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Parc Centenar
Quantity Luminaire (Luminous emittance)
11 Philips - BDC600 T25 1 xLED50-4S/830 DM50

Luminous emittance 1
Fitting: 1xLED50-4S/830
Light output ratio: 67.81%
Lamp luminous flux: 5000 lm
Luminaire luminous flux: 3391 lm
Power: 39.5 W
Luminous efficacy: 85.8 lm/W

Colorimetric data
1xLED50-4S/830: CCT 3000 K, CRI 100

See our luminaire catalog for
an image of the luminaire.

54 Technilum Eulumdat - E-961-3 R-961-3 V1 -
TECHNILUM - NANO² 35W 30 leds 3000K Asymetrique
Luminous emittance 1
Fitting: 1xNANO² 35W 30 leds 3000K
Light output ratio: 99.98%
Lamp luminous flux: 3425 lm
Luminaire luminous flux: 3424 lm
Power: 34.8 W
Luminous efficacy: 98.4 lm/W

Colorimetric data
1x: CCT 3000 K, CRI 100

See our luminaire catalog for
an image of the luminaire.

Total lamp luminous flux: 239950 lm, Total luminaire luminous flux: 222197 lm, Total Load: 2313.7 W, Luminous efficacy: 96.0 lm/W
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Parc Centenar
No. Control group Luminaire
1 Control group 292 11 x Philips - BDC600 T25 1 xLED50-4S/830 DM50
2 Control group 350 54 x Technilum Eulumdat - E-961-3 R-961-3 V1 - TECHNILUM - NANO² 35W 30 leds 3000K Asymetrique

Light scene 1
Control group Dimming values Control group Dimming values
Control group 292 100% Control group 350 100%
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Philips BDC600 T25 1 xLED50-4S/830 DM50 1xLED50-4S/830

See our luminaire
catalog for an image of

the luminaire.

Light output ratio: 67.81%
Lamp luminous flux: 5000 lm
Luminaire luminous flux: 3391 lm
Power: 39.5 W
Luminous efficacy: 85.8 lm/W

Colorimetric data
1xLED50-4S/830: CCT 3000 K, CRI 100

Luminous emittance 1 / Polar LDC
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Luminous emittance 1 / Linear LDC
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It is not possible to generate a cone diagram, as the light distribution
is asymmetrical.
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Luminous emittance 1 / Luminance diagram
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It is not possible to generate a UGR diagram, as the light distribution
is asymmetrical.
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Technilum Eulumdat E-961-3 R-961-3 V1 - TECHNILUM - NANO² 35W 30 leds
3000K Asymetrique 1xNANO² 35W 30 leds 3000K

See our luminaire
catalog for an image of

the luminaire.

Light output ratio: 99.98%
Lamp luminous flux: 3425 lm
Luminaire luminous flux: 3424 lm
Power: 34.8 W
Luminous efficacy: 98.4 lm/W

Colorimetric data
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Luminous emittance 1 / Polar LDC
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Luminous emittance 1 / Linear LDC
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It is not possible to generate a cone diagram, as the light distribution
is asymmetrical.
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Luminous emittance 1 / Luminance diagram
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It is not possible to generate a UGR diagram, as the light distribution
is asymmetrical.
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Site 1

Technilum Eulumdat E-961-3 R-961-3 V1 - TECHNILUM - NANO² 35W 30 leds 3000K Asymetrique

No. X [m] Y [m] Mounting height [m]
1 123.363 61.004 8.000
2 137.377 62.917 8.000
3 120.023 68.110 8.000
4 133.449 80.045 8.000
5 176.348 73.056 8.000
6 197.406 81.020 8.000
7 226.377 105.882 9.000
8 150.716 71.523 8.000
9 211.195 86.241 9.000
10 293.018 122.986 8.000
11 308.146 123.691 8.000
12 325.048 115.265 8.000
13 329.676 140.305 8.000
14 245.579 103.652 9.000
15 306.095 143.077 8.000
16 313.235 116.229 8.000
17 122.412 52.433 8.000
18 236.108 69.832 9.000
19 247.531 76.162 9.000
20 315.518 142.243 8.000
21 316.000 131.857 8.000
22 300.793 136.398 8.000
23 289.335 136.525 8.000
24 149.726 71.862 8.000
25 197.079 80.820 8.000
26 181.175 89.236 8.000
27 182.118 89.865 8.000
28 221.203 69.122 9.000
29 205.870 98.559 9.000
30 204.514 97.421 8.000
31 322.238 148.115 8.000
32 336.728 132.372 8.000
33 238.081 92.272 9.000
34 226.527 84.577 9.000
35 173.849 82.198 8.000
36 186.006 76.355 8.000
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No. X [m] Y [m] Mounting height [m]
37 189.366 96.710 8.000
38 195.723 94.969 8.000
39 208.814 85.091 8.000
40 126.091 74.469 8.000
41 138.023 63.344 8.000
42 153.511 64.205 8.000
43 152.866 63.777 8.000
44 158.699 79.198 8.000
45 165.296 74.977 8.000
46 177.518 73.268 8.000
47 337.096 122.759 8.000
48 131.277 41.418 8.000
49 134.892 54.866 8.000
50 140.703 74.510 8.000
51 115.820 46.976 8.000
52 253.262 115.785 9.000
53 238.015 113.318 9.000
54 254.743 88.303 9.000

Philips BDC600 T25 1 xLED50-4S/830 DM50

No. X [m] Y [m] Mounting height [m]
55 143.180 87.270 4.000
56 159.359 100.412 4.000
57 173.700 113.050 4.000
58 186.700 116.047 4.000
59 208.200 120.050 4.000
60 227.938 119.341 4.000
61 241.866 120.946 4.000
62 260.708 123.835 4.000
63 274.787 130.920 4.000
64 194.185 103.115 4.000
65 194.920 111.964 4.000
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Site 1
Quantity Luminaire (Luminous emittance)
11 Philips - BDC600 T25 1 xLED50-4S/830 DM50

Luminous emittance 1
Fitting: 1xLED50-4S/830
Light output ratio: 67.81%
Lamp luminous flux: 5000 lm
Luminaire luminous flux: 3391 lm
Power: 39.5 W
Luminous efficacy: 85.8 lm/W

Colorimetric data
1xLED50-4S/830: CCT 3000 K, CRI 100

See our luminaire catalog for
an image of the luminaire.

54 Technilum Eulumdat - E-961-3 R-961-3 V1 -
TECHNILUM - NANO² 35W 30 leds 3000K Asymetrique
Luminous emittance 1
Fitting: 1xNANO² 35W 30 leds 3000K
Light output ratio: 99.98%
Lamp luminous flux: 3425 lm
Luminaire luminous flux: 3424 lm
Power: 34.8 W
Luminous efficacy: 98.4 lm/W

Colorimetric data
1x: CCT 3000 K, CRI 100

See our luminaire catalog for
an image of the luminaire.

Total lamp luminous flux: 239950 lm, Total luminaire luminous flux: 222197 lm, Total Load: 2313.7 W, Luminous efficacy: 96.0 lm/W
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Site 1

Light loss factor: 0.80

General
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max

1 Calculation surface 4 Perpendicular illuminance [lx] *
Height: 0.000 m

20.2 9.30 30.6 0.46 0.30

2 Calculation surface 5 Perpendicular illuminance [lx] *
Height: 0.000 m

14.6 6.86 26.8 0.47 0.26

4 Calculation surface 7 Perpendicular illuminance [lx] *
Height: 0.000 m

11.5 5.87 21.7 0.51 0.27

5 Calculation surface 8 Perpendicular illuminance [lx] *
Height: 0.000 m

14.7 6.14 34.5 0.42 0.18

3 Calculation surface 9 Perpendicular illuminance [lx] *
Height: 0.000 m

8.18 3.12 17.7 0.38 0.18

*This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.
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Calculation surface 4 / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Calculation surface 4: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 20.2 lx, Min: 9.30 lx, Max: 30.6 lx, Min/average: 0.46, Min/max: 0.30
Height: 0.000 m

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.
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Isolines [lx]

Scale: 1 : 200
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False colors [lx]

Scale: 1 : 200
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Value grid [lx]

Scale: 1 : 500

Value chart [lx]
m -19.088 -16.692 -14.295 -11.899 -9.502 -7.106 -4.710 -2.313 0.083 2.480 4.876 7.273 9.669 12.066 14.462
13.585 / / / / / / / / / / / / 21.6 / /
11.237 / / / / / / / / / 20.6 23.8 28.1 30.2 23.7 /
8.889 / / / / / / / 17.4 24.3 26.0 28.5 30.0 30.6 27.0 17.9
6.541 / / / / / / 10.9 25.8 27.0 24.9 25.5 27.9 27.6 25.6 20.4
4.193 / / / / / / 13.5 27.3 25.6 23.3 22.4 21.7 21.0 22.6 /
1.845 / / / / / / 16.6 27.7 24.5 22.1 19.4 17.1 17.9 / /
-0.503 / / / / / / 18.8 27.8 23.4 20.3 15.5 14.3 15.4 / /
-2.851 / / / / / / 20.1 27.1 21.8 16.7 12.8 12.3 / / /
-5.199 / / / / / 14.3 21.0 25.7 18.8 12.8 10.9 / / / /
-7.547 / / / / 15.1 14.7 20.0 21.0 14.1 10.6 / / / / /
-9.895 16.7 23.4 24.1 23.1 21.1 19.7 21.4 18.1 11.3 / / / / / /
-12.244 / 21.0 20.2 19.5 19.6 19.8 22.2 19.4 11.3 / / / / / /
-14.592 / / 16.0 16.2 17.0 17.7 18.4 14.1 / / / / / / /
-16.940 / / / / 15.7 14.8 11.7 / / / / / / / /
-19.288 / / / / / 9.30 / / / / / / / / /

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.
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Calculation surface 5 / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Calculation surface 5: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 14.6 lx, Min: 6.86 lx, Max: 26.8 lx, Min/average: 0.47, Min/max: 0.26
Height: 0.000 m

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.

Isolines [lx]

Scale: 1 : 500
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False colors [lx]

Scale: 1 : 500
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Value grid [lx]

Scale: 1 : 500

Value chart [lx]
m -39.011 -35.098 -31.184 -27.271 -23.357 -19.444 -15.531 -11.617 -7.704 -3.790 0.123 4.036 7.950 11.863 15.776 19.690 23.603
25.649 / / / / / / / / / / / / / / / / /
21.717 / / / / / / / / / / / / / / / / /
17.785 / / / / / / / / / / / / / / 26.8 / /
13.852 / / / / / / / / / / / / / / 16.7 / /
9.920 / / / / / / / / / / / / / / / / /
5.988 / / / / / / / / / / / / 15.3 15.4 15.8 17.3 16.2
2.056 / / / / / / / / / / / 10.5 19.9 20.0 20.4 19.7 18.1
-1.876 / / / / / / / / / / 9.94 12.6 19.5 20.2 22.2 20.3 16.9
-5.808 / / / / / / / / / 7.78 10.3 13.8 19.8 15.3 15.1 13.2 /
-9.741 / / / / / 13.0 12.3 9.06 6.86 8.27 10.5 9.88 12.3 / / / /
-13.673 / / / / / 15.8 11.3 / / / / / / / / / /
-17.605 19.8 16.0 13.9 7.60 8.25 13.1 / / / / / / / / / / /
-21.537 15.0 15.6 19.9 14.5 / / / / / / / / / / / / /

m 27.517 31.430
25.649 / /
21.717 / /
17.785 / /
13.852 / /
9.920 7.96 /
5.988 11.9 /
2.056 13.6 11.8
-1.876 12.7 /
-5.808 / /
-9.741 / /
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m 27.517 31.430
-13.673 / /
-17.605 / /
-21.537 / /

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.

Parc Centenar 7/16/2019

Site 1 / Calculation surface 5 / Perpendicular illuminance

Page 22



Calculation surface 9 / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Calculation surface 9: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 8.18 lx, Min: 3.12 lx, Max: 17.7 lx, Min/average: 0.38, Min/max: 0.18
Height: 0.000 m

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.

Isolines [lx]

Scale: 1 : 500
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False colors [lx]

Scale: 1 : 500

Parc Centenar 7/16/2019

Site 1 / Calculation surface 9 / Perpendicular illuminance

Page 24



Value grid [lx]

Scale: 1 : 500

Value chart [lx]
m -29.740 -26.140 -22.540 -18.940 -15.340 -11.740 -8.140 -4.540 -0.939 2.661 6.261 9.861 13.461 17.061 20.661
18.921 / / / / / / / / / / / / 6.69 5.36 /
15.259 / / / / / / / / / / / 8.89 5.20 3.71 /
11.598 / / / / / / / / / 10.3 10.4 6.90 4.36 / /
7.936 / / / / / / / / 3.97 9.45 9.37 6.19 / / /
4.274 / / / 5.92 / / 4.18 3.95 3.88 8.90 8.53 6.01 / / /
0.612 / 9.35 10.4 9.37 7.96 7.43 7.30 7.04 6.92 10.4 9.49 / / / /
-3.050 7.07 11.4 13.1 10.3 8.81 8.30 7.84 7.22 6.92 8.91 10.5 8.47 / / /
-6.712 8.47 14.8 13.9 10.2 8.24 7.14 6.49 5.99 5.93 6.90 11.4 10.0 6.83 / /
-10.373 / 17.7 15.6 11.0 8.12 6.46 5.52 4.95 4.80 5.75 14.4 12.2 9.29 / /
-14.035 / 12.8 16.6 12.7 8.65 6.11 4.90 4.26 4.10 5.13 17.0 16.4 11.9 6.10 /
-17.697 / / 13.9 12.2 8.70 6.24 4.70 3.91 3.70 4.46 13.4 17.1 14.3 8.06 /
-21.359 / / / 10.8 8.78 6.58 4.96 3.99 3.53 3.67 13.4 15.8 14.0 11.1 4.72
-25.021 / / / 9.83 9.29 7.41 5.71 4.39 3.62 3.42 9.23 13.1 12.1 9.67 /
-28.682 / / / / 10.5 9.01 6.73 4.90 3.84 3.38 3.39 4.22 / / /
-32.344 / / / / 8.36 9.04 7.07 5.10 4.03 3.49 / / / / /
-36.006 / / / / / 4.79 5.96 5.34 / / / / / / /
-39.668 / / / / / / 3.12 / / / / / / / /

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.
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Calculation surface 7 / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Calculation surface 7: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 11.5 lx, Min: 5.87 lx, Max: 21.7 lx, Min/average: 0.51, Min/max: 0.27
Height: 0.000 m

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.

Isolines [lx]

Scale: 1 : 1000
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False colors [lx]

Scale: 1 : 1000

Value grid [lx]

Scale: 1 : 1000

Value chart [lx]
m -71.040 -64.447 -57.854 -51.262 -44.669 -38.076 -31.483 -24.891 -18.298 -11.705 -5.112 1.480 8.073 14.666 21.259 27.851
20.714 / / / / / / / / / / / / / / / /
13.942 / / / / / / / / / / / / / / / /
7.171 / / / / / / / / / / 20.3 8.31 7.01 / / /
0.400 / / / / / 21.7 8.47 / / / / / / / / /
-6.371 / / / 5.87 / / / / / / / / / / / /
-13.142 / / 8.81 / / / / / / / / / / / / /
-19.913 / 5.90 / / / / / / / / / / / / / /
-26.685 / / / / / / / / / / / / / / / /
-33.456 8.56 / / / / / / / / / / / / / / /

m 34.444 41.037 47.630 54.223 60.815 67.408 74.001
20.714 / / / / / / 14.8
13.942 / / 20.7 7.75 / / /
7.171 / / / / / / /
0.400 / / / / / / /
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m 34.444 41.037 47.630 54.223 60.815 67.408 74.001
-6.371 / / / / / / /
-13.142 / / / / / / /
-19.913 / / / / / / /
-26.685 / / / / / / /
-33.456 / / / / / / /

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.
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Calculation surface 8 / Perpendicular illuminance

Light loss factor: 0.80

Calculation surface 8: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 14.7 lx, Min: 6.14 lx, Max: 34.5 lx, Min/average: 0.42, Min/max: 0.18
Height: 0.000 m

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.

Isolines [lx]

Scale: 1 : 500
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False colors [lx]

Scale: 1 : 500

Value grid [lx]

Scale: 1 : 500

Value chart [lx]
m -26.052 -23.062 -20.071 -17.081 -14.091 -11.101 -8.110 -5.120 -2.130 0.860 3.851 6.841 9.831 12.821 15.812
14.979 15.5 15.4 14.2 13.9 13.7 13.5 14.6 18.2 28.7 18.7 11.7 6.82 / / /
11.866 15.4 15.6 15.0 14.9 15.4 16.3 17.7 21.0 28.6 34.5 15.1 13.5 8.90 / /
8.753 14.2 15.4 21.5 22.6 16.6 16.0 16.6 19.1 22.7 19.8 14.3 14.6 11.1 / /
5.640 12.8 18.7 20.4 18.8 17.9 16.7 16.2 17.2 18.0 14.5 13.3 16.5 12.2 / /
2.527 10.1 13.4 15.6 16.2 16.2 15.5 15.8 15.9 14.3 11.6 12.1 14.4 14.7 9.80 /
-0.586 / / / 12.3 11.0 9.81 11.7 11.9 11.3 10.4 11.3 13.6 15.9 13.0 /
-3.698 / / / / / 7.30 10.7 11.2 10.8 10.4 11.3 13.3 16.1 16.4 13.1
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m -26.052 -23.062 -20.071 -17.081 -14.091 -11.101 -8.110 -5.120 -2.130 0.860 3.851 6.841 9.831 12.821 15.812
-6.811 / / / / / 6.37 10.6 12.2 11.7 11.4 11.9 13.9 16.9 19.2 16.9
-9.924 / / / / / 6.14 11.0 13.8 13.6 13.1 13.3 14.7 17.6 20.0 19.6
-13.037 / / / / / / 11.5 14.9 15.2 14.6 13.8 14.6 16.0 15.7 /
-16.150 / / / / / / 11.0 13.3 12.4 9.79 / / / / /

This result is no longer current! Possibly an object has been modified or added. The project should be recalculated in its entirety to get current results.

Parc Centenar 7/16/2019

Site 1 / Calculation surface 8 / Perpendicular illuminance
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Zona udare cu furtun picurare suprateran

Electrovana 1" 12, bobina 24V si regulator de presiune - picurare

Cablu electric de semnal 2x2.5mm

Electrovana 1" 12, bobina 24V si regulator de presiune - aspersie

HDPE Ø 32mm - alimentare picurare

HDPE Ø 40mm- zone de aspersie

HDPE Ø 63mm - aliemntare zone
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HDPE Ø 25mm - alimentare cismea

594x1472

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

A

B

C

D

E

F

G

H

1413121110987654321

15

15

16

16

17

17

18

18

19 20

19 20

21

21

22

22

23

23

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

A

B

C

D

E

F

G

H

verificator /expert
semnătura referat / expertiză nr. / data

Denumirea:

ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI
AGREMENT BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 5

Amenajarea peisagistica Parcul
Centenarului

Localitatea:

Beneficiar:

data:

scara:
semnăturanumespecificaţie

sef proiect

proiectat

titlul planşei:

nume

faza:

SF

ProIectant general:

TARGU MURES
str Mihai Viteazul nr. 25

mai-august
2019

SC AB PLAN SRL

numarul

plansei:

ing. Alexandru VASILE

ing.A ndrei NISTOR

PROIECT DE IRIGATIE

01

peisag. Fekete ALBERT
1:200

proiectat

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P



7
7
,0

0

8

3

,

0

0

8

2

,

0

0

8

1

,

0

0

8

0

,

0

0

8

2

,

0

0

8

1

,

0

0

80,00

7

9

,

0

0

7
9
,0

0

7
6
,0

0

8

0

,

0

0

7

8

,
0

0

7
7
,0

0

7
5
,0

0

7
4
,0

0

7
5
,0

0

7
6
,0

0

7
7
,0

0

7

8

,

0

0

7

9

,

0

0

7

9

,

0

0

8

0

,

0

0

8

1

,

0

0

8

2

,

0

0

8

3

,

0

0

8

4

,

0

0

8

5

,

0

0

8

2

,

0

0

8

1

,

0

0

8

0

,

0

0

7

9

,

0

0

s

s

s

s

s

s

s

s

HH

H

H

H

H

H

H

H

C

L

1

-

T

E

G

C

L

1

-

T

E

G

C

L

1

-

T

E

G

CL1-TEG

CL1-TEG

CL1-TEG

CL1-TEG

CL1-TEG

CL1-TEG

CL1-TEG

CL1-TEG

CL1-TEG

CL1-TEG

C

L

2

-

T

E

G

C

L

2

-

T

E

G

CL2-TEG

CL2-TEG

C

L

2

-

T

E

G

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL2-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL3-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL4-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG
CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CL5-TEG

CP1-TEG

Stalp de iluminat

decorativ hu=8/9m

Dop din beton

Usa de vizitare

Bloc de conexiuni cu

cleme terminale si protectii

Legatura cu surub la priza de pamant

1xCablu CYY-F 3x1,5mm²

Cablu CYAbY 3x4mm²

Detaiu montaj stalp iluminat H-8/9m

Platbanda OL Zn 25x4mm

Stalp de iluminat Stradal

electrod din

teava OLZn 2 1/2", L=2.5m

EV

Corp iluminat echipat cu sursa LED

Stalp de iluminat

decorativ hu=4m

Dop din beton

Usa de vizitare

Bloc de conexiuni cu

cleme terminale si protectii

Legatura cu surub la priza de pamant

1xCablu CYY-F 3x1,5mm²

Cablu CYAbY 3x4mm²

Detaiu montaj stalp iluminat H-4m

Platbanda OL Zn 25x4mm

Stalp de iluminat Stradal

electrod din

teava OLZn 2 1/2", L=2.5m

EV

Corp iluminat echipat cu sursa LED

Corp de iluminat tip stalp,echipat cu sursa LED 35W IP65, montat pe stalp din otel

galvanizat , inaltime stalp 4m.

Model Referinta : Philips BDC600 T25 1xLED50-4S ( 35W ) sau echivalent tehnic;

Pladbanda OL-Zn 25x4 mm montata ingropat  , cf detaliu

Electrod priza de pamant L=2.5 ml , cf detaliu

LEGENDA:

Tablou electric , montaj aparent ,230V/400V

Circuit electric

NOTA:

- Cablurile de forta, curenti slabi se vor poza sub adancimea de inghet 0.8m;

- Se vor respecta distantele de pozare ale cablurilor electrice conform NTE007/08/00:

- fata de conductele de apa si canalizare, paralelism - 60cm , intersectii - 25 cm;

- fata de fibra optica si telefon, paralelism - 25 cm, intersectii - 25cm;

-traseele de alimentare a imobilelor se vor poza la minim 60 cm fata de fundatia 

cladirii;

- Pentru fiecare stalp de iluminat se va monta si cate un electrod vertical OLzn , conform

detaliului de mai jos;

-Tipul si modelul corpului de iluminat este unul orientativ , insa se va alege un corp de

iluminat cu aceleasi caracteristici tehnice;

Racord electric

Corp de iluminat tip stalp,echipat cu sursa LED 35W IP65, montat pe stalp din otel

galvanizat , inaltime stalp 8m.

Model Referinta : Technilum Eulumdat - R-961-3-V1 ( 35W ) sau echivalent tehnic ;

Corp de iluminat tip stalp,echipat cu sursa LED 35W IP65, montat pe stalp din otel

galvanizat , inaltime stalp 9m.

Model Referinta : Technilum Eulumdat - R-961-3-V1 ( 35W ) sau echivalent tehnic ;
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RP<1OHM

IP55

montaj aparent

rezerva spatiu : 25%

TEXT

4P/32A

BMPT

1P+N/16A

T

Releu

intermediar

RELEU LOGIC

MULTIFUNCTIONAL CU CEAS

A
0

M

S

Releu

crepuscular

Fotocelula

1P+N/10A

30mA

3P+N/40A

30mA

1P+N/10A

30mA

1P+N/10A

30mA

1P+N/10A

30mA

1P+N/10A

30mA

1P+N/16A

30mA

1P+N/16A

ACEST PLAN SE CONSULTA IMPREUNA CU :

- memoriul tehnic justificativ;

NOTA:

- Tablourile de distributie vor fi realizate utilizand aparataj, componente de instalare si de

racordare, agrementate in Romania si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa

fie validata prin incercari de tip, conform SR EN 60439.1.

- Tablourile electrice vor fi executate de catre o firma specializata.

- Iesirile cablurilor se vor face prin partea de sus a tabloului.

- In tablou se va lasa un spatiu de rezerva de 20% pentru montarea de aparate noi.

NOTA:

* CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.

  PREVAZUTE DE LEGISLATIA IN VIGOARE.

* CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE,

  EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI

GENERAL.

* DIMENSIUNILE NU SE MASOARA DIRECT PE DESEN.

* ACEST DESEN NU SE POATE UTILIZA PENTRU CONSTRUIRE INAINTEA

  OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.

LEGENDA :

- Disjunctor automat , protectie diferentiala 30mA

- Disjunctor automat
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MEMORIU STUDIU DE FEZABILITATE 
 

 

 

 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII  
Amenajarea peisagistica Parcul Centenar, Municipiul Bucuresti 

 

 1.2. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE/ INVESTITOR  
CGMB – CONSILIUL GENERAL MUNICIPIUL BUCURESTI 
ADMINISTRATOR: ALPAB – ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI 

 

 1.3. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/ TERTIAR)  
CGMB – CONSILIUL GENERAL MUNICIPIUL BUCURESTI 
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 1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI  
CGMB – CONSILIUL GENERAL MUNICIPIUL BUCURESTI 

 

 1.5. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE  
Proiectant general: S.C. AB PLAN S.R.L., Tg. Mures - peisagistică 
Nr.proiect. 5868/08.05.2019 

 

 

 

Pentru această investiţie nu a fost elaborat în prealabil un studiu de prefezabilitate sau un 
plan detaliat de investiţii pe termen lung. 

 

 2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI  
Politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri insitutionale si financiare 

Incadrarea solicitantului in regiune 
Conceptual, dezvoltarea regionala este definita in Romania ca fiind ansamblul politicilor 
autoritatilor centrale si locale, elaborate in scopul imbunatatirii performantelor economice 
ale unor arii geografice constituite in regiuni de dezvoltare si care beneficiaza de sprijinul 
Guvernului, al Uniunii Europene si a altor institutii si autoritati nationale si internationale 
interesate. 
Pentru atingerea obiectivelor de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania, in anul 
1998, Legea nr. 151 a permis constituirea a 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntara 
a judetelor – corespunzatoare, in prezent, nivelului statistic NUTS II, conform sistemului 
practicat in tarile UE. 
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In cadrul dezvoltarii regionale imbunatatirea mediului urban si conservarea , protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si natural este o axa prioritara de investitii care 
implica conservarea si protejarea acestuia si de asemenea promovarea si dezvoltarea 
acestuia. Imobilul Parcului Centenar se incadreaza in Regiunea de Dezvoltare Bucuresti – Ilfov 
(include municipiul Bucuresti si judetul Ilfov). 
La nivel international, Conventia Europeana a Peisajului intocmită la Florenţa la 20 octombrie 
2000 si ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 451din 8 iulie 2002 Statele membre 
ale Consiliului Europei, se preocupa să ajungă la o dezvoltare durabilă bazată pe o relaţie 
echitabilă şi armonioasă între necesităţile sociale, activităţile economice şi mediu, si constata 
că peisajul – inclusiv peisajul urban – participă într-o manieră importantă la interesul general 
în ceea ce priveşte domeniile: cultural, ecologic, de mediu şi social. Conventia recunoaste, că 
peisajul este o parte importantă a calităţii vieţii pentru oamenii de pretutindeni: în areale 
urbane sau rurale, în areale degradate sau în cele care se prezintă într-o stare perfectă, în 
spaţii recunoscute ca fiind de o frumuseţe deosebită, precum şi în cele obişnuite, ţinând 
seama că evoluţiile tehnicilor de producţie agricolă, silvică, industrială şi minieră şi politicile 
în materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructură, turism şi 
agrement, precum şi schimbările economice mondiale continuă în multe cazuri să accelereze 
transformarea peisajelor. Conventia doreste să răspundă voinţei publice de a se bucura de o 
calitate crescută a peisajelor şi să joace un rol activ în transformarea lor, peisajul fiind un 
element esenţial al bunăstării sociale şi individuale şi protecţia, managementul şi amenajarea 
acestuia implică drepturi şi responsabilităţi pentru fiecare, ţinând seama de sursele legale 
existente la nivel internaţional în domeniul protecţiei şi managementului patrimoniului 
natural şi cultural, de amenajarea teritoriului, de autonomia locală şi cooperarea 
transfrontieră. Ideea reamenajarii peisagistice a Parcului Centenarului se incadreaza in 
principiile pe care se bazeaza Conventia Europena a Peisajului. 

 

 2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR  

Amplasamentul, teren intravilan, in suprafata totala de 11.974 m2 (din care in administratea 
A.L.P.A.B. 11.496 m2, nr cadastral 235627) se afla in intravilanul Municipiului Bucuresti, 
Sector 5, str. Prof Gheorghe Marinescu nr 14B, si este delimitat geografic de urmatoarele 
artere de circulatie: str. Dr. Dumitru Bagdasar (Sud-Est), str Nicolae Paulescu (Sud-Vest) str. 
G-ral medic Atanase N. Demosthen (Nord si Nord-Vast) si str. Dr Gheorghe Marinescu (Est). 
In partea de Nord si Nord Vest, parcul se invecineaza cu fundurile de lot ale frontului sudic de 
pe str. G-ral medic Atanase N. Demostene vezi anexa 1 si plansa P-01 (Plan de incadrare in 
zona, furnizat de catre Beneficiar). 
In ciuda faptului ca amplasamentul se compune din mai multe parcele, conform temei de 
proiectare planul peisagistic se intocmeste pe toata suprafata de 11974 m2. 

Pe baza certificatului de urbanism nu se prezintă extras de carte funciară. Regimul juridic al 
imobilului va fi reglementat la faza autorizației de construire (vezi anexa 1a). 
Imobilul nu figurează înscris pe lista monumentelor istorice, actualizată în 2015. Terenul este 
amplasat in zona protejată numărul 77 - Academia Militară cu grad de protecție maxima. 
Conform PUG-MB, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, in situația existentă terenul are un statut 
de spațiu verde (parc), cu destinatia actuala de spatiu verde (parc) public, propus pentru 
amenajare peisagistică. 
Conform PUZ zone construite protejate, aprobat cu numărul 279/2000, se protejează valorile 
arhitectural-urbanistice istorice și de mediu natural în ansamblul lor, trama stradală, fondul 
construit si caracterul zonei. 
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Conform PUZ elaborate pe parcela respectiva, privind ocuparea si utilizarea parcelei procentul 
maxim de ocupare al terenului (POT) in cazul unor interventii noi, urmeaza sa fie stabilit pe 
baza de concurs public de urbanism. Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) de asemenea, 
in cazul unor interventii noi, urmeaza sa fie stabilit pe baza de concurs public de urbanism. 
In ciuda vecinatatii cu ansamblul Academiei Militare si proximitatea fata de mai multe cladiri 
si ansambluri istorice de mare valoare a patrimoniului local si national, terenul este o zonă 
neîngrijită, fara caracteristicile si calitatile unui parc urban. 
Entitatea responsabilă cu proiectul este Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti, 
care administreaza imobil pe baza HCGMB nr 5866/22.11.2017. 

 

Istoricul imobilului 

Istoria suprafetei si valorile cultural-istorice a sitului si recomandarile de dezvoltare sunt 
prezentate amanuntit in documentatia „STUDIUL ISTORIC. RESTRICTII, PERMISIVITATI, 
RECOMANDARI GENERATE DE RESURSA CULTURALA IMOBIL TEREN PARC CENTENAR 
F.N. BUCURESTI SECTOR 5, delimitat de strazile dr. Gheorghe Marinescu, dr. Dumitru 
Bagdasar, dr. Nicolae Paulescu” intocmit de anima Proiect Design si anexat documentatiei de 
fata. 

 
Analiza detaliată a situaţiei existente pe terenul de proiectare 

 

Context urbanistic si arhitectural 
Caracterul ordonator al spatiului urban este dat de axa ansamblului cladirilor care formeaza 
Academia Militara, cu accentul major al cladirii principale care inchide axul, proiectat de arh. 
Duiliu Marcu in perioada 1937-1938 in cadrul tesutului existent al parcelarii Cotroceni. 
Terenul parcului se afla pe latura nordica a cladirii principale, separate de str. Dr. Dumitru 
Bagdasar, artera de circulatie intensa. 
In ciuda vecinatatii cu ansamblul Academiei Militare si proximitatea fata de mai multe cladiri 
si ansambluri istorice de mare valoare a patrimoniului local si national precum fostul Azil Elena 
Doamna, Palatul Cotroceni, Gradina Botanica, apartenenta la zona construita protejata a 
Academiei Militare si in imediata vecinatate a altora, in prezent parcul se prezinta ca o fasie 
verde destructurata, neavand calitatile necesare unui parc urban intr-o zona construita 
protejata. 

 

Context infrastructura verde 
S-a studiat incadrarea terenului de proiectare in sistemul de spatii verzi si infrastructura verde 
a municipiului Bucuresti, capitala dispunand de o multitudine de parcuri, gradini, scuaruri 
(incadrate in PUG in subzonele V1a), de calitate foarte diferita. Relatia terenului de proiectare 
fata de sistemul de parcuri si gradini publice este prezentat in anexa 1b. 
Municipiul Bucuresti dispune de o importanta zona verde in partea sa de nord reprezentata 
de o serie importanta de paduri si cel mai mare parc public din Capitala, Parcul Herastrau, 
avand o suprafata de 110 ha. De altfel, Capitala dispune de 4 parcuri cu suprafete de peste 
80 ha (in afara de Herastrau mai sunt Parcul Titan, Parcul Tineretului si Parcul Plumbuita) 
Pentru interpretarea corecta a datelor de pe anexa 1b, trebuie mentionat faptul, ca potrivit 
normelor si legislatiei actuale, parcurile publice sunt spatii verzi cu o raza de actiune de peste 
1,5 km, si prezinta o suprafata de minim 20 ha, avand un procent de 15-20% de locuitori ce 
frecventeaza simultan aria de atractie (ceea ce inseamna 10.000-40.000 pentru un parc de 
20 ha), din suprafata caruia revin 20-50 mp pentru fiecare vizitator, numarul de vizitori 
aferenti fiind de regula intre 67.000 si 20.000. 
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In context asemanator, gradinile au o raza de actiune mai mica, de 1-1,5 km si suprafete intre 
3-20 ha, au un procent de 15-20% de locuitor ce frecventeaza simultan aria de atractie, din 
care revin 20-50 mp pentru fiecare vizitator, numarul de vizitatori aferenti fiind intre 33.000 
si 40.000. 
Scuarurile la randul lor au o raza de 0,5 km si suprafete intre 0,3-3 ha, au un procent de 20% 
de locuitori ce frecventeaza simultan aria de atractie, din care revin 20-30 mp pentru fiecare 
vizitator, numarul de vizitatori aferent fiind intre 600 si 6000. 
Conform normelor, suprafata de mp/loc pentru parcurile publice este de 6-8 mp/locuitor, 
Bucuresti dispunand de 4,23-6,23 mp/loc (un deficit de 1,77). Suprafata de mp/loc pentru 
gradinile publice este de 4-6 mp/loc, in Bucuresti fiind de 2,77-4,77 mp/loc (un deficit de 
1,23). Suprafata de mp/loc pentru scuaruri este de 1,5-4 mp/loc, in Bucuresti fiind de 0,79- 
3,29 mp/loc (un deficit de 0,71). 
Din punct de vedere ecologic, reprezinta o categorie de seama si terenurile virane, care sunt 
mai numeroase si mai extinse in municipiul Bucuresti decat treneurile plantate sau destinate 
relaxarii, promenadelor sau spatiile verzi cu rol de depoluare. Capitala detine un procent mic 
de spatii verzi pe cap de locuitor in urma regulamentului impus de U.E. Spatiile verzi pe cap 
de locuitor se afla la 3% fata de normele europene cu toate ca Bucurestiul este un oras relativ 
verde. Analizand capitala, putem observa ca in centru care acopera zonele Piata Victoriei, 
Piata Romana, Piata Universitatii si Piata Unirii sunt lipsite de spatii verzi, existand doar cateva 
parcuri in zona. Scuaruri exista dar foarte minimale, iar spatiie verzi destinate locuitorilor sunt 
aproape inexistente. Cu cat ne indepartam mai mult de centru putem observa cum zonele 
verzi incep sa creasca mai ales in E si in V. Spatiile virane nu prea exista in centrul capitalei, 
exista  numai  la  marginea  Bucurestiului,  mai  ales  in  urmatoarele  zone:  Bulevardul 
Unirii, Soseaua Vitan Barzesti, Soseaua Berceni. 
Spatiile verzi din cadrul perimentrului construibil al oraselor constituie o categorie 
functionala, al carei specific aste determinat, in primul rand, de cadrul construit cuprinzand 
dotari si amenajari corespunzatoare unor activitati cultural-educative, sportive sau 
recreative. Ameliorand factorii de mediu si armonizand peisajele artificiale cu cele naturale, 
spatiile verzi exercita o puternica influenta binefacatoare asupra starii de sanatate a 
oamenilor. Spatiile verzi reprezinta ambianta in  care  tiparele  de  viata  umana  se 
coreleaza cu  sentimentul naturala sau artificiale ale acestora ceea ce stimuleaza 
sentimentul trairii sociale, intelectuale, afective si emotive. 
Prin functiile pe care le indeplinesc si influentele profunde asupra unor componente ale 
spatiului urban, spatiile verzi urbane au o importanta deosebita in dezvoltarea si mentinerea 
achilibrului fizic si psihic al omului. Alaturi de ansamblurile de locuit, zonele comerciale si 
sociale sau cele de transport- spatiile verzi constituie un echipament social indespensabil. 

 
Accese si zone de circulatie 

Situtia circulatiei rutiere, principalele artere si strazlie adiacente Parcului Centenarului sunt 
prezentate in anexa 2. Conectarea, respectiv relatia parcului (zonei) in sistemul velo al 
capitalei este prezentat in anexa 3. 
Accesarea parcului prin intermediul transportului in comun este posibil prin utilizarea 
liniilor si statiilor de transport in comun aratate in anexa 4. 
S-a analizat incadrarea Parcului Centenarului in sector si din punct de vedere al infrastructurii 
verzi, cu accent deosebit pe functiile de recreatie oferite de spatiile verzi publice si bazele si 
facilitatile de sport din zona. Aceste analize sunt prezentate in anexele 5 si 6. 
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In prezent, datorita deschiderii terenului de peste 250 m la strada, accesul principal se face la 
nivelul trotuarului din str. Dr. Dumitru Bagdasar (Sud) iar cele secundare din strazile Nicolae 
Paulescu (Vest), si str. Dr Gheorghe Marinescu (Est). In ceea ce priveste amenajarea actuala 
si cadrul vegetal existent, terenul prezinta un fond dendrologic reprezentat de arbori de 
inaltime medie spre mare, vegetatia avand un aspect spontan, fara principii de organizare 
spatiala sau compozitionale. 
Amplasamentul dispune de poteci „trasate” dupa necesitatile si fluxurile formate de-a lungul 
timpului in parc de catre utilizatorii zonei. Calitatea si tipologia traseelor existente sunt 
relevante numai in masura in care unele au un caracter dat de utilizare (fiind intrate in 
obsinuinta locuitorilor). In cadrul terenului exista si doua „alei” marcate prin ramasitele unor 
dale de beton, intrerupte si acestea de lucrari ulterioare. Circulatia pietonala este deci una de 
tranzit, dinspre cartierul Cotroceni spre soseaua Panduri, folosindu-se o serie de poteci de 
pamant trasate de fluxurile pietonale, preponderente la capetele de nord-est si sud-vest si 
care fac legatura cu trotuarul de-a lungul strazii dr. Dumitru Bagdasar, care nu are continuitate 
in acest moment. Traficul pietonal este de zi, foarte activ in zilele saptamanii, in zona fiind mai 
multe unitati de invatamant superior. 
Amplasamnetul parcului este subtraversat de structura de metrou existent, galerie de canal 
de ventilatie si tunele de circulatie de-a lungul strazii dr. Dumitru Bagdasar. Aceasta zona de 
subtraversare are corespondenta cu doua loturi cu acces la strada dr. Dumitru Bagdasar spre 
capatul sud-estic si central conform cadastrelor terenurilor. In unul din aceste loturi este 
construita o caseta de beton armat cu dimensiuni aproximative de 3m x 6m pentru priza de 
ventilatie a metroului. 
O alta particularitate a zonei este impusa de sentinta civila nr. 5476 din 11.08.2017 emisa de 
Judecatoria sectorului 5 privind asigurarea servitutii de trecere pentru imobilul din str. 
General Atanasie Demostene nr. 51A. 
Amplasamentul se percepe, in prezent, ca un spatiu ralativ haotic, ca o amenajare lipsita de 
intrari si iesiri marcate, fara complexitate si dimensiuni controlabile vizual. 
Analiza a functiilor si conflictelor existente pe teren este prezentata in anexa 7. 

 

Morfologia terenului 
Terenul prezinta diferente majore de nivel, urcand de-a lungul strazii Dr. Dumitru Bagdasar 
aproximativ 12 m, de la nord-est spre sud-vest, pe o lungime de circa 250 m. Pe latura scurta 
terenul are de asemenea o curgere de la sud la nord. 
Terenul, datorita caracteristicilor morfologice de teren se imparte in doua parti: platoul 
superior, care ocupa cea mai mare parte a suprafetei de proiectare si se situeaza de-a lungul 
strazii Dr. Dumitru Bagdasar, respectiv platoul inferior, situat in partea Nordica al 
amplasamentului, in vecinatatea imediata a caselor de locuit. 
Terenul, datorita caracteristicilor morfologice se imparte in doua parti: platoul superior, care 
ocupa cea mai mare parte a suprafetei de proiectare si se situeaza de-a lungul strazii Dr. 
Dumitru Bagdasar, respectiv platoul inferior, situat in partea Nordica al amplasamentului, in 
vecinatatea imediata a caselor de locuit si a aparut in urma unei rupturi in partea centrala, 
de aproximativ 5-6 m adancime pe o lungime de aproximativ 75 m. In aceasta zona terenul 
este apropape la cota loturilor de locuinte invecinate, cu acces din strada Atanasie 
Demostene, ceea ce a facilitat ocuparea acestei zone de extinderi ale curtilor de spate, chiar 
daca terenul este in administrarea Consiliului General al municipiului Bucuresti prin 
Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti. 
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Aceste doua planuri de nivele detasate ale parcului ofera posibilitatea de tratare diferita a 
celor doua platouri, care prezinta caracteristici diferite atat din punct de vedere a conexiunilor 
cat si a vegetatiei sau al aspectului general. Platoul superior, scena primara de desfasurare 
compozitionala a parcului are o panta generala de aproximativ 7-8%. 
Conditiile topografice ale terenului sunt prezentate in releveul topografic executat de SC 
KAPPA TOPO SYSTEMS in anul 2018 si revizuit in 2019, pus la dispozitie de catre Beneficiar, 
pe plansa P-02, Plan de situatie existent, furnizat de Beneficiar. 
Modificari majore ale terenului nu sunt posibile, deoarece – fiind dat un material vegetal 
arboricol pe teren – asta ar deranja radacinile arborilor dezvoltati si valorosi dispusi in palcuri 
sau grupuri mai mari – chiar daca numeroase exemplare trebuie indepartate din diferite 
motive. In lipsa modificarilor insemnate de teren conditiile actuale de scurgere a apelor 
pluviale nu vor fi afectate semnificativ (cu exceptia zonelor pavate, si al aleilor interioare). 
Beneficiarul a pus la dispozitie de asemenea si un plan al retelelor subterane din zona, 
prezentata pe plansa P-03, Plan retele subterane, furnizat de Beneficiar. 

 
Materialul vegetal 

Pentru a face posibila o intelegre amanutita a situatiei existente si pentru a gandi un concept 
realizabil, conform cu realitatea, in care sa se tina cont de arborii existent sanatosi, pentru a 
avea o strategie de reintinerire, completare si conturare a unui concept peisagistic, s-a 
executat evaluarea conditiei vegetatiei de pe teren. Evaluarea se bazeaza pe studiul 
dendrologic pus la dispozitie de Beneficiar in „Tema de concurs” formulata cu ocazia lansarii 
concursului de idei pentru amenajarea Parcului Centenar, in noiembrie, 2018 si pe Planul 
releveu arbori (plansa P-04), actualizata cu masuratori executate in anul 2019 de catre SC 
KAPPA TOPO SYSTEMS. Pe plansa se gaseste si lista speciilor de arbori identificate pe sit. 
Terenul studiat prezintă  o  mare  concentrație  de  masă  vegetală  plantată  dar  și 
spontană. Vegetația se prezintă ca masiv tip pădure, format din pâlcuri de arbori cu vârste 
diferite dar conține și aliniamente stradale din vechea amenajare, in zonele de Nord și Sud 
(Aesculus hippocastanum). La intersecția străzilor Dr. Dumitru Bagdasar (Sud) și Strada 
Gheorghe Marinescu (Vest) se remarcă un grup de castani care domină spațiul intern plin 
mărime și formă. 
In general se poate afirma, ca spatiul este populat cu vegetatie crescuta necontrolat si 
neprogramat, de la nivelul solului pana la inaltimea de 2-3 m. Vegetatia existenta face dificila 
utilizarea spatiului interior, care prezinta zone libere (peluze partial distruse, cu resturi de 
constructii si gunoaie), vegetatie spontana de pana la 2-3 m, cu grupe de arbori inalti. 
Numeroase tipuri de arbori sunt afectati de boli si daunatori, arbori care necesita 
tratamente fitosanitare, taieri de corectie avand ramuri fisurate, frante si varfuri uscate. 
Starea si conditia precara al arborilor se manifesta prin variate moduri, periclitand siguranta 
pietonilor. De exemplu printre arborii uscati sau in pericol de prabusire se gasesc si unii platani 
(Platanus acerifolia) de 15 m, (ø) 40-60cm, uscat 100% si un altul, cu inaltimea de aproximativ 
15-20 m, iar diametrul (ø) 40-60, care prezinta doua scorburi (una la baza profunda si o a doua 
la 2 m inaltime fata de sol). In anumite locuri marginale, de exemplu la limita inspre SV, 
trotuarul pe sub coroanele aliniamentului arborilor rasinosi (Thuja occidentalis), este 
imposibl de utilizat datorita coronamentului lasat. 
Studiul dendrologic constata in mod corect, ca din totalul de arbori cel putin 40% probabil ca 
trebuie doborâți pentru că sunt uscați fie pentru că sunt iremediabil bolnavi. Există de 
asemenea un număr de copaci care nu necesită ca să fie toaletați în timp ce pentru restul 
arborilor procentul de toaletare variaza intre 30-50, în funcție de problemele identificate. 
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In esenta, caracterul haotic este dat de faptul ca imaginea spatiala perceputa in prezent este 
rezultatul unui lung proces de dezvoltare si transformare a fondului dendrologic initial (circa 
in 1980), care nu prezinta o valoare doesebita din punct de vedere compozitional, la nivel de 
specii si/sau exemplare valoroase. 
Vegetatia arboricola existenta identificata pa teren se incadreaza in 16 familii de plante, si 
cuprinde intre altele exemplare de Abies alba (brad), Platanus acerifolia (platan), Pinus nigra 
(pin negru), Thuja occidentalis (tuia), Ulmus sp (ulmul), Fraxinus excelsior (frasinul), Querqus 
robur (stejarul), Pseudotsuga mensiesii (pin duglas) si Aesculus hippocastanum (castanul). 
Caracterul masiv impădurit a sitului nu permite o insorire corespunzatoare pentru speciile 
vegetale de tip arbustiv, si ierbaceu, nu favoizeaza dezvoltarea gazonului. In urma analizei de 
umbrire, influentat mai ales de masa vegetala existenta pe teren, s-a intocmit anexa 8, care 
arata froma compacta a masei vegetale de pe terenul studiat. 
Materialul vegetal este compus dintr-un numar mare de specii adventive si numeroase 
exemplare de arbori uscati, ale caror dispunere spatiala in parc este prezentat pe anexa 9. 

 
Concluzii privind situația actuală al obiectivului 
Stadiul actual a terenului degradat, lăsat în paragină, a fost analizat pe baza măsurătorilor de 
pe teren, și al releveelor detaliate. Privind înfăţişarea actuală a incintei se poate concluziona, 
ca în momentul de faţă terenul are un aspect degradat, inestetic, de maidan, atât starea 
elementelor construite, cât şi a celor naturale existente este îngrijorătoare şi se află într-o 
stare avansată de degradare. Terenul abandonat şi degradat este o zonă impenetrabilă şi 
periculoasă din punct de vedere al siguranţei publice, fara caracter. 
Elementele structurale principale existente in momentul de fata pe terenul de proiectare apar 
pe Planul de situație existentă (planşa P-02). 

Conditiile actuale de pe teren sunt ilustrate in imaginile din anexele 10a si 10b. 
S-a studiat de asemenea structura spațială precum și funcționalitatea terenului. De aici reiese 
clar, ca structura spațială al incintei este una fără caracter. Toată zona este neglijată, 
dezordonată, abandonată, dezavantajată din punct de vedere funcţional, ecologic şi estetic, 
respectiv nefuncțională in starea sa actuala. Structura spatiala ar permite axe vizuale 
exceptionale catre peisajul urban inconjurator, dar acest aspect este nefunctional momentan 
din cauza vegetatiei mult prea abundente. 
In context urban si social se observă încă de la prima vedere că zona de intervenție in context 
mai larg conține suprafețe fragmentate de traficul auto, ceea ce se confirmă și prin percepția 
spațială. Totuși limitele clare, istoric constituite ale spațiului public urban au potențialul unui 
loc festiv, de parc-monument ideal, destinat comemorarii, contemplarii dar si uzului zilnic 
general. 
In urma studiului vegetației s-au specificat arborii existenți pe teren, care vor fi păstrați în 
urma lucrărilor de reamenajare, și cele recomandate pentru înlăturare. Arborii bătrâni şi 
uscaţi trebuie indepartati pentru ca riscă să cadă pe strazile invecinate sau pe casele 
locuitorilor din zonă. De asemenea trebuie inlaturate si exemplarele mai putin valoroase din 
punct de vedere dendrologic, care impiedica dezvoltarea unei structuri spatiale festive si 
functionale. 
Vegetatia forestieră nu reprezintă valoare dendrologică însemnată, totusi suprafețele 
acoperite cu vegetatia au o valoare ecologica ridicata, din urmatoarele motive: 

 

 suprafata verde de peste un ha este o componenta importanta a sistemului de spatii 
verzi a sectorului 5 si al capitalei,
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2.4.    ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU  
SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII 
OBIECTIVULUI DE INVESTITIIE 

 arborii existenti ofera un biotop pentru numeroase specii de pasari si insecte,

 cateva exemplare de arbori prezenti pe teren reprezinta valoare dendrologica prin 
specie sau varsta.

 

Avand in vedere locatia avantajoasa al amplasamentului, suprafata de proiectare este ideala 
pentru reamenajare, reutilizare şi refuncţionalizare. 

Prin reamenajarea si dezvoltarea peisagistica poate capata o valoare culturala si recreativa 
deosebita. 

 

Suprafața de spațiu verde raportată la numărul de locuitori plasează Bucureștiul la coada 
clasamentului european. Dupