinirea 
politicilor publice de integrare a acestor persoane în comunitate.  

 
Terenul pe care se va realiza investitia, este un teren fără diferențe semnificative de 

nivel, în suprafață de 2,830.00 mp.  
Caracteristici tehnici și parametrii specifici: 

- Suprafața terenului – 2,830mp 
- Suprafața construcțiilor existente – 480mp 
- Suprafața spațiului pentru agrement și petrecerea timpului – 2,350mp 
- Suprafața amenajărilor cu piatră cubică (granit negru) – 1,150mp 
- Suprafața amenajărilor cu dale din andezit – 570mp, din care 60mp trotuar 
- Suprafața filigoriei pentru ceremoni – 125mp 
- Suprafața spațiilor verzi cu gazon natural – 442mp 
- Suprafața împrejmuiri de teren – 120ml 

 

Lucrările propuse: 

 Dezafectarea fântânii existente, aflate în stare de degradare; 

 Desfacerea dalelor prefabricate de beton existente; 

 Curătarea terenului de vegetația aflată în stare de degradare și protejarea vegetației 

aflată în stare bună; 

 Pregătire teren (inclusiv îndepărtare resturi aflate pe locaţie); 

 Construirea de alei pietonale și carosabile, cu dale din antezit pe pat de nisip, în 

suprafață de 570.00mp și piatră cubică din granit în suprafață de 1,150.00mp;  

 Amenajarea a 12 locuri de parcare pentru autoturisme, care să deservească zona 

Sediului Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului Stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural.  

 Construierea unei filigorii pentru diferite ceremonii în aer liber, cu o suprafață construită 

de 125mp; cu stâlpi prefabricați, placă de beton peste sol și peste parter, cu acoperiș simplu 

într-o apă, de tip șarpantă, ascunsă cu atic din beton armat.  

 Dotarea amplasamentul pentru iluminat nocturn, cu stâlpi de iluminat autonomi – 

fotovoltaici, în număr de 32 de bucăți;  
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 Plantarea și amenajarea peisageră a terenului cu arbori și arbuști, în număr de 8 arbori 

magnolia, 10 arbori ornamentali de talie mare; 15 arbori ornamentali de talie medie, 12 arbori 

ornamentali de talie mică, 250 arbuști gard viu – tuia Chiparosul Leyland și 10 arbuști cu flori 

ornamentali – liliac. Pentru amplasarea arborilor în zona dalelor din andezit se vor amplasa 8 

grătare de protecție a copacilor. 

 Dotarea amplasamentul cu mobilier urban modern: o fântână arteziană, 18 bănci de 

beton, 12 coșuri de gunoi din beton, 5 jardiniere cu bancă, 2 cișmele stradale și 2 suporturi de 

biciclete.   

 Amenajarea de spații verzi cu gazon natural în suprafață de 442.00mp și amplasarea de 

borduri pentru aceste zone verzi în lungime de 400ml.  

 Amplasarea de rigole din piatră naturală pentru scurgerea apelor pluviale în lungime de 

225ml.  

  Construirea de împrejmuire a terenului din elemente prefabricate în lungime de 120ml. 

 
Accesul va fi posibil din Strada Principală – Drumul Național DN76 – E79.  
Circulaţia în incintă va fi pe o parte carosabilă și pietonală; iar pe o parte doar 

pietonalaă. Pentru alei se va întrebuința îmbrăcăminte ecologică din dale de piatră naturală, 
dale din andezit și piatră cubică din granit, rezistente la îngheț, cu cromatica naturală. 
Organizarea funcţională: - împrejmuire a terenului cu elemente prefabricate în partea de Sud-
Est, Est și Nord-Est și bordate cu arbuști, gard viu – Tuia Chiparosul Leyland, pe laturile 
terenului; - zone funcţionale distincte, dar legate prin sistemul de alei: zona principală exclusiv 
pietonală, în fața Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de medicină de familie și a 
cabinetului Stomatologic); zona de acces carosabil și parcări, în fața Sediului Primăriei Hidișelu 
de Sus; - zona de recreere și petrecere a timpului liber, cu filigorie pentru ceremonii și alte 
activități în aer liber, exclusiv pietonală; în spatele Clădirii blocului de apartamente (a 
cabinetelor de medicină de familie și a cabinetului Stomatologic) și a Sediului Primăriei Hidișelu 
de Sus; -  zona monumentului comemorativ, exlusiv pietonal (menționăm, că asupra 
monumentului comemorativ nu se face nici un fel de interveniție). 

 Se vor amplasa obiecte de mobilier urban – bănci, corpuri de iluminat autonomi, coşuri 
de gunoi, etc. Băncile și mobilierul urban folosit vor fi de format modern, din beton și lemn 
furnir stejar și bambus; elementele folosite sunt rezistente în timp și calitative,  incomparabile 
cu mobilierul urban clasic existent pe piață.  

Se propune : 

- amplasare fântână artezienă - 1 buc. 

- amplasarea de bănci de beton - 18 buc. 

- amplasarea de coșuri de gunoi - 12 buc. 

- amplasarea de jardiniere cu bancă - 5 buc. 

- amplasarea de cișmea stradală - 2 buc. 

- amplasarea de suport de biciclete - 2 buc. 

- amplasarea de stâlpi fotovoltaici de iluminat nocturn - 32 buc. 

- amplasarea de arbori - magnolia - 8 buc. 
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- amplasarea de arbori mari -10 buc. 

- amplasarea de arbori medii - 15 buc. 

- amplasarea de arbori mici - 12 buc. 

- amplasarea de arbuști - gard viu Tuia Chiparosul Leyland - 250 buc. 

- amplasarea de arbuști cu flori ornamentale - Liliac/Trandafir - 10 buc. 

Suprafeţele de teren a spațiilor verzi vor constitui obiectul unor amenajări peisagere 
propuse pentru realizare. Vegetaţia nou introdusă va fi adaptată autohton şi se va armoniza cu 
situl. Arborii noi plantaţi vor asigura funcţiuni ornamentale complementare celor existenţi in 
zona (cromatică, flori). Arbuştii foioşi şi răşinoşi vor completa palierul de mică înălţime din 
structura zonei de agrement, oferind unitate cu ansamblul, dar şi diversitate prin caracterele 
ornamentale, eşalonate pe toată durata anului. Peluzele vor fi accesibile publicului.  

Întreaga amenajare și dotare a amplasamentului asigură accesul persoanelor cu 

dizabilități și de asemenea se vor amplasa macajele tactile (STOP) pentru nevăzători, la intrările 

– ieșirile din zona propusă pentru amenajare; pentru a avertiza nevăzătorul de apropierea unor 

zone cu potenţial pericol, cum sunt: treptele, traversările, uşile sau alte obstacole, precum şi 

schimbările de direcţie; 

Organizarea de șantier și măsuri de protecția muncii 

Zona aferentă șantierului va fi împrejmuită temporar cu panouri mobile metalice cu 
fundaţii supraterane din beton armat. Conturul incintei ce urmează a fi împrejmuită va fi 
detaliat în proiectul D.T.O.E.  

Accesul auto, locul de depozitare a materialelor, baracă de șantier (care va cuprinde 
biroul dirigintelui de șantier și vestiarele pentru muncitori),  respectiv WC-urile de tip uscat/ 
ecologic  se vor amplasa conform proiectului D.T.O.E. 

Panoul pentru identificarea lucrărilor se va amplasa în loc vizibil, conform planşei 
desenate, şi va conţine: denumirea obiectivului, datele beneficiarului, ale proiectantului şi 
antreprenorului.  

Se prevede colectarea deşeurilor rezultate din şantier și evacuarea lor cu ajutorul unei 
firme specializate. 

Toate construcţiile (baraca şi împrejmuirea) sunt provizorii şi se vor dezafecta la 
terminarea lucrărilor, fiind interzisă prin lege menţinerea acestora. 

La accesul în incintă realizat pentru aprovizionarea şantierului se va realiza un racord 
provizoriu de apă pentru a curăţa betonierele şi camioanele de noroi şi surplus de material. 

Pentru protejarea mediului înconjurător se va interzice depozitarea deșeurilor în afara 
zonelor amenajate conform proiectului de organizare a lucrărilor (aprobat conform normelor in 
vigoare). Materialele reziduale vor fi transportate în depozite legal stabilite și pentru care  s-au 
obținut aprobările legale. La sfârșitul execuției lucrărilor terenul se va elibera de resturile 
materiale și se va recondiționa conform  proiectului de sistematizare și amenajare a terenului 
aferent investiției. 

La executarea lucrărilor se vor respecta: 
- Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, aprobat de MLPAT cu 

ordinul nr. 9/N/15.03.1993. 
- Norme generale de protecție a muncii editate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

și Ministerul Sănătății, ediția 1996. 
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- Legea protecției muncii, nr. 90/1996, publicată în B.O. nr. 157/23.07.1996. 
- Norme specifice de protecție a muncii pentru lucrări de beton, zidărie, montaj 

prefabricate și finisaje în construcții, indicativ IM 006/96 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 773/N 
din 15.10.1996. 

- Norme specifice de protecția muncii pentru lucrări de cofraje, schele, indicativ IM 
007/90, aprobate cu ord. MLPAT nr. 774/N din 15.10.1996. 

Constructorul va respecta toate măsurile de tehnica securității și protecție a muncii în 
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare prevăzându-se, eventual, lucrări suplimentare 
impuse de condițiile locale. 

Construcția se încadrează în clasa de importanță IV, conform STAS 10.100/0-75 și P 

100-92. Categoria de importanță a construcției este "D" conform H.G. nr. 766/1997 si Ord. 

MLPAT nr. 31/N/95. În conformitate cu H.G. nr. 925/95 proiectul va fi supus verificării tehnice 

atestate, prin grija beneficiarului. 

DOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE 

Dotarea cu echipamente: 

DENUMIRE U.M. CANT. IMAGINE ORIENTATIVĂ 

Fântână artezienă Buc. 1 

 
Bănci de beton Buc. 18 

 

Coșuri de gunoi Buc. 12 

 
Jardiniere cu bancă Buc. 5 

 
Cișmea stradală Buc. 2 

 



 
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DEMIAN ZSOLT - JOZSEF 

Municipiul Oradea, Piaţa Ion Creangă, Nr. 1, Judeţul Bihor. 
C.I.F.: 27887118 

Banca Transilvania Oradea: RO20BTRL00501202E06606XX.  
 

 E-mail: demian_zsolt@yahoo.com;   Telefon: +40 0745/86.82.41; 34 

Suport de biciclete Buc. 2 

 
Stâlpi de iluminat fotovoltaici Buc. 32 

 
Arbori - Magnolia Buc. 8 

 
Arbori mari Buc. 10 

 
Arbori medii Buc. 15 

 
Arbori mici Buc. 12 

 
Arbuști - gard viu Tuia Chiparosul 

Leyland 

Buc. 250 

 
Arbuști cu flori ornamentale - 

Liliac/Trandafir 

Buc. 10 
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3.3 Costurile estimative ale investiției: 

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 
corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 
 

SCENARIUL I – SCENARIUL RECOMANDAT 

Valoarea investiției   

în lei, cu TVA / fără TVA 

- cu TVA:     2.769.222,00 lei / 559.461,39 euro 

- fără TVA:  2.331.456,36 lei / 471.020,32 euro 

   din care:  

 - construcții – montaj, cu TVA / fără TVA 

- cu TVA:      2.144.444,16 lei / 433.238,55 euro 

- fără TVA:   1.802.053,92 lei / 364.066,01 euro 

 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 
publice. 

 

   DENUMIRE CLASIFICARE DURATA NORMALĂ DE 

VIAȚĂ 

Infrastructura drumuri, alei, parcaje, etc. 1.3.7.2 30-40 

Construcții pentru învățământ; știință; cultură și 

artă; ocrotirea sănătății; asistentă socială; 

cultură fizică și agrement; 

1.6.2. 40 - 60 

 
Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după 

terminarea construcției proiectului. În cazul prezentat aceste costuri de operare constau în: 

 Întreținere; 
 

Elementele de cost pentru perioada de exploatare au fost estimate pentru obiectivele de 
investiție în funcție de modul de operare. Proiectul de investiție presupune în perioada de 
operare, întreținerea curentă și periodică; în vederea asigurării duratei de viață recomandată. 
Întreținerea anuală estimată va reduce pericolul degradării.  

Toate costurile anuale, determinate pentru primul an de analiză, au fost indexate cu rata 
inflației, conform scenariului adoptat de evoluția acestui indicator macro-economic. Prin proiect 
se dorește exploatarea în sarcina beneficiarului – Comuna Hidișelu de Sus, unitate ce dispune de 
o echipa proprie desemnată serviciilor de întreținere a domeniului public. 

 
Investiția nu generează venituri financiare, deci prin urmare nu se poate calcula o 

durată de amortizare a investiţiei. 
Durata normată de viaţă a investiţiei publice este estimată că poate atinge la 35 ani, 

prin întreținerea periodică. 
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3.4 Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, 

după caz: 

- studiu topografic, anexat documentației; 

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului, anexat documentației; 

3.5 Grafice orientative de realizare a investiţiei 

Durata de realizare a lucrărilor propuse este de 24 luni, etapele principale fiind 

următoarele : 

 - Organizarea licitației pentru proiectare si executie construcției;  

 - Proiectare; 

 - Lucrări de construcții; 

 

4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 

scenariului de referință 

Tema de proiectare prevede “Amenajare platformă parcare și spațiu agrement”; iar prin 

proiectul ce a generat prezenta documentația se urmărește îndeplinirea obiectivului general, 

dar și a  direcțiile strategice de dezvoltare la nivel județean, la nivelul local și la nivel comunitar, 

prin obiectivele și măsurile propuse de dezvoltare, modernizare, amenajare de noi parcuri, 

spații de agrement și petrecerea timpului liber, care să asigure posibilitatea practicării 

activitățiilor de recreere în aer liber, creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi a stării de 

sănătate a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi). 

 

4.ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI  

TEHNICO - ECONOMIC(E) PROPUS(E) 
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Perioada de referință 
Pentru Analiza financiară au fost adoptate următoarele ipoteze de bază: 

 Perioadă de referinţă din anul 2022 până în anul 2036, adică 15 ani. 

 Scenarii de evaluare: 
- Scenariu de referinţă / de bază (menţinerea situaţiei existente “do nothing”); 
- Opţiunea preferată de investiție; 

 Fluxuri de creştere/ marginale pentru costuri şi beneficii (cu – fără investiție). 

 Analiza va fi efectuată cu preţuri fixe, constante, din 2021; 

 Actualizare: an 2021. 
- Rata financiară de actualizare de 4% pe an. 
- Rata economică de actualizare de 5% pe an. 

 Costurile de investiţie includ cheltuielile diverse și neprevăzute. 

 Costurile de întreţinere şi de operare includ atât cheltuielile de rutină, cât şi cheltuielile de 
întreţinere majoră şi de operare anuală. 

 
Perioada de referinţă (ani) recomandată pentru investitiile în infrastructura de 

agrement este de 15 de ani. 
 
Durata de viață și valoarea reziduală 
Conform HG 2139/2004 de aprobare a Catalogului privind clasificarea mijloacelor fixe 

utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu 
duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar, Publicat in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 46 din 13/01/2005, intrat în vigoare in 13/01/2005, durata de viaţă a 
construcţiilor pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, 
cultură fizică şi agrement este de 40-60 de ani. Astfel, considerând o durată de viaţă maximă de 
60 de ani, rezultă ca la finalul perioadei de referinţă de 15 ani, valoarea reziduală este 75% din 
valoarea investiţiei. 

 

Cele două scenarii luate în analiză sunt : 

SCENARIUL I: “AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT” 

Primul scenariu are în vedere reconversia și refuncționalizarea zonei, neîngrijite și 

neutilizate și transformarea ei în zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru 

comunitate. Acest scenariu are în vedere atât curățarea suprafeței prin dezafectarea fântânii 

existente și desfacerea dalelor de beton existente, cât și amenajarea cu alei si dotări pentru 

petrecerea timpului liber şi crearea unei zone de parcare. 

Prin prezentul scenariu se propun următoarele:  

 Se construiesc alei pietonale și carosabile, cu dale din antezit în suprafață de 570.00mp 

și piatră cubică din granit în suprafață de 1,150.00mp;  

 Se vor amenaja 12 locuri de parcare pentru autoturisme, care să deservească zona 

Sediului Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului Stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. 



 
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DEMIAN ZSOLT - JOZSEF 

Municipiul Oradea, Piaţa Ion Creangă, Nr. 1, Judeţul Bihor. 
C.I.F.: 27887118 

Banca Transilvania Oradea: RO20BTRL00501202E06606XX.  
 

 E-mail: demian_zsolt@yahoo.com;   Telefon: +40 0745/86.82.41; 38 

Zona de parcare se va pava cu piatră cubică din granit; care este cuprinsă în suprafața de piatră 

cubică din granit mai sus amintită; 

 Se construiește o filigorie pentru diferite ceremonii în aer liber, cu o suprafață construită 

de 125.00mp; cu stâlpi prefabricați, placă de beton peste sol și peste parter, cu acoperiș simplu 

într-o apă, de tip șarpantă, ascunsă cu atic din beton armat.  

 Se dotează amplasamentul pentru iluminat nocturn, cu stâlpi de iluminat autonomi – 

fotovoltaici, în număr de 32 de bucăți;  

 Se propune plantarea terenului conform planurilor cu arbori și arbuști, în număr de 8 

arbori magnolia, 10 arbori ornamentali de talie mare; 15 arbori ornamentali de talie medie, 12 

arbori ornamentali de talie mică, 250 arbuști gard viu – tuia Chiparosul Leyland și 10 arbuști cu 

flori ornamentali – liliac. Pentru amplasarea arborilor în zona dalelor din andezit se vor amplasa 

și 8 grătare de protecție a copacilor. 

 Se dotează amplasamentul cu mobilier urban: o fântână arteziană, 18 bănci de beton, 

12 coșuri de gunoi din beton, 5 jardiniere cu bancă, 2 cișmele stradale și 2 suporturi de 

biciclete.   

 Se amenajează spații verzi cu gazon natural în suprafață de 442.00mp și amplasarea de 

borduri pentru aceste zone verzi în lungime de 400ml.  

 Se vor amplasa rigole din piatră naturală pentru scurgerea apelor pluviale în lungime de 

225ml.  

 Se va construi un gard de împrejmuire a terenului din elemente prefabricate în lungime 

de 120ml.  

Întreaga amenajare și dotare a amplasamentului asigură accesul persoanelor cu 

dizabilități și de asemenea se vor amplasa macajele tactile (STOP) pentru nevăzători, la intrările 

– ieșirile din zona propusă pentru amenajare; pentru a avertiza nevăzătorul de apropierea unor 

zone cu potenţial pericol, cum sunt: treptele, traversările, uşile sau alte obstacole, precum şi 

schimbările de direcţie; 

 

AVANTAJE: aspect estetic impecabil și deosebit, implementare rapidă și montaj rapid, 

structură uşoară și prietenoasă cu mediul, soluţie ecologică; care rezistă intemperiilor și 

în timp. 

 

SCENARIUL II: “AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT” 

Al doilea scenariu are în vedere deasemenea reconversia și refuncționalizarea zonei, 

neîngrijite și neutilizate și transformarea ei în zona de agrement și petrecere a timpului liber 

pentru comunitate. Acest scenariu are în vedere atât curățarea suprafeței prin dezafectarea 

fântânii existente și desfacerea dalelor de beton existente, cât și amenajarea cu alei si dotări 

pentru petrecerea timpului liber şi crearea unei zone de parcare. 

În al doilea scenariu se adoptă soluții diferite din punct de vedere al finisajelor, 

materialelor și al echipamentelor propuse. 
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Prin prezentul scenariu se propun următoarele:  

 Se construiesc alei pietonale, cu dale prefabricate din beton în suprafață de 1,180.00mp;  

 Se vor amenaja 12 locuri de parcare pentru autoturisme și alei carosabile cu strat de 

uzură de mixtură asfaltică; în suprafață de 540.00mp, care să deservească zona Sediului 

Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de medicină de 

familie și a cabinetului Stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. 

 Se construiește o filigorie pentru diferite ceremonii în aer liber, cu o suprafață construită 

de 125.00mp; cu stâlpi monolizi din beton armat, placă de beton peste sol și peste parter, cu 

acoperiș simplu într-o apă, de tip șarpantă, ascunsă cu atic din beton armat.  

 Se dotează amplasamentul pentru iluminat nocturn, cu stâlpi de iluminat racordați la 

rețeaua de energie electrică a comunei, în număr de 32 de bucăți;  

 Se propune plantarea terenului cu arbori și arbuști, în număr de 8 arbori magnolia, 10 

arbori ornamentali de talie mare; 15 arbori ornamentali de talie medie, 12 arbori ornamentali 

de talie mică, 250 arbuști gard viu – tuia Chiparosul Leyland și 10 arbuști cu flori ornamentali – 

liliac. Pentru amplasarea arborilor în zona dalelor prefabricate din beton, se vor amplasa și 8 

grătare de protecție a copacilor. 

 Se dotează amplasamentul cu mobilier urban: o fântână arteziană, 18 bănci metalice, 12 

coșuri de gunoi din plastic, 5 jardiniere metalice cu bancă, 2 cișmele stradale din fontă și 2 

suporturi metalice de biciclete.   

 Se amenajează spații verzi cu rulouri de gazon în suprafață de 442.00mp și amplasarea 

de borduri prefabricate de beton pentru aceste zone verzi în lungime de 400ml. De asemenea, 

se propune și executarea unei instalații de irigare a spațiilor verzi. 

 Se vor amplasa rigole din beton prefabricat pentru scurgerea apelor pluviale în lungime 

de 225ml.  

 Se va construi un gard de împrejmuire a terenului din elemente prefabricate în lungime 

de 120ml.  

 

DEZAVANTAJE: aspect estetic neplăcut și neestetic în comparație cu scenariul I, 

implementare mult mai greoaie și neprietenoasă cu mediul, soluţie neecologică și 

economică, care nu rezistă intemperiilor și în timp; și care necesită reparații și întreținere 

în timp. 

 

Ambele scenarii propuse au o perioadă de execuție de 24 luni. Din punct de vedere al 

estetici și a comportării amenajărilor în timp, scenariul I este mai convenabil și mult mai 

potrivit, decât scenariul II. 

În cazul în care se va opta pentru scenariul I, investiția propusă este un punct 

reprezentativ pentru comunitate și prin folosirea materialelor folosite este mult mai prietenos 
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cu mediu, prin folosirea stâlpilor fotovoltaici, se va economisi energie electrică, contribuind 

astfel la protecția mediului.  

În cazul în care se va opta pentru scenariul II, din punct de vedere estetic nu reprezintă 

un punct reprezentativ pentru comunitate, materialele folosite nu sunt ecologice și prietenoase 

cu mediul; iar prin folosirea stâlpilor de iluminare racordați la energia electrică, se va conduce la 

mărirea costului de întreținere și cheltuieli. 

 

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

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Identificarea și gestionarea riscurilor reprezintă un element esențial pentru realizarea cu 

succes a investiției și operarea ulterioară a acesteia. Din acest motiv, identificarea timpurie a 

riscurilor și adoptarea măsurilor de prevenire și/sau înlăturarea acestora a constituit o etapa 

importantă în  elaborarea documentației tehnico-economice și va reprezenta o preocupare 

constantă și în etapa de operare a investiției.  

Soluția tehnică propusă, planificarea eficientă precum și monitorizarea constantă a 

lucrărilor derulate în procesul de realizare a investiției va reprezenta un factor esențial pentru 

depistarea eventualelor dificultăți și va permite intervenția operativă în vederea gestionării 

acestora. De asemenea, în etapa de elaborare a documentației tehnico-economice a fost 

corespunzător abordat și subiectul rezilienței în fața dezastrelor. Soluțiile tehnice adoptate au 

fost definite având în vedere Avizul Comitetului European al Regiunilor — Planul de acțiune 

privind cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada 2015-2030 

— o abordare bazată pe cunoașterea riscurilor de dezastre în toate politicile UE care subliniază 

că “toate proiectele Uniunii privind construirea de infrastructură nouă (realizate fie cu ajutorul 

fondurilor pentru politica regională, fie cu cel al Fondului european pentru investiții strategice) 

ar trebui să fie reziliente la dezastre”. 

Astfel, factorii de risc antropici care pot afecta investiția sunt: 

Pe durata execuției, principalii factori de risc antropici sunt cei referitori la calitatea și 

adecvarea resurselor alocate pentru realizarea investiției și modalitatea de execuție a lucrărilor 

propuse. Aceste riscuri se încadrează în următoarele categorii: 

Riscuri tehnice 

 Executarea defectuoasă a unora dintre lucrările de construcții și instalații; 

 Nerespectarea programării lucrărilor/etapizarea eronată a lucrărilor; 

 Personalul insuficient calificat pentru execuția lucrărilor propuse; 

 Prelungirea perioadei de execuție. 

Riscuri financiare 

 Creșterea valorii de investiție cauzată de majorări bruște și semnificative la unele materiale 

și echipamente; 

 Dificultăți în alocarea resurselor financiare necesare pentru realizarea investiției conform 

planificării propuse prin prezentul studiu. 
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Riscuri legale 

 Nerespectarea condițiilor prevăzute în avize și acorduri; 

 Întârzieri în procedura de achiziție a contractului de execuție. 

 

Pentru preîntâmpinarea acestor riscuri sunt propuse următoarele măsuri de prevenire: 

 Planificarea eficientă a procedurii de achiziție pentru lucrările de specialitate; 

 Menționarea tuturor specificațiilor tehnice și de calitate solicitate precum și a termenelor 

de execuție în documentația de achiziție; impunerea unor cerințe de calificare clare și obiective 

privind capacitatea tehnică și profesională a ofertanților de a executa lucrările propuse; 

 Stabilirea criteriilor de atribuire care să permită selectarea ofertei de execuție a lucrărilor 

care prezintă cel mai bun raport preț/calitate; 

 Definirea contractului ce va fi semnat cu executantul selectat astfel încât acesta să conțină 

clauze clare privind calitatea lucrărilor solicitate, să impună un termen strict de execuție și să 

prevadă sancțiuni contractuale pentru nerespectarea acestuia; 

 Stabilirea unei comunicări eficiente cu executantul pe durata realizării lucrărilor și 

monitorizarea constantă a activității acestuia; 

 Asigurarea controlului tehnic și de calitate a lucrărilor executate prin dirigintele de șantier 

și reprezentanții beneficiarului; 

Pe durata operării investiției, factorii antropici de risc identificați se referă la: 

 Deficitul de forță de muncă corespunzător calificată, care poate afecta procesul de selecție 

și recrutare a personalului de specialitate și cel auxiliar necesar pentru funcționarea investitiei.  

 O conduită necorespunzătoare din partea membrilor comunității beneficiari ai 

infrastructurii nou create, care poate conduce la deteriorări estetice și funcționale ale acesteia; 

 Costuri ridicate de întreținere/operare, dificil de acoperit din bugetul local. 

În vederea preîntâmpinării acestor riscuri sunt propuse următoarele măsuri de 

prevenire și combatere: 

 Definirea unei strategii detaliate de operare a investiției, în cadrul căreia s-au identificat 

costurile de operare și întreținere pe termen lung a noii infrastructuri, acestea urmând să fie 

incluse anual în bugetul local. 

 

Pe de altă parte, factorii naturali de risc ce pot afecta investiția constau în: 

A. Pe durata execuției lucrărilor: Condiții meteo nefavorabile (precipitații, îngheț etc.) ce pot 

conduce la suspendarea/prelungirea execuției și chiar la degradarea lucrărilor deja realizate. 

Acest risc va fi minimizat încă din etapa de elaborare a proiectului tehnic, în cadrul căreia se va 

prevedea o etapizare clară a lucrărilor a cărei respectare de către executant va fi ulterior 

monitorizată permanent de reprezentanții beneficiarului. 

B.  Pentru perioada de exploatare a fost analizată expunerea la următoarele riscuri, concluziile 

evaluării realizate fiind transpuse în soluțiile tehnice selectate: 
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Dezastre naturale: 

 Inundații - amplasamentul lucrărilor nu este situat într-o zonă inundabilă. 

 Alunecări de teren - în zona perimetrului cercetat, structura litologică și înclinația mică a 

terenului nu sunt favorabile declanşării unor fenomene fizico-geologice de amploare de 

tipul alunecărilor de teren. Totuși, pentru situația producerii acestora, sunt aplicabile 

măsurile adoptate  în ceea ce privește asigurarea rezistenței clădirii în caz de cutremur, 

mai jos prezentate. 

 Cutremur. Rezistența la cutremur s-a asigurat prin aplicarea Codului de Proiectare 

seismică P100-1/2013. 

 

4.3 Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

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

Nu este cazul. 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

Utilităţile şi reţelele sunt deja realizate şi nu este necesară extinderea lor. Singura 

operaţiune necesară va fi realizarea reţelelor pentru racordarea lor.  

Astfel, investiția propusă necesită doar racordarea la rețeaua de alimentare cu apă 

pentru cișmele stradale propuse pentru amplasare. Fântâna arteziană nu necesită racordare, 

deoarece s-a optat pentru amplasarea unei fântâni cu bazin și circuit închis, nefiind necesar 

racord la rețeaua de alimentare cu apă 

Stâlpi de iluminat nocturn nu necesită racord la rețeaua de energie electrică din zonă, 

deoarece s-a optat pentru amplasare de stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, corpuri de 

iluminat ce funcționează autonom. 

 

4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Activitatea principală a acestui program constă în asigurarea unui spațiu de agrement 

și recreativ pentru populația comunei Hidișelu de Sus. Sănătatea populației, oferirea de spații 

pentru recreere începe să devină o prioritate pentru administrațiile locale din România. Locurile 

de joacă, zonele de recreere, petrecerea timpului  în aer liber contribuie la creșterea calității 

vieții într-un mod extraordinar; iar comunitățile care beneficiază de astfel de spații amenajate 

au un grad de satisfacție mai ridicat față de cele care nu investesc în astfel de proiecte. 

Egalitatea de sanșe, este un obiectiv important al proiectului; căruia autoritatea 

contractantă îi acordă o atenție deosebită pe tot parcursul derulării acestea și, bineînțeles 

rezultatele proiectului se adresează deopotrivă, întregii comunități. Inca din stadiul incipient al 

elaborării proiectului (nediscriminarea și egalitatea de sanșe între femei și bărbați, meritele 

personale, dedicarea față de profesie și studiu, creativitatea și talentul, eficienta și performanța 

dovedite anterior etc.), pe perioada implementării (în vederea atribuirii lucrărilor de construcții 
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și a achiziționării echipamentelor, a mijloacelor fixe și a tuturor dotăriilor, se va elaborarea 

documentația de atribuire conform legislației în vigoare, respectând principiile egalitații de 

sanșe, transparenței și tratamentului egal, indiferent de naționalitate, rasă, sex, religie, 

dizabilități, vârstă) și continuând cu perioada de postimplementare respectiv de exploatare a 

rezultatelor acestuia (orice membru al comunității putând beneficia de toate echipamentele și 

elementele de confort implementate prin proiect, cu sanse egale). 

Impactul determinat de implementarea investiţiilor propuse prin acest studiu poate fi 

cuantificate în plan social, cât şi al dezvoltării infrastructurii. În rezumat, pe termen mediu şi 

lung poate fi vorba de următoarele efecte:   

 creşterea nivelului de socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor prin 

practicarea activităţilor comunitare, de recreere; 

 revigorarea activităţilor comunitare, de recreere;  

 dezvoltarea activităţilor în mediu rural în corelaţie cu programele naţionale de 

dezvoltare urbană; 

 creşterea participării locuitorilor din spaţiul rural la activităţi în aer liber; 

 creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea calităţii vieţii; 

 

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

faza de operare; 

Forța de muncă ocupată în faza de realizare a investiției: Investiția propusă nu conduce 

la crearea directă de locuri de muncă în etapa de realizare. Coordonarea proiectului de investiții 

va fi asigurată de o echipă de implementare din cadrul Primăriei Comunei Hidișelu de Sus, 

personal deja disponibil în cadrul organizației beneficiar. 

Pentru execuția lucrărilor necesare, executantul desemnat prin procedura de achiziție 

publică va utiliza personalul propriu existent, inclusiv prin valorificarea forței de muncă locale.  

Pentru investitia  realizată, în faza de operare va fi necesar angajarea a minim 1 

persoană, ce va fi responsabilă de buna exploatare a investiției propuse. 

 

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz; 

Investiția reprezintă unul din eforturile administrației publice locale orientate spre 

creșterea calității vieții cetățenilor, ce vizează reabilitarea și valorificarea spațiilor plantate 

publice în concordanță cu principiile dezvoltării durabile. Prin realizarea acestui proiect se 

dorește ca un teren neamenajat să fie transformat într-un spațiu de agrement și recreere 

pentru locuitorii întregii regiuni. 

Impactul investiției asupra mediului se împarte în: 

 • Impact ce are loc în timpul amenajării zonei de agrement și a parcărilor; 

 • Impact ce are loc în timpul exploatării acestuia. 
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Prima faza este limitată și va produce o categorie de impact precum: praf, zgomot și 

vibrații. Aceste efecte sunt temporare. În timpul exploatării, factori ca zgomotul și emisia de 

agenți poluanți, deși reduși trebuie estimați și încadrați conform normativelor în vigoare. 

Poluarea aerului 

• Faza de construcție a amenajărilor constructive și a aleilor: Calitatea aerului va fi 

foarte puțin afectată de funcționarea mașinilor și utilajelor care sunt utilizate în construcții. Pe 

parcursul execuției diverselor construcții și amenajări se pot propaga în aer praf, pulberi de 

ciment, posibil mirosuri neplăcute, etc. 

• Faza de exploatare: Efectul produs de autovehicolele ce asigură transportul de 

serviciu este la valori foarte reduse. 

Poluarea sonora  

Sursele de poluare sonora la viitoarea dezvoltare, pot proveni din: transport rutier, 

prin zgomotul produs de utilizatorii diferitor spații de distracție - agrement propuse, acestea 

având însă un nivel redus. 

• Faza de exploatare: Surse de poluare fonică pot proveni de la zgomotul produs de 

utilizatori.  

Poluarea biologica  

Se poate datora, în cazul de față datorită gunoaielor menajere. 

Deșeurile 

• Faza de construcție a amenajărilor aferente: În timpul acestei faze o mare cantitate 

de deșeuri va fi rezultată din construcția șantierului, din șantierele provizorii de montaj, precum 

și din materialele de construcții rămase. Deșeurile se vor evacuate prin grija constructorului în 

baza contractelor semnate cu firme abilitate. 

• Faza de exploatare: Deșeurile rezultate în timpul exploatării, după o prealabilă 

sortare, trebuie evacuate în baza unui contract de salubrizare cu o societate autorizată. 

Investiția, prin funcționarea sa, nu produce impact asupra mediului înconjurător, 

biodiversității sau afectează siturile protejate. 

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

supuse agresiunii factorilor poluanți, având consecințe directe și grave; nu numai asupra 

calității mediului ambiant, dar și asupra sănătății oamenilor și a altor viețuitoare. Prevenirea 

poluării, ca factor major de protejare și conservare a resurselor naturale regenerabile și implicit 

a mediului înconjurător, se poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici, 

tehnologii și practici care să conducă la eliminarea sau măcar la reducerea acumulării deșeurilor 

sau a altor factori poluanți.  

Pe durata execuției investiției se vor respecta toate normele în vigoare de protecția 

mediului. Deșeurile rezultate în urma execuției vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, 
metal, plastic, hârtie) sau vor fi transportate în locuri special amenajate (pământul rezultat în 
urma săpăturilor, care nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc). Gestionarea tuturor 
deșeurilor va fi realizată atât în perioada execuției, cât și în perioada de exploatare, de firme 
specializate.  
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d)impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se 

integrează, după caz. 

Terenul pe care se va realiza investiția nu afectează contextului natural și antropic. 

Impactul obiectivului asupra contextului natural este minim. Impactul asupra contextului 

antropic nu este unul semnificativ, activitatea propusă prin proiect nu este una poluantă. 

Crearea de spații pentru agrement, activități comunitare și petrecerea timpului liber nu 

afectează mediul înconjurător cu degajări de gaze toxice, radiații periculoase și nu 

contaminează apa sau solul. 

 

4.5 Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 

O componentă importantă a vieții comunitare o reprezintă recreerea și petrecerea 

timpului liber într-un mod care să contribuie la crearea unei stări de bine personală, precum și 

la una privind satisfacția apartenenței la spațiul comunitar. În acest sens, infrastructura 

corespunzătoare este unul dintre aspectele esențiale ce influențează cele două sentimente. La 

nivelul comunei Hidișelu de Sus, atât infrastructura publică, cât și cea privată cu destinația de 

activități recreative și de petrecere a timpului liber sunt deficitare și din perspectivă numerică, 

dar și ca dotări.  

În aceste condiții, singura modalitate de recreere pe care o are la dispoziție comunitatea 

este reprezentată fie de joaca pe arterele secundare din areal (pentru copii), fie de plimbările în 

natură, pe potecile sau drumurile forestiere existente. Nici una dintre opțiuni nu este 

acceptabilă întrucât este periclitată siguranța personală și nici nu sunt amenajate cu destinația 

de agrement/recreere, astfel că locuitorii au menționat această situație ca fiind una dintre 

problemele importante din comunitate. 

În aceste condiții, este necesară crearea de spații de agrement și petrecerea timpului liber 

pentru membrii comunității care să includă componente de infrastructură destinate atât 

petrecerii timpului liber, cât și activităților de tip comunitar (zone de relaxare, întâlniri 

comunitare). 

 

4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

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

financiară 
 
SCENARIUL I – scenariul ales pentru analiza financiară 

Valoarea totală a investiției este de 2.769.222,00 lei cu TVA inclus. Valoarea investiției 

fără TVA este de 2.331.456,36 lei, la care se adaugă TVA de 437.765,64 lei, din care partea de  

construcţii-montaj (C+M) este de 1.802.053,92 lei la care se adaugă TVA de 342.390,24 lei. 
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ESTIMAREA VENITURILOR 
Proiectul nu este generator de venituri. 

 

STABILIREA RATEI DE ACTUALIZARE FINANCIARE  
(RATA DE ACTUALIZARE FINANCIARĂ, RAF) 
Rata de actualizare financiară este 5% (adică rata de actualizare financiară reală propusă 

de Comisia Europeană pentru statele membre beneficiare ale politicii de coeziune). 
 
CALCULUL INDICATORILOR FINANCIARI (VANF, RIRF, B/C),  
FLUXUL DE NUMERAR CUMULAT. 
Valoarea actualizată netă reprezintă suma fluxurilor de numerar viitoare, intrări și ieșiri, 

actualizate cu o rată de actualizare; astfel încât să obținem valoarea lor curentă. 
Valoarea actualizată netă se calculează conform următoarei formule: 

 
 
Rata Internă de Rentabilitate Financiară este acea rată de actualizare care egalizează 

costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiară este acea 
rată de actualizare la care se obține VAN = 0. 

 
Durabilitatea Financiară se determină prin analiza tuturor fluxurilor de numerar anuale. 

Proiectul este considerat fezabil și se justifică intervenția fondurilor structurale dacă generează 
fluxuri de numerar cumulate mai mari sau egale cu zero pe toată perioada următoare 
implementării. 

 
Raportul Beneficiu – Cost se calculează ca raport între totalul încasărilor și totalul 

plătilor efectuate în anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie să fie mai mare sau egal ca 0 
pentru ca proiectul să fie considerat viabil în viitor. 

 
Fluxurile non-monetare cum sunt amortizarea și provizioanele nu sunt luate în 

considerație. Contribuția proprie la finanțarea investiei va fi asigurată din fondurile proprii ale 
bugetului local. Deoarece solicitantul este autoritate publică nu este relevantă obținerea unui 
flux de numerar mai mare decât 0, mai mult având în vedere impactul major social și de mediu, 
investiția propusă se consideră de importanță locală majoră. Costurile operaționale vor fi 
acoperite din fondurile bugetului local. 

În ceea ce privește sustenabilitatea financiară a proiectului, conform datelor, 
durabilitatea financiară, fluxul de numerar anual și cumulat este mai mare sau egal cu zero pe 
întreaga perioadă de analiză.  

Din punct de vedere financiar investiția inițială nu se poate susține integral din bugetul 
local și din acest motiv este nevoie de apelul la fondurile structurale disponibile. 
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Rata Internă de 

Rentabilitate Financiară 

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

Valoarea actualizată 

netă 

 Valoarea este negativă arătând că proiectul nu este 
fezabil din punct de vedere financiar. Necesită finanțare 
din fonduri structurale. 

Raportul (Beneficiu – 

Cost) 

0,5 Raportul Beneficiu Cost este subunitar, deci necesită 
intervenția fondurilor structurale. 

 

Rezultatele analizei financiare 

Indicatorii analizei financiare sunt negativi ceea ce arată că proiectul nu este 

profitabil din punct de vedere financiar. 

Investiția necesită finanțării din fonduri independente de bugetul beneficiarului, 

fiindcă nu generează venituri care ar putea asigura recuperarea investiției. Evoluția mai puțin 

favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluție favorabilă din punct de 

vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în special pentru astfel de 

proiecte ce au ca utilizator final publicul larg. Fluxul cumulat este pozitiv pentru toată perioada 

de referință. 

Investiția generează beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunității locale și cu 

implicații benefice pe termen lung în susținerea activității în aer liber și de recreere. Pentru 

realizarea investiției este necesară susținerea financiară din partea autorităților locale sau prin 

accesarea unor fonduri externe. 

 

Pentru evaluarea proiectului de investiţie în cauză trebuie să determinăm Fluxurile de 

Trezorerie (CF - Cash flow) generate. În acest scop folosim rezultatele obţinute în subcapitolele 

de mai sus în care am determinat costurile şi veniturile generate de proiect. Pentru a simplifica 

modul de prezentare a analizelor întreprinse am pornit de la costuri totale fără amortisment. 

Diferenţa dintre veniturile totale şi costurile efective sunt fluxurile de trezorerie. 
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Analiză financiară 

AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT 

AN COST INVESTIȚIE COST 

OPERAȚIONAL 

TOTAL COSTURI CASH FLOW 

2022 2.769.222,00 0 2.769.222,00 -2.769.222,00 

2023 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 

2026 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 

2028 0 0 0 0 

2029 0 0 0 0 

2030 0 0 0 0 

2031 0 0 0 0 

2032 0 0 0 0 

2033 0 0 0 0 

2034 0 0 0 0 

2035 0 0 0 0 

2036 0 0 0 0 

VANF @ 15ani       -2.637.354,29 

RIRF 15ani    nu se poate calcula din cauza VAN-ului negativ 

Costuri VAN @15 ani      2.624.855,00 

C/B                N/A 

VANF/VI             -1,004 

 

 

 

Valoarea financiară actuală netă (VANF) este negativă, deci proiectul ne este 

sustenabil necesitând astfel intervenţia finanţatorului. Nu este posibilă calcularea ratei interne 

de rentabilitate financiară (RIRF), ceea ce este rezultatul direct al VANF-ului negativ. Raportul 

dintre cost si beneficiu nu se poate calula din cauza inexisentei veniturilor generate. 
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4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 

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

analiza cost eficacitate 

 

Elementele principale luate în calcul de analiză cost-beneficiu sunt următoarele: 

BENEFICII DIRECTE 

Financiare Beneficii financiare directe nu au putut fi identificate, fiind un 
obiectiv de utilitate publică, accesul fiind prevăzut fără taxe. 

Sociale 
Creșterea numărului de locuri de muncă, atât în perioada de 

implementare, cât și ulterior pentru întreținere; respectiv pentru 
desfășurare de activități comunitare și recreaționale. 

Economice Dezvoltarea locală și creșterea atractivității zonei. 

INDIRECTE 

Sănătate Creșterea calității vieții, creșterea spațiilor de joacă și recreere; 
respectiv de spații verzi. 

Mediu, calitatea 

aerului 
Reducerea gradului de poluare și creșterea calității aerului prin 

creșterea spațiilor verzi amenajate. 

COSTURI Investitia inițială Bugetul de investiții alocat inițial 

Costul investițiilor 
ulterioare 

 

Îmbunătățiri, extinderi/diversificări ale activităților comunitare și 
de petrecerea timpului liber 

Cheltuieli de 
operare 

 
Costurile de funcționare/ întreținere anuale (reparații). 

 

Analiza cost eficacitate: 

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizării 

eficiente a resurselor de investiţii în sectoare în care beneficiile sunt dificil de exprimat 

monetar. Există o categorie vastă de proiecte ale căror beneficii fie nu au un preţ de piaţă uşor 

accesibil, fie nu sunt uşor măsurabile în termeni monetari. Rezultatele ACE sunt folositoare 

pentru acele proiecte ale căror beneficii sunt foarte dificil de evaluat în termeni monetari, în 

timp ce costurile pot fi estimate cu mai multă siguranță. 

ACE nu este utilă pentru a decide dacă un anumit proiect va primi finanţare sau nu.  

Această analiză facilitează comparaţia între opţiunile proiectului, în vederea atingerii 

obiectivului său. În analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduală nu este luat în calcul. 

 

Pentru determinarea raportului cost-eficacitate, au fost parcurse următoarele etape: 

identificarea opțiunilor, determinarea costurilor și calculul raportului pe baza datelor rezultate. 

Opțiunile și costurile care stau la baza prezentei analize sunt cele deja detaliate în cadrul 

analizei financiare: 
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Variantă Varianta / Opțiunea 1 

Valoarea investiției 2.769.222,00 lei 

Costuri totale anuale 

incrementale de operare 

0, 00 lei 

Număr de persoane 

beneficiari 

1000 persoane 

VAN Costuri determinat 2.624.855,00 

 

Pentru a obţine raportul cost-eficacitate a fost împărţită valoarea actualizată a costurilor 

incrementale la VAN calculată a numărului de beneficiari ai infrastructurii, min. 1000 persoane. 

 

Astfel, raportul cost eficacitate este: 

Variantă Varianta / Opțiunea 1 

VAN Costuri determinat 2.624.855,00 lei 

VAN beneficiari determinat 1000 

Raportul cost - eficacitate 2.624,85 lei / pers. 

 

4.8 Analiza senzitivitate 

Analiza de sensitivitate este o tehnică prin care se investighează impactul modificării 
unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizează numai 
variațiile nefavorabile ale acestor variabile critice. 

Scopul analizei de sensitivitate este de: 
1. A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influență importantă asupra 

costurilor și beneficiilor generate de proiect; 
2. A investiga consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-critice; 
3. A evalua dacă deciziile ce vor fi luate în cadrul proiectului pot fi afectate de aceste 

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

asupra proiectului. 
Concluzia analizei cost-beneficiu se bazează pe un singur set de valori pentru fiecare 

factor sau variabilă. Un număr de factori s-ar putea însă schimba pe parcursul proiectului și este 
necesar să testăm cât de sensibile sunt valorile de eficiență ai proiectului (VAN, RIR) la 
modificări ale valorilor acestor factori. 

Indicele de sensitivitate ne arată cu câte procente se modifică paramentrul studiat în 
cazul modificării cu un procent a variabilei cauză. Dacă indicele este supraunitar, respectiva 
variabilă este purtătoare de risc.  

Indicele critic SV (Switching Value) este acea valoare cu care ar trebui să se modifice 
variabila astfel încât valoarea prezentă actualizată să devină 0. O valoare mică a indicelui critic 
ne arată că acea variabilă prezintă un risc mare, o abatere mică punând să transforme investiția 
din rentabilă în nerentabilă. 
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Pentru determinarea senzitivității rentabilității și riscului pentru proiect au fost luați în 
calcul următorii factori determinanți: 

1. Nivelul investiției; 
2. Costurile de operare anuale; 
3. Beneficiile economice din creșterea prețurilor la imobile 

Analiza de sensitivitate a proiectului propus a fost realizată prin calcule tabelare 
aferente fiecărui scenariu de evoluție a parametrilor cheie inclusiv prin variația cumulata a 
tuturor factorilor analizați. 

 

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

Conceperea unui plan de management al riscurilor 

Riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv 

asupra obiectivelor proiectului. Caracteristicile principale ale riscului sunt: 

- Probabilitatea sa de apariție; 

- Impactul produs (și, deci, consecința apariției riscului care poate fi negative sau pozitiv); 

- Momentul apariției, frecvența și iminența de apariție. 

Elaborarea planului de management al riscurilor este un pas foarte importat în 

asigurarea sustenabilității proiectului, dar nu suficient. Odată creat alături de persoanele direct 

implicate în gestionarea factorilor de risc, planul trebuie în permanență monitorizat, analizat și 

ajustat în funcție de nevoi. 

 

Identificarea riscurilor 

Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursă. Astfel, pornind 

de la o matrice cadru logic, care reprezintă oglinda proiectului, au fost identificate potenţialele 

riscuri ale proiectului pe diferite nivele. 

Riscurile pe care le vom analiza se încadrează în 2 categorii principale: 

a) Riscuri de tip intern; 

b) Riscuri de tip extern. 

Față de categorile principale de riscuri, analiza va utiliza și categorii secundare, prin 

raportare la aspectele temporale cu privire la procesul de implementare, respectiv riscuri 

aferente procesului de implementare propriu-zis și rezultate din procesele de execuție, precum 

și riscuri post-implementare, care afectează obiectivul pe durata de exploatare. 

 

a) Riscurile interne:  

Riscurile interne sunt cele direct legate de proiect, de beneficiar și de toate părțile 

implicate direct în realizarea obiectivului. Acestea pot apărea atât în timpul, cât și ulterior fazei 

de implementare a proiectului: 

 

 

 



 
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DEMIAN ZSOLT - JOZSEF 

Municipiul Oradea, Piaţa Ion Creangă, Nr. 1, Judeţul Bihor. 
C.I.F.: 27887118 

Banca Transilvania Oradea: RO20BTRL00501202E06606XX.  
 

 E-mail: demian_zsolt@yahoo.com;   Telefon: +40 0745/86.82.41; 52 

Tip de risc Riscuri 

Riscuri tehnice 

- Apariția de aspecte geofizice și geomorfologice semnificativ 
diferite de eșantioanele studiate în documentația pentru studiul 
geotehnic; 

- Apariția de aspecte hidrologice în măsură să schimbe soluția 
tehnică propusă; 

- Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul 
de timp aprobat; 

- Executarea defectuoasă a unora dintre lucrările planificate. 

Riscuri de mediu 
- Riscul apariției unor fenomene meteorologice care duc la 

întârzierea sau nerealizarea proiectului, sau la daune materiale 
atât în timpul implementării, cât și în perioada de exploatare. 

Riscuri de natură 
umană 

- Riscul de accidentare în timpul execuției de lucrări sau a 
intervențiilor de mentenanță; 

- Apariția unor deficiențe în asigurarea unui management 
performant al proiectului. 

Riscuri financiare 

- Creșterea costurilor de investiție ca urmare a identificării unor 
noi aspecte de ordin tehnic în timpul executării lucrarilor; 

- Creșterea valorii de investiție cauzată de majorări bruște și 
semnificative la unele echipamente și materiale; 

- Risc financiar legat de lipsa resurelor suficiente pentru susținerea 
fluxurilor de numerar. 

Riscuri legale 
- Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrări, contestații sau vicii procedurale. 

 

b) Riscuri externe: 

Riscurile externe privesc acele evenimente sau fenomene din mediul socio – economic și 

politic care au o influență asupra proiectului. Principalele riscuri externe identificate sunt:  

 

Tip de risc Riscuri 

Riscuri economice 

- Creșterea inflației; 
- Deprecierea monedei naționale peste nivelul de actualizare 

considerat în analiză; 
- Modificarea prețurilor pe piață. 

Riscuri sociale 
- Creșterea costurilor cu forța de muncă și, implicit, a serviciilor; 
- Influenţe negative din partea celor care nu sunt beneficiari direcţi 

ai proiectului. 

Riscuri politice 
- Implementarea unor strategii nefavorabile care descurajează 

investiția și serviciile care ar urma să fie prestate . 
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Având în vedere natura lor și factorii care le generează, aceste riscuri sunt mai dificil de 

evitat, iar măsurile pentru gestionarea lor sunt mai dificil de prevăzut în acest moment. În cazul 

materializării acestor riscuri în perioada de implementare a proiectului, se impune identificarea 

și adoptarea de către beneficiar a unor soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cât 

și din punctul de vedere al  respectării termenelor prevăzute.  Influenţele negative din partea 

stakeholderilor care nu sunt beneficiari direcţi ai proiectului nu au fost identificate. 

 

Analiza calitativă a riscurilor 

Această etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru 

controlul şi gestionarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de 

măsurare a importanţei riscurilor precum şi aplicarea lor pentru riscurile identificate.  

Pentru această etapă, esenţială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcţie de 

probabilitatea de apariţie şi impactul produs: 

 

Impact\Pro
babilitate 

SCĂZUTĂ MEDIE MARE 

SCĂZUT  

- Riscul de accidentare 
în timpul execuției de 
lucrări sau a 
intervențiilor de 
mentenanță 

 

MEDIU 

- Creșterea valorii de 
investiție cauzată de 
majorări bruște și 
semnificative la unele 
echipamente și 
materiale 
-Apariția de aspecte 
geofizice și 
geomorfologice 
semnificativ diferite 
de eșantioanele 
studiate în 
documentația pentru 
studiul geotehnic 

- Întârzieri în 
procedurile de achiziţii 
a contractelor de 
furnizare, servicii sau 
lucrări, contestații sau 
vicii procedurale. 
-Apariția unor 
deficiențe în asigurarea 
unui management 
performant al 
proiectului 

-Neîncadrarea efectuării 
lucrărilor de către 
constructor în graficul de 
timp aprobat 

MARE 

- Riscul apariției 
unor fenomene 
meteorologice care 
duc la întârzierea sau 
nerealizarea 
proiectului, sau la 
daune materiale 

- Apariția de aspecte 
hidrologice în măsură 
să schimbe soluția 
tehnică propusă 

- Risc financiar de 
neintrunire a necesarului 
pentru sustinerea 
fluxurilor de numerar. 
- Creșterea costurilor de 
investiție ca urmare a 
identificării unor noi 
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- Executarea 
defectuoasă a unora 
dintre lucrarile 
planificate 

aspecte de ordin tehnic în 
timpul executării lucrarilor 

 

 

Legendă: 

 
 

Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri și monitorizarea riscurilor cunoscute: 

Tehnicile de control al riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în 

următoarele categorii: 

- Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina 

apariţia riscului; 

- Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte 

de asigurare, garanţii); 

- Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului; 

- Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul  

apariţiei riscului. 

 

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu impact și rată de probabilitate 

ridicată de apariție: 

 

Matricea de management al riscurilor 

Nr. crt. Riscuri 
Tehnici de 
control 

Masuri de management al riscurilor 

1 

Întârzieri în 
procedurile de 
achiziţii a 
contractelor de 
furnizare, servicii 
sau lucrări, 
contestații sau vicii 
procedurale. 

Evitarea 
riscului 

Managerul de proiect va avea ca responsabilitate 
monitorizarea şi controlul riscurilor, astfel încât 
activităţile din cadrul proiectului să fie adaptate 
imediat ce intervin schimbări în circumstanţe sau se 
produce un risc.  
Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor 
de achiziţii, graficul de realizare a acestora va fi atent 
monitorizat, vor fi identificaţi din timp posibilii furnizori 
şi se va facilita o comunicare cât mai transparentă cu 
aceştia. De asemenea, documentația aferentă, și 
tipizatele vor fi pregătite în avans. 

Ignoră riscul 

Precauţie la astfel de riscuri 

Se impune un plan de acţiune  
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Matricea de management al riscurilor 

Nr. crt. Riscuri 
Tehnici de 
control 

Masuri de management al riscurilor 

2 

Creșterea 
costurilor de 
investiție ca 
urmare a 
identificării unor 
noi aspecte de 
ordin tehnic în 
timpul executării 
lucrarilor 

Plan de 
contingență 

Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca 
din etapa de planificare a proiectului bugetul estimat 
de costuri să fie elaborat realist şi pe baza unor sume 
certe. Pentru a contracara acest risc, se va avea în 
vedere identificarea surselor de finanțare pentru 
apariția cheltuielilor diverse și neprevăzute, iar dacă va 
fi nevoie se va emite o dispoziție de șantier și note de 
comandă pentru rectificarea situațiilor găsite în teren.  

3 

Neîncadrarea 
efectuării lucrărilor 
de către 
constructor în 
graficul de timp 
aprobat 

Reducerea 
riscului / 
Transferul 
riscului 

Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca 
din etapa de planificare a proiectului bugetul estimat 
de costuri să fie elaborat realist şi pe baza unor sume 
certe. 
În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu 
constituie o măsură oportună şi realistă, în contractul 
încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze 
potrivite de mitigare a pierderilor financiare. 

4 

Apariția de aspecte 
în măsură să 
schimbe soluția 
tehnică propusă 

Reducerea 
riscului 

În situația în care apar aspecte geologice sau 
hidrologice neprevăzute, se va propune schimbarea 
soluției tehnice prin act adițional.  

5 

Risc financiar de 
neintrunire a 
necesarului pentru 
sustinerea 
fluxurilor de 
numerar 

Evitarea 
riscului / 
Reducerea 
riscului 

Dimensionarea corectă a investiției și realizarea de 
studii topografice și geologice extinse sunt primele 
măsuri pentru evitarea acestui risc.  
De asemenea, cunoașterea și asumarea din timp a 
valorilor și planului de implementare a investiției de 
către beneficiarul investiției sunt aspecte obligatorii 
pentru a putea evita acest risc. 

6 

Executarea 
defectuoasă a 
unora dintre 
lucrarile planificate 

Reducerea 
riscului 

Pentru evitarea acestui risc se va porni de la execuția 
corectă a proiectului tehnic și apelarea la asistență 
tehnică specializată pentru a monitoriza procesul de 
execuție. De asemenea, se vor derula în mod regulat 
verificări în funcție de stadiul execuției conform 
programului de urmărire și control. 

 

 

5.1      Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilității și riscurilor 

Evaluarea scenariilor propuse în vederea selectării variantei recomandate de realizare a 

investiției s-a efectuat prin intermediul unei analize multicriteriale.   

 

 

5.SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 
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Avantajele/dezavantajele fiecărui scenariu au fost evidențiate prin stabilirea unor criterii 

de analiză grupate pe domenii, relevante în raport cu strategia beneficiarului investiției și cu 

nevoile utilizatorilor finali ai infrastructurii nou-create. 

Aceste criterii sunt: 

1. Tehnic 

 Gradul de detaliere necesar la nivel de proiectare  

 Comportare în timp a construcției 

 Încadrarea în imaginea de ansamblu a zonei 

2. Financiar 

 Valoarea investiției  

3. Dezvoltare durabilă  

 Durabilitate în timp 

 

 

Domeniu Criteriu Scenariul 1  Scenariul 2  Observaţii 

Tehnic 

Grad de 

detaliere  
Mediu Mediu 

Ambele scenarii necesită aceeași grad 

de detaliere.  

Comportare în 

timp 
Mare Medie 

In cazul variantei recomandate 

rezistența la intemperii, îngheț-dezghet 

este mai mare și presupun lucrări 

minime de întreținere. 

Varianta 2 propune materiale care in 

timp se degradeaza mult mai repede.  

Încadrare în 

zonă 
Mare Scăzută 

Varianta recomandată are un estetic mai 

ridicat decât varianta 2. 

Financiar 
Valoare 

investiție  
Mare Scăzută 

Există o diferență mare între cele două 

scenarii. Materialele naturale și 

echipamentele calitative sunt mult mai 

scumpe, dar mult mai rezistente în timp. 

Dezvoltare 

durabilă 

Durabilitate în 

timp 
Mare Medie 

Varianta recomandată are o durabilitate 

mult mai mare decât varianta 2. 

 

 

Pentru o mai buna analiză și evidențiere a celor două scenarii analizate, a fost realizată o 

grilă de evaluare, în funcție de criteriile esențiale analizate mai sus. Astfel, fiecărui scenariu i s-a 

acordat la aceste criterii un punctaj la 1 la 5, în măsura în care răspunde necesităților investiției, 

nota 1 reprezentând punctajul minim, respectiv nota 5 – punctajul maxim. 

În cadrul criteriului - gradul de detaliere - calificativul “ Mare” corespunde unui număr 

mai mare de puncte, față de calificativul “Scăzut”. 
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Domeniu Criteriu Scenariul 1  Scenariul 2  

Tehnic 
Grad de 

detaliere  
3 3 

 
Comportare în 

timp 
5 2 

 
Încadrare în 

zonă 
5 2 

Financiar 
Valoare 

investiție  
2 4 

Dezvoltare 

durabilă 

Durabilitate în 

timp 
5 3 

 

 

Domeniu Criteriu 

Punctaj 

preliminar 

scenariul 1  

Punctaj 

preliminar 

scenariul 2  

Importanță 

criteriu 

Punctaj 

final 

scenariul 1 

Punctaj 

final 

scenariul 2 

Tehnic 

Grad de 

detaliere  
3 3 20% 0,6 0,6 

Comportare în 

timp 
5 2 20% 1 0,4 

Încadrare în 

zonă 
5 2 10% 0,5 0,2 

Financiar 
Valoare 

investiție  
2 4 40% 0.8 1,6 

Dezvoltare 

durabilă 

Durabilitate în 

timp 
5 3 10% 0,5 0,3 

 

Scenariul 1 – 3,4 

Scenariul 2 - 3,1 

Pe baza punctajului acordat, varianta 1 este cea recomandată.  

 

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

Opțiunea recomandată este varianta 1- avantaje: 

 Materialele folosite au un aspect impecabil și deosebit; 

 Permite adoptarea unor materiale care se încadrează în imaginea de ansamblu a zonei.  

 Construcția se comportă mai bine în timp și presupune lucrări de mentenanță minore în 

perioada de exploatare; 

 Este o soluție ecologică și prietenoasă cu mediul. 
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Avantajul major al variantei 2 este valoarea de investiție mult mai mică; dar există o 

serie de dezavantaje – aspectul materialelor este mult mai inestetic, iar imaginea de ansamblu 

nu se va încadra în context, materialele nu sunt prietenoase cu mediul; iar în timp acestea au 

nevoie de reparații și întreținere.  

 

5.3 Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obținerea și amenajarea terenului; 

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; 

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu 

nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; 

d)probe tehnologice şi teste. 

 

a)obţinerea si amenajarea terenului; 

Amplasamentul studiat pentru realizarea investiţiei se află în partea Centrală a Comunei 

Hidișelu de Sus, și a localitatății Hidișelu de Sus. Accesul la terenul studiat se realizează din 

strada existentă, Drumul Național DN76 – E79 situată în partea de Sud-Vest, Strada Principală. 

Amplasamentul se află pe partea stângă de merg spre Deva a drumului național DN76, în 

fața Sediului Primăria Hidișelu de Sus și a clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural. 

Terenul studiat are o formă rectangulară, având latura scurtă adiacentă drumului național  

DN76 – Strada Principală, existentă în partea de Sud-Vest. Celelalte laturi sunt mărginite de 

proprietăţi particular-publice şi sunt amplasate şi delimitate conform ridicării topografice. 

Terenul conform Extrasului de Carte funciară cu Nr. 50285 este proprietatea Comunei 

Hidișelu de Sus, domeniul privat; drept de proprietate dobândit prin Lege, cota actuală 1/1. 

Terenul studiat este identificat cu Nr. cadastral 50285, având o suprafață de 2,830.00mp. 

Terenul este situat în intravilan, în UTR 1 Hidișelu de Sus, Zona I,S – Instituții și servicii, subzona 

Ia – Instituții adminstrative; Zona SP – agrement, sport, turism și Subzona SP2 – Zone verzi, 

scuaruri, parcuri.  

Terenul studiat în suprafață de 2,830.00 mp., având categoria de folosinţă – Curți, 

Construcții; pentru construcții administrative și social culturale, construcții de locuințe și 

construcții anexe este amenajat; existând trei imobile construite în suprafața construită totală 

de 480.00mp și suprafață desfășurată de 806.00mp. Imobilul C1 – Sediul Primăriei comunei 

Hidișelu de Sus, având suprafața construită de 180.00mp și suprafață desfășurată de 360.00mp 

în regim de înălțime P+E. Imobilul C2 – Bloc de apartamente (a cabinetelor de medicină de 

familie și a cabinetului stomatologic), având suprafața construită de 146.00mp și suprafață 

desfășurată de 292.00mp în regim de înălțime P+E. Imobilul C3 – Anexă, având suprafața 

construită de 154.00mp și suprafață desfășurată de 154.00mp în regim de înălțime P. 



 
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DEMIAN ZSOLT - JOZSEF 

Municipiul Oradea, Piaţa Ion Creangă, Nr. 1, Judeţul Bihor. 
C.I.F.: 27887118 

Banca Transilvania Oradea: RO20BTRL00501202E06606XX.  
 

 E-mail: demian_zsolt@yahoo.com;   Telefon: +40 0745/86.82.41; 59 

Terenul nu are denivelări accentuate și prezintă stabilitate naturală bună și nu este expus 

nici unui risc.  

Obiectul investiţiei propuse trebuie să satisfacă unele exigenţe de calitatea, ambient, 

confort, etc. Aceste exigenţe vor fi atinse prin dotarea şi echiparea obiectului cu utilităţi, 

echipamente şi utilajele necesare. Din acest punct de vedere, la proiectare se vor ţine cont de 

satisfacerea acestor exigenţe. 

Conform temei de proiectare, s-a solicitat crearea și amenajarea unui spațiu de agrement 

ce urmărește îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții comunității; dar și creșterea 

suprafețelor reprezentative pentru comunitate, protejarea și gestionarea durabilă a acestora; 

precum și creșterea standardelor de viață a locuitorilor.  

Scopul acestui proiect este realizarea unei zone de agrement cu spații verzi, alei și zone 

pietonale, cu fântână arteziană și filigorie pentru diferite ceremonii și nu în ultimul rând 

realizarea unei parcări pentru autoturisme, în zona Sediului Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii 

blocului de apartamente (a cabinetelor de medicină de familie și a cabinetului Stomatologic), 

respectiv în vecinătatea Căminului Cultural, care să deservescă acestora.  

Parcarea va fi iluminata modern, va avea căi de acces pietonal, sistem de preluare a 

apelor pluviale, coșuri de gunoi, bănci, etc.  

Prin acest proiect se va realiza dimensionarea sistemului rutier și pietonal, respectiv a 

structurii ce urmează a fi proiectată. Se vor realiza lucrări de amenajare a spațiilor verzi, zonelor 

pietonale și zonei de parcare cu respectarea prevederilor actelor în vigoare. Se va asigura 

iluminatul public și crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, 

spații ce includ spații de recreere și spații pentru diferite ceremonii; care să corespundă 

standardelor şi să satisfacă nevoile de practicarea activităților în condiţii optime şi de siguranţă.  

Conform legislaţiei în vigoare construcţia trebuie să corespundă, ţinând seama mai ales 

de sănătatea şi siguranţa persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al 

construcţiei. Dotăriile şi amenajările aferente necesare se vor amplasa astfel încât să nu creeze 

disfuncţii cadrului urban din proximitatea medie sau îndepărtată. Organizare spaţial-funcţională 

va urmări în primul rând modularitatea spaţiului, astfel încât să se poată desfăşura în cele mai 

bune condiţii, funcţiuniile cerute. 

 

b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

Amplasamentul studiat pentru realizarea investiţiei beneficiază de utilităţile centralizate 

de reţea de energie electrică și rețea de alimentare cu apă, respectiv telefonie. În zonă nu s-au 

identificat surse de poluare existente în zonă.  Utilităţile şi reţelele sunt deja realizate şi nu este 

necesară extinderea lor. Singura operaţiune necesară va fi realizarea reţelelor pentru 

racordarea lor.  

Astfel, investiția propusă necesită doar racordarea la rețeaua de alimentare cu apă 

pentru cișmele stradale propuse pentru amplasare. Fântâna arteziană nu necesită racordare, 
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deoarece s-a optat pentru amplasarea unei fântâni cu bazin și circuit închis, nefiind necesar 

racord la rețeaua de alimentare cu apă 

Stâlpi de iluminat nocturn nu necesită racord la rețeaua de energie electrică din zonă, 

deoarece s-a optat pentru amplasare de stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, corpuri de 

iluminat ce funcționează autonom. 

 

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

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

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

propuşi; 

Reconversia și refuncționalizarea zonei, neîngrijite și neutilizate din prezent și 
transformarea ei în zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate va 
revitaliza zona şi va asigura funcţiuni sanogene (îmbunătățirea calității mediului), estetice 
(înfrumusețarea zonei, dezvoltarea simţului estetic), sociale (socializare, relaxare, petrecere a 
timpului liber, sentimentul apartenenţei la comunitate), educative (acţiuni desfăşurate pentru 
cunoaşterea naturii şi plantelor, pentru stimularea biodiversitatii). Nu în ultimul rând, investiția 
propusă va contribui la valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei.  

Spaţiile noi create vor avea acces liber şi nu vor fi generatoare de venituri. Va oferi de 
asemenea posibilitatea de utilizare pentru persoanele cu dizabilitati, urmărind îndeplinirea 
politicilor publice de integrare a acestor persoane în comunitate.  

 
Terenul pe care se va realiza investitia, este un teren fără diferențe semnificative de 

nivel, în suprafață de 2,830.00 mp.  
Caracteristici tehnici și parametrii specifici: 

- Suprafața terenului – 2,830mp 
- Suprafața construcțiilor existente – 480mp 
- Suprafața spațiului pentru agrement și petrecerea timpului – 2,350mp 
- Suprafața amenajărilor cu piatră cubică (granit negru) – 1,150mp 
- Suprafața amenajărilor cu dale din andezit – 570mp, din care 60mp trotuar 
- Suprafața filigoriei pentru ceremoni – 125mp 
- Suprafața spațiilor verzi cu gazon natural – 442mp 
- Suprafața împrejmuire de teren – 120ml 

 

Lucrările propuse: 

 Dezafectarea fântânii existente, aflate în stare de degradare; 

 Desfacerea dalelor prefabricate de beton existente; 

 Curătarea terenului de vegetația aflată în stare de degradare și protejarea vegetației 

aflată în stare bună; 

 Pregătire teren (inclusiv îndepărtare resturi aflate pe locaţie); 

 Construirea de alei pietonale și carosabile, cu dale din antezit pe pat de nisip, în 

suprafață de 570.00mp și piatră cubică din granit în suprafață de 1,150.00mp;  
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 Amenajarea a 12 locuri de parcare pentru autoturisme, care să deservească zona 

Sediului Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului Stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural.  

 Construierea unei filigorii pentru diferite ceremonii în aer liber, cu o suprafață construită 

de 125.00mp; cu stâlpi prefabricați, placă de beton peste sol și peste parter, cu acoperiș simplu 

într-o apă, de tip șarpantă, ascunsă cu atic din beton armat.  

 Dotarea amplasamentul pentru iluminat nocturn, cu stâlpi de iluminat autonomi – 

fotovoltaici, în număr de 32 de bucăți;  

 Plantarea și amenajarea peisageră a terenului cu arbori și arbuști, în număr de 8 arbori 

magnolia, 10 arbori ornamentali de talie mare; 15 arbori ornamentali de talie medie, 12 arbori 

ornamentali de talie mică, 250 arbuști gard viu – tuia Chiparosul Leyland și 10 arbuști cu flori 

ornamentali – liliac. Pentru amplasarea arborilor în zona dalelor din andezit se vor amplasa 8 

grătare de protecție a copacilor. 

 Dotarea amplasamentul cu mobilier urban modern: o fântână arteziană, 18 bănci de 

beton, 12 coșuri de gunoi din beton, 5 jardiniere cu bancă, 2 cișmele stradale și 2 suporturi de 

biciclete.   

 Amenajarea de spații verzi cu gazon natural în suprafață de 442.00mp și amplasarea de 

borduri pentru aceste zone verzi în lungime de 400ml.  

 Amplasarea de rigole din piatră naturală pentru scurgerea apelor pluviale în lungime de 

225ml.  

  Construirea de împrejmuire a terenului din elemente prefabricate în lungime de 120ml. 

 
Accesul va fi posibil din Strada Principală – Drumul Național DN76 – E79.  
Circulaţia în incintă va fi pe o parte carosabilă și pietonală; iar pe o parte doar 

pietonalaă. Pentru alei se va întrebuința îmbrăcăminte ecologică din dale de piatră naturală, 
dale din andezit și piatră cubică din granit, rezistente la îngheț, cu cromatica naturală. 
Organizarea funcţională: - împrejmuire a terenului cu elemente prefabricate în partea de Sud-
Est, Est și Nord-Est și bordate cu arbuști, gard viu – Tuia Chiparosul Leyland, pe laturile 
terenului; - zone funcţionale distincte, dar legate prin sistemul de alei: zona principală exclusiv 
pietonală, în fața Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de medicină de familie și a 
cabinetului Stomatologic); zona de acces carosabil și parcări, în fața Sediului Primăriei Hidișelu 
de Sus; - zona de recreere și petrecere a timpului liber, cu filigorie pentru ceremonii și alte 
activități în aer liber, exclusiv pietonală; în spatele Clădirii blocului de apartamente (a 
cabinetelor de medicină de familie și a cabinetului Stomatologic) și a Sediului Primăriei Hidișelu 
de Sus; -  zona monumentului comemorativ, exlusiv pietonal (menționăm, că asupra 
monumentului comemorativ nu se face nici un fel de interveniție). 

 Se vor amplasa obiecte de mobilier urban – bănci, corpuri de iluminat autonomi, coşuri 
de gunoi, etc. Băncile și mobilierul urban folosit vor fi de format modern, din beton și lemn 
furnir stejar și bambus; elementele folosite sunt rezistente în timp și calitative,  incomparabile 
cu mobilierul urban clasic existent pe piață. 
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Se propune : 

- amplasare fântână artezienă - 1 buc. 

- amplasarea de bănci de beton - 18 buc. 

- amplasarea de coșuri de gunoi - 12 buc. 

- amplasarea de jardiniere cu bancă - 5 buc. 

- amplasarea de cișmea stradală - 2 buc. 

- amplasarea de suport de biciclete - 2 buc. 

- amplasarea de stâlpi fotovoltaici de iluminat nocturn - 32 buc. 

- amplasarea de arbori - magnolia - 8 buc. 

- amplasarea de arbori mari -10 buc. 

- amplasarea de arbori medii - 15 buc. 

- amplasarea de arbori mici - 12 buc. 

- amplasarea de arbuști - gard viu Tuia Chiparosul Leyland - 250 buc. 

- amplasarea de arbuști cu flori ornamentale - Liliac/Trandafir - 10 buc. 

Suprafeţele de teren a spațiilor verzi vor constitui obiectul unor amenajări peisagere 
propuse pentru realizare. Vegetaţia nou introdusă va fi adaptată autohton şi se va armoniza cu 
situl. Arborii noi plantaţi vor asigura funcţiuni ornamentale complementare celor existenţi in 
zona (cromatică, flori). Arbuştii foioşi şi răşinoşi vor completa palierul de mică înălţime din 
structura zonei de agrement, oferind unitate cu ansamblul, dar şi diversitate prin caracterele 
ornamentale, eşalonate pe toată durata anului. Peluzele vor fi accesibile publicului.  

Întreaga amenajare și dotare a amplasamentului asigură accesul persoanelor cu 

dizabilități și de asemenea se vor amplasa macajele tactile (STOP) pentru nevăzători, la intrările 

– ieșirile din zona propusă pentru amenajare; pentru a avertiza nevăzătorul de apropierea unor 

zone cu potenţial pericol, cum sunt: treptele, traversările, uşile sau alte obstacole, precum şi 

schimbările de direcţie; 

 

SOLUȚII CONSTRUCTIVE 

Execuția decopertărilor: Operația de decopertare se va realiza după analiza stratului 

vegetal existent, calitatea și grosimea acestui strat. Înlocuirea sau completarea se va face 

pentru asigurarea unui strat fertil, cu grosimea de minim 20cm, strat necesar dezvoltării 

plantelor și gazonului. 

a) Prescripții tehnice de bază: 

- terenul din jurul decopertării nu trebuie să fie încărcat cu nici un fel de materiale 

pentru a evita impurificarea; 

- pământul rezultat din decopertare să nu fie depozitat la o distanță mai mică de 1,00 m 

față de marginea terenului pe care se execută decopertarea; 

- pământul rezultat din operația de decopertare va fi transportat într-un loc special 

destinat, prin grija executantului lucrării; 

b) Reguli obligatoriu de respectat: 

- grosimea medie a stratului decopertat să fie de min. 0,20 m; 
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- nu se va pune pământ vegetal proaspat adus peste terenul nedecopertat, tasat, 

impropriu dezvoltării plantelor. 

- aprovizionarea cu pământ vegetal se va face numai cu acordul specialistului în 

domeniu și în cantitățile prevăzute de către acesta; 

- pământul rezultat din săpături și care nu se va folosi pentru umplutură, se va 

transporta prin grija executantului, de pe amplasament, în locuri special amenajate. 

Realizarea stratului de pământ vegetal și a lucrărilor de amenajare 

Peisagistică: Umplutura de pământ vegetal care se va realiza peste nivelul terenului 

existent după decopertarea statului vegetal existent și indepărtarea lui, la o adâncime medie de 

0,10 m de la cota terenului natural. Umplutura se va realiza din pământ vegetal și va avea după 

compactare 0.15m grosime. 

Pentru asigurarea gradului de compactare necesar pentru umplutura de pământ vegetal 

se vor face verificări conform normativelor în vigoare. 

Pentru obținerea unui strat de pământ vegetal corespunzător. din punct de vedere 

calitativ se vor executa obligatoriu următoarele operații: 

- imprăstierea uniformă a pământului vegetal pe întreaga suprafață ce va fi amenajată; 

- nivelarea mecanică și manuală a suprafeței ce va fi amenajată; 

- frezarea solului ; 

- nivelarea și tavălugirea stratului de pământ vegetal; 

- Iucrări de pregătire în vederea plantărilor; 

- aprovizionarea cu apă; 

- în cazul puieților fără balot se vor executa operațiile: fasonarea rădăcinilor, mocirlitul, 

tratamentul fito-sanitar, dacă este cazul; 

- erbicidarea în vederea pregătirii terenului pentru plantare sau însămânțare;  

-plantarea arborilor sau arbuștilor; 

- însămânțarea cu gazon și/sau plantarea florile ornamentale; 

- udarea suprafetelor amenajate; 

- retusarea/finisarea suprafețelor afectate de lucrări. 

Gazonarea terenului: În vederea realizării spațiilor verzi se va folosi metoda de 

însămânțare directă a gazonului. 

Operațiunile de realizare a gazonului sunt: 

 așternerea stratului vegetal în grosime medie de 15 cm, 

 așternerea stratului de nisip în proporție de 20% din grosimea stratului vegetal după 

care se amestecă cu freza mecanică; 

 erbicidarea terenului - se va folosi erbicid după care se lasă o perioadă de minim 7 zile; 

pentru a avea efectul sconta, adică o răsărire uniformă fără buruieni; 

 mobilizarea solului cu freză mecanică,din nou; 

 nivelarea solului; 
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 îngrăsarea; 

 semănarea cu o cantitate de 3kg/100 mp; 

 încorporarea sămânței la o adâncime de 1 - 1,5 cm - tăvălugit după semănat; 

 udat; 

Lucrări de îngrijire a gazonului după răsărire:  

 udatul; 

 tunderea gazonului se va face de 2 ori pe lună, în condiții climatice normale 

 

Alei – dale din andezit și piatră cubică din granit 

Pentru circulație vor fi amenajate alei care vor face legatura între diferitele zone ale 

spațiului de agrement. Pentru realizarea aleilor vor fi utilizate următoarele tipuri de pavaje: 

dale din andezit și piatră cubică din granit.  

Aleile vor fi bordurate cu piese din beton vibropresat montate în beton. Se vor monta 

dalele, pe un pat de nisip pilonat, cu substrat din balast compactat. 

Avantaje: 

 Aspect estetic deosebit; 

 Rezistent la frecare și uzura; 

 Rezistent la razele ultraviolete, îngheț-dezgheț și la sarea de degivrare; 

 Montaj rapid. 

 Este un material durabil și natural, ce se remarcă prin simplitatea formelor și cromatica 

discretă, recomandat în mod deosebit aplicațiilor rezidențiale și a piațelor și parcurilor.  

Pavelele se montează direct, cu mâna, peste patul de nisip. Pavelele vor veni la nivelul 

bordurii. Pavelele nu mai au nevoie de liant între ele, se lasă câtiva milimetri între o pavelă si 

alta, pentru a crea senzația unor rosturi – acestea oricum vor fi umplute cu nisip. Bordura va 

ține pavelele stabile, iar faptul că sunt asezate pe nisip le face să intre ușor în stratul de nisip, 

grație greutății lor. Se vor nivela ușor, pentru a obține o suprafață compacta. Bordurile de 

margine trebuie prelucrate cu ajutorul unei ghilotine de mână pentru a se putea integra în 

stereotomia aleii. 

Terasamente: Lucrările de terasamente vor fi executate manual în spațiile înguste și 

mecanizat în zonele largi. Pregătirea patului se realizează prin îndepartarea pământului vegetal, 

aducerea terenului la cota din proiect, nivelarea și așternerea de balast compactat. Pentru 

evitarea stagnării apei pe amplasament va fi asigurată pantă transversală a patului de 2.5%. 

Fundații: Pentru realizarea fundației aleilor se vor așterne 25-30 cm de balast 

compactat. 

Borduri: Bordurile se vor monta între zonele verzi și aleile pietonale.  

Montarea bordurilor: Montarea bordurilor se face începând cu trasarea șantului pentru 

fundația din beton, după asezarea și compactarea pietrișului. Se realizează o săpătură de 

fundație continuă cu adâncimea cuprinsă între 10-15 cm și se toarnă betonul, clasa minima 

C8/10. Turnarea se poate opri atunci când betonul ajunge la nivelul stratului de pietriș. Lățimea 
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fundației va fi de 300mm în cazul bordurilor mari, de 220mm în cazul bordurilor mici și 200mm 

pentru cele de delimitare, pentru o încastrare corespunzătoare a bordurilor.  

Dupa întărirea betonului în fundație, peste acesta se toarnă un strat de mortar de 

ciment cu grosimea de 25mm. Pentru încastrare, se toarnă la exterior un beton de încastrare 

clasa C16/20 pe minim jumătate din înălțimea bordurii.  

La un interval de 15m se lasă un rost de tasare de 10mm grosime, pentru dilatarea 

betonului de încastrare. Rosturile între borduri se lasă de 8-10mm dacă acestea se umple cu 

mortar sau 2-3mm, în cazul rosturilor neumplute. 

Montajul elementelor se face pe patul de pavaj pregătit respectând înălțimea, unghiul și 

aliniamentul (cu ajutorul șforii), lăsându-se rosturi de minim 3-5mm. După ce elementele au 

fost montate umplerea rosturilor se face cu nisip de 0/4 mm, se poate utiliza materialul cu care 

s-a creat patul pavajului. Umplerea are un rol deosebil de important pentru capacitatea 

portantă și funcțională. Deoarece materialul de rosturi are nevoie de timp să se așeze este 

obligatoriu ca umplerea să se realizeze de câteva ori, la intervale de timp regulate. 

La final se realizează compactarea pavajului, dupa uscarea acestuia se îndepărtează 

nisipului în exces. 

Mobilier urban: Se propune amplasare fântână artezienă - 1 buc. 

- amplasarea de bănci de beton - 18 buc. 

- amplasarea de coșuri de gunoi - 12 buc. 

- amplasarea de jardiniere cu bancă - 5 buc. 

- amplasarea de cișmea stradală - 2 buc. 

- amplasarea de suport de biciclete - 2 buc. 

- amplasarea de stâlpi fotovoltaici de iluminat nocturn - 32 buc. 

Amenajare spatii verzi: 

Se optează pentru amenajrea spațiilor verzi în stil mixt, prin grupări armonioase de 

specii cu forme, culori și volume care vor asigura un decor variat. 

Vor fi amenajate spații verzi cu gazon natural în suprafață de 442.00mp.  

Se propune: - amplasarea de arbori - magnolia - 8 buc. 

- amplasarea de arbori mari -10 buc. 

- amplasarea de arbori medii - 15 buc. 

- amplasarea de arbori mici - 12 buc. 

- amplasarea de arbuști - gard viu Tuia Chiparosul Leyland - 250 buc. 

- amplasarea de arbuști cu flori ornamentale - Liliac/Trandafir - 10 buc. 
 

Organizarea de șantier și măsuri de protecția muncii 

Zona aferentă șantierului va fi împrejmuită temporar cu panouri mobile metalice cu 
fundaţii supraterane din beton armat. Conturul incintei ce urmează a fi împrejmuită va fi 
detaliat în proiectul DTOE.  
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Accesul auto, locul de depozitare a materialelor, baraca de șantier (care va cuprinde 
biroul dirigintelui de șantier și vestiarele pentru muncitori),  respectiv WC-urile de tip uscat/ 
ecologic  se vor amplasa conform proiectului DTOE. 

Panoul pentru identificarea lucrărilor se va amplasa în loc vizibil, conform planşei 
desenate, şi va conţine: denumirea obiectivului, datele beneficiarului, ale proiectantului şi 
antreprenorului.  

Se prevede colectarea deşeurilor rezultate din şantier și evacuarea lor cu ajutorul unei 
firme specializate. 

Toate construcţiile (baraca şi împrejmuirea) sunt provizorii şi se vor dezafecta la 
terminarea lucrărilor, fiind interzisă prin lege menţinerea acestora. 

La accesul în incintă realizat pentru aprovizionarea şantierului se va realiza un racord 
provizoriu de apă pentru a curăţa betonierele şi camioanele de noroi şi surplus de material. 

Pentru protejarea mediului înconjurător se va interzice depozitarea deșeurilor în afara 
zonelor amenajate conform proiectului de organizare a lucrărilor (aprobat conform normelor in 
vigoare). Materialele reziduale vor fi transportate în depozite legal stabilite și pentru care  s-au 
obținut aprobările legale. La sfârșitul execuției lucrărilor terenul se va elibera de resturile 
materiale și se va recondiționa conform  proiectului de sistematizare și amenajare a terenului 
aferent investiției. 

 
d)probe tehnologice şi teste. 

Punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă a cișmelelor stradale și probele 
ce vor rezulta în urma întocmirii documentație tehnice - faza proiect tehnic, unde se vor stabili 
programele de control pe specialități și fazele determinante. 

 

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

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

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

general; 
 

Valoarea investiției   

în lei, cu TVA / fără TVA 

- cu TVA:     2.769.222,00 lei / 559.461,39 euro 

- fără TVA:  2.331.456,36 lei / 471.020,32 euro 

   din care:  

 - construcții – montaj, cu TVA / fără TVA 

- cu TVA:      2.144.444,16 lei / 433.238,55 euro 

- fără TVA:   1.802.053,92 lei / 364.066,01 euro 

 

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 

care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate 

cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

Terenul pe care se va realiza investitia, este un teren fără diferențe semnificative de 
nivel, în suprafață de 2,830.00 mp.  

Caracteristici tehnici și parametrii specifici: 
- Suprafața terenului – 2,830mp 
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- Suprafața construcțiilor existente – 480mp 
- Suprafața spațiului pentru agrement și petrecerea timpului – 2,350mp 
- Suprafața amenajărilor cu piatră cubică (granit negru) – 1,150mp 
- Suprafața amenajărilor cu dale din andezit – 570mp, din care 60mp trotuar 
- Suprafața filigoriei pentru ceremoni – 125 mp 
- Suprafața spațiilor verzi cu gazon natural – 442mp 
- Suprafața împrejmuire de teren – 120ml 

 

Lucrările propuse: 

 Dezafectarea fântânii existente, aflate în stare de degradare; 

 Desfacerea dalelor prefabricate de beton existente; 

 Curătarea terenului de vegetația aflată în stare de degradare și protejarea vegetației 

aflată în stare bună; 

 Pregătire teren (inclusiv îndepărtare resturi aflate pe locaţie); 

 Construirea de alei pietonale și carosabile, cu dale din antezit pe pat de nisip, în 

suprafață de 570.00mp și piatră cubică din granit în suprafață de 1,150.00mp;  

 Amenajarea a 12 locuri de parcare pentru autoturisme, care să deservească zona 

Sediului Primăriei Hidișelu de Sus și a Clădirii blocului de apartamente (a cabinetelor de 

medicină de familie și a cabinetului Stomatologic), respectiv în vecinătatea Căminului Cultural.  

 Construierea unei filigorii pentru diferite ceremonii în aer liber, cu o suprafață construită 

de 125.00mp; cu stâlpi prefabricați, placă de beton peste sol și peste parter, cu acoperiș simplu 

într-o apă, de tip șarpantă, ascunsă cu atic din beton armat.  

 Dotarea amplasamentul pentru iluminat nocturn, cu stâlpi de iluminat autonomi – 

fotovoltaici, în număr de 32 de bucăți;  

 Plantarea și amenajarea peisageră a terenului cu arbori și arbuști, în număr de 8 arbori 

magnolia, 10 arbori ornamentali de talie mare; 15 arbori ornamentali de talie medie, 12 arbori 

ornamentali de talie mică, 250 arbuști gard viu – tuia Chiparosul Leyland și 10 arbuști cu flori 

ornamentali – liliac. Pentru amplasarea arborilor în zona dalelor din andezit se vor amplasa 8 

grătare de protecție a copacilor. 

 Dotarea amplasamentul cu mobilier urban modern: o fântână arteziană, 18 bănci de 

beton, 12 coșuri de gunoi din beton, 5 jardiniere cu bancă, 2 cișmele stradale și 2 suporturi de 

biciclete.   

 Amenajarea de spații verzi cu gazon natural în suprafață de 442.00mp și amplasarea de 

borduri pentru aceste zone verzi în lungime de 400ml.  

 Amplasarea de rigole din piatră naturală pentru scurgerea apelor pluviale în lungime de 

225ml.  

  Construirea de împrejmuire a terenului din elemente prefabricate în lungime de 120ml. 
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c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Se estimează o capacitate minimă de 1000 de persoane. 

 

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

Durata estimată de execuție este de 24 luni. 
 

5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 

construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Piesele principale pe baza cărora constructorul va realiza lucrarea sunt următoarele: 

 planuri de situaţie/amplasament realizat pe suport topografic cu coordonate precise și 

sistematizat pe verticală; 

  planurile privind amenajările și lucrările propuse pentru realizare, secțiuni și fațade la 

nivel de proiect tehnic; 

  detaliile tehnice de execuţie ce cuprind cote, dimensiuni, planşe de detaliu pe categorii 

și subcategorii de lucrări; 

  caiete de sarcini cu prescripţii tehnice speciale pentru lucrarea respectivă; 

 graficul de eşalonare a execuţiei lucrării. 

 

Execuţia lucrărilor va fi urmărită de reprezentanții beneficiarului, inspectoratul de stat în 

construcţii şi proiectant prin asistenţa tehnică de specialitate. 

Contractanţii au deplină libertate de a-şi prevedea în oferta de achiziţie a lucrării 

propriile consumuri şi tehnologii de execuţie precum şi sursele de aprovizionare pe care le 

agreează, cu respectarea însă a exigenţelor calitative şi cantitative prevăzute în proiectul tehnic, 

în caietele de sarcini, în actele normative în vigoare şi în avizele şi acordurile obţinute pentru 

realizarea învestiţiei conform legii. 

Calitatea lucrărilor executate va fi asigurată prin respectarea prevederilor din: 

 Legea 10/ 1995 a calităţii lucrărilor cu toate reglementările ce decurg din aceasta; 

 HG 925/ 1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calităţii lucrărilor; 

 Buletinul Construcţiilor 4/1996 – prescripţii tehnice pentru verificarea calităţii lucrărilor, 

inclusiv controlul pe faze determinate. 

 

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor: 

Se vor respecta și aplica prevederile cuprinse în indicativul P130-99, aprobat de MLPAT cu 

ordinul nr. 57/N-aug. 1999. 

 Urmărirea în timp a construcției are ca scop asigurarea cerințelor de sigurantă 

structurală, funcțională și confort. 
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 Pentru lucrările de rezistentă se va asigura urmărirea curentă prin observații vizuale, 

identificându-se degradările sau avariile produse în timpul exploatării; 

 Urmărirea curentă se realizează  prin observații periodice (trimestriale, anuale), sau  

revizii operative în caz de necesitate (după evenimente speciale); 

 Reviziile se efectuează de către personal desemnat de proprietar; 

 Dacă deficiențele constatate au caracter evolutiv și pot conduce la accidente, se vor lua 

măsuri de limitare a efectelor negative; 

 Stabilirea soluțiilor se va face cu acordul scris al proiectantului; 

 Remedierile se vor executa de către echipe de muncitori specializați, pe cît posibil de 

unitatea care a executat lucrarea, urmărindu-se controlul calității lucrărilor și 

respectarea documentațiilor tehnice și economice de execuție; 

 Pentru lucrările de rezistență se vor controla aspectul suprafețelor elementelor de 

rezistență, acoperite sau nu de finisaje; 

 În cadrul reviziilor se vor urmări în mod deosebit apariția de crăpături, smulgeri, tasări 

anormale ale straturilor, deschiderea rosturilor, deformații sau săgeți vizibile, apariția 

ruginii la elementele metalice. 

Încadrarea construcției în prevederi normative: 

 Clasa de importanța a construcției este IV conform normativ P100/2006. 

 Categoria de importanta a construcției este “D” conform HGR766/1997. 

 La faza de proiectare D.T.A.C și P.T. proiectul va fi supus verificării  de către verificatori 

atestați MLPAT, prin grija beneficiarului, pentru cerințele de calitate stabilite prin 

legislația tehnică în construcții. 

Cerinţa “A” Rezistenţă şi stabilitate - Cf. prevederilor memoriului tehnic de la 

specialitatea structura. 

Cerinţa “B” Siguranţaîn exploatare 
Siguranţa circulaţiei pedestre: S-au respectat prevederile privind siguranţa în exploatare. 
S-au luat în considerare: 
- siguranţa cu privire la circulaţia pe căi pietonale; 
- siguranţa cu privire la trepte şi rampe exterioare; 
- siguranţa cu privire la iluminarea artificială; 
Siguranţa cu privire la instalaţii: Se vor respecta întocmai specificaţiile şi recomandările 

proiectanţilor de specialitate conţinute în memoriile tehnice şi caietele de sarcini ce însoţesc 
proiectele de instalaţii. 

Siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere: Obiectivul se încadrează în grad de 
securitate normal. 

Programul de urmărire în timp a comportării imobilului. 
Se va urmări şi se va sesiza proiectantul de specialitate în cazul apariţiei de: 
- deplasări orizontale, verticale, înclinări, desprinderi, fisuri 
- deformări vizuale 
- schimbări în gradul de protecţie şi confort 
- defecte şi degradări la structura de rezistenţă 
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- fisuri şi crăpături 
- deformarea unor elemente de structură 
 
Instrucţiuni privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor: 
Prezentele instrucţiuni au fost elaborate în conformitate cu Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcţii. Beneficiarul lucrării are obligaţia să urmărească şi să aplice aceste 
prevederi, pentru a preîntâmpina eventualele degradări sau produceri de accidente în 
exploatare. Se interzice executarea de modificări la structura de rezistenţă fără un proiect 
autorizat şi avizat conf. Art.8 din Legea 10/1995. Se interzice depozitarea de materii prime şi 
materiale pe elementele de structură în afara spaţiilor special amenajate pentru depozitare. 

Beneficiarul va urmări comportarea în timp a construcţiei şi va sesiza proiectantul 
pentru orice defecţiune apărută. 

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

cu apă menajeră şi canalizare şi asigurarea unui nivel de zgomot conform standardelor STAS 
6472 privind microclimatul, NP008 privind puritatea aerului, STAS 6221 şi STAS 6646 privind 
iluminarea naturală şi artificială. 

b - Refacerea şi protecţia mediului 
S-au respectat prevederile legii 137/1995 (republicată) privind protecţa mediului, legii 

107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecţia atmosferei, HGR 188/2002, ordinului 
MAPPM 462/1993 privind emisia de gaze arse, ordinului MAPPM 125/1996 şi a ordinului 
MAPPM 756/1997. 

Ansamblul propusă nu perturbă vecinătăţile, nu generază noxe suplimentare sau alţi 
factori de poluare a mediului. 

 

Măsuri pentru securitatea și sănătatea în muncă: 

Norme generale pentru securitatea și sănătatea în muncă: 

 Pregătirea și instruirea personalului se vor face conform Legii 319/2006 – Legea 

securității și sănătății în muncă. 

 Proiectele de execuție, fișele tehnologice, precum și măsurile de protecție a muncii se 

vor prelucra înainte de inceperea lucrărilor de construcții cu întreg personalul (șef de 

lot, șef de punct de control, maiștri, șefi de echipă și ceilalți oameni din formațiile de 

lucru) și numai după însușirea lor se poate trece la începerea lucrărilor. 

 Pregătirea și instruirea personalului pentru lucrările de construcții se vor face și  din: 

 Legea nr. 319/2006; 

 Legea nr. 307/2006; 

 Instrucțiuni proprii; 

 Norme specifice de securitate și sănătate în muncă. 
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5.6 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. 

Sursele de finanțare necesare pentru realizarea investiției sunt reprezentate de 

finanțare nerambursabilă accesată prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, fiind luat 

în evidență și inclus în lista de sinteză a ”Programului național de construcții de interes public 

sau social” – Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcții”. 
 

 

 

6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Certificat de urbanism Nr. ___ din _______ emis de Consiliul Județean Bihor. 

 

6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Carte Funciară Nr. 50285 Hidișelu de Sus - Anexat documentației. 

 

6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

Avizul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, se va obține în 

faza D.T.A.C. + P.T. a proiectului. 

 

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Avize privind asigurarea utilităților, se va obține în faza D.T.A.C. + P.T. a proiectului; 

 

6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Plan de amplasament și delimitare a imobilului, vizat de către Oficiul de cadastru și 

publicitate imobiliară - Anexat documentației. 

 

6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Avize necesare implementării prezentei investiții, se va obține în faza D.T.A.C. + P.T. a 

proiectului. 
 

6.URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
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7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Comuna Hidișelu de Sus 

Sediu social: Localitatate Hidișelu de Sus, Str. Principală, Nr. 328,  

 Judeţul Bihor, Cod Poştal: 417275. 

Date de contact:  https://primaria-hidiseludesus.ro/ 

Telefon: +40 0259/335.855; 

Fax: +40 0259/335.855; 

 

7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a 

investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni (din care execuția efectivă a lucrărilor 

15 luni), conform graficului prezentat la cap. 3.5  şi cuprinde următoarele etape: 

 Derularea procedurilor de achiziție pentru: servicii de consultanță în managementul 

proiectului, realizarea de materiale și acțiuni de informare și publicitate, audit financiar, 

proiectare și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor  

 Derularea contractului de management de proiect  

 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de executie  

 Obţinerea autorizaţiei de construire  

 Derularea procedurilor de achiziţie pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări și a 

serviciilor de dirigenție de șantier  

 Execuția lucrărilor, livrarea și montajul echipamentelor, livrarea dotărilor  

 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului 

 Recepția la terminarea lucrărilor  

 Plata cotelor legale  

 Informare şi publicitate 

  

Eșalonarea investiţiei pe ani: 

 

ANUL Pondere Valoare cu TVA (lei) 

Anul 0 2,30% 63.692,10 lei 

Anul 1 45,54% 1.261.103,70 lei 

Anul 2 52,16% 1.444.426,20 lei 

Total 100% 2.769.222,00 lei 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
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Resursele financiare necesare pentru realizarea investiției vor proveni din finanțare 

nerambursabilă accesată prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, fiind luat în 

evidență și inclus în lista de sinteză a ”Programului național de construcții de interes public sau 

social” – Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcții”. 

Beneficiarul investiției va asigura resursele umane cu calificare și expertiză adecvate 

pentru coordonarea și monitorizarea implementării proiectului de investiții. Pentru derularea 

activităților specifice, prestatorii/executanții selectați vor aloca resursele necesare în acord cu 

clauzele stabilite în contractele încheiate cu beneficiarul. 

 

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI 

 
 

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 

Comuna Hidișelu de Sus, în calitate de proprietar al investiției, va asigura fondurile 

necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea spațiului de agrement și a platformei de parcare;  

precum şi pentru cheltuieli de natura investiţiilor. De asemenea, în vederea desfășurării în 

condiții optime a activităților, proprietarul asigură şi fondurile necesare pentru implementarea 

şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii 

utilizatorilor în perimetrul unităţii.  

MENTENANȚA 

Se referă la totalitatea operațiilor de întreținere și reparație ale unui sistem  pe durata de 

timp, cât acesta se află în uz. În situația de față, avem activități de întreținere cu frecvență 

ridicată, anuală, dar reduse ca și calibru și reparați majore, capitale ce prezintă frecvență 

scăzută. Astfel, se pot identifica mai multe categorii de operatiuni: 
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Mentenanță multiplă în cadrul unui an: 

- Tunderea ierbii;  

- Toaletarea vegetației; 

- Curățarea frunzelor; 

- Verificarea de cel puțin două ori pe lună, a stării tehnice și eventualele deficiente ale 

echipamentelor și mobilierelor urbane, în vederea remedierii acestora pentru asigurarea 

funcționării echipamentelor în condiţii de siguranţă şi securitate; 

Mentenanță anuală 

- Însămânțarea cu gazon a unor zone ce se degradează; 

- Întreținere curentă la mobilier urban; 

Mentenanță la mai mult de 5 ani 

- Reparații la aleile pietonale și carosabile 

- Reparații la mobilier urban 

- Schimbarea consumabilelor electrice (becuri, baterii, panouri fotovoltaice) 

La apariţia defectelor de mai sus se intervine cu echipe specializate pentru repararea lor. 

 

Valorificarea rezultatelor urmăririi comportării 

 Beneficiarul valorifică operativ rezultatele urmăririi curente a construcţiei prin luarea 

din timp a măsurilor de întreţinere şi reparaţie legale, iar în caz de pericol, de sprijinire a 

elementelor deteriorate sau alte intervenţii în vederea evitării accidentelor de orice fel. 

 Beneficiarul întocmeşte rapoartele privind rezultatele acţiunii de urmărire a comportării 

şi le inserează în “cartea construcţiei”. 

 

Considerații finale 

 Nerespectarea de către utilizator (beneficiar, administrator) a proiectului   şi a 

prevederilor privind urmărirea comportării în timp, cuprinse în prezentele Instrucţiuni, atrage 

răspunderea directă a acestora conform Legii 10/1995. 

 

7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 

Pentru derularea corespunzătoare și în termen a investiției, se recomandă selectarea 

membrilor echipei de management dintre angajații Comunei Hidișelu de Sus care dețin 

experiență anterioară în coordonarea de proiecte similare, implementate inclusiv în cadrul unor 

programe cu finanțare nerambursabilă.  

Se recomandă stabilirea unei metodologii detaliate pentru susținerea procesului de 

management de proiect precum și a unor proceduri clare de monitorizare și evaluare constantă 

a progresului investiției și a rezultatelor generate. 
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„AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT” 
 

1/A. PLAN DE AMPLASARE ÎN ZONĂ - SC. 1:5000; 

2/A. PLAN DE SITUAŢIE – SITUAȚIA EXISTENTĂ – SC. 1:500; 

3/A. FOTOMONTAJ – SITUAȚIA EXISTENTĂ; 

4/A. PLAN DE SITUAŢIE – SITUAȚIA PROPUSĂ – SC. 1:500; 

5/A. PLAN AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE ȘI SPAȚIU AGREMENT  – SC. 1:100 

6/A. PLAN FILIGORIE PENTRU CEREMONII – SC. 1:100 

7/A. PLAN INVELITOARE FILIGORIE PENTRU CEREMONII – SC. 1:100 

8/A. SECȚIUNEA A-A FILIGORIE PENTRU CEREMONII – SC. 1:50 

9/A. SCHEMĂ DE ILUMINARE NOCTURNĂ – SC. 1:100 

10/A. FOTOMONTAJ – IMAGINI VOLUMETRICE  

11/A. FOTOMONTAJ – IMAGINI VOLUMETRICE  

12/A. FOTOMONTAJ – IMAGINI VOLUMETRICE  
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Se propune amenajarea unei platforme cu parcare și spațiu de agrement.
Amenajarea se va face cu alei din piatră cubică (granit negru) - în suprafață de 1,150mp; dale din andezit (nunță de gri deschis) - în suprafață
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- realizarea de borduri - 400ml.                        - amplasarea de stâlpi fotovoltaici de iluminat nocturn - 32 buc.
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- amplasarea de arbuști - gard viu Tuia Chiparosul Leyland - 250 buc.   - amplasarea de arbuști cu flori ornamentale - Liliac/Trandafir - 10 buc.
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Se propune amenajarea unei platforme cu parcare și spațiu de agrement. Amenajarea se va face cu alei din piatră
cubică (granit negru) - suprafață de 1,150mp și dale din andezit (nunță de gri deschis) - suprafață de 570.00mp,
spații verzi cu gazon natural - suprafață de 442.00mp și amplasarea de arbori și arbuști ornamentali. De
asemenea se propune realizarea de împrejmuire teren pe o lungime de 120ml și amplasarea unei filigorii pentru
ceremonii cu suprafața de 125.00mp. Totodată, se propune și montarea și dotarea platformei și a spațiului de
agrement, cu elemente care să corespund standardelor în vigoare şi care respectă şi prescripţiile normelor
europene EN 1176.
Se propune :
- amplasare fântână artezienă - 1 buc. (1)
- amplasarea de bănci de beton - 18 buc. (2)
- amplasarea de coșuri de gunoi - 12 buc. (3)
- amplasarea de jardiniere cu bancă - 5 buc. (4)
- amplasarea de cișmea stradală - 2 buc. (5)
- amplasarea de suport de biciclete - 2 buc. (6)
- amplasarea de grătare de protecție pentru copaci - 8 buc. (7)
- amplasarea de stâlpi fotovoltaici de iluminat nocturn - 32 buc. (8)
- amplasarea de arbori - magnolia - 8 buc. (9)
- amplasarea de arbori mari -10 buc. (10)
- amplasarea de arbori medii - 15 buc. (11)
- amplasarea de arbori mici - 12 buc. (12)
- amplasarea de arbuști - gard viu Tuia Chiparosul Leyland - 250 buc. (13)
- amplasarea de arbuști cu flori ornamentale - Liliac/Trandafir - 10 buc. (14)
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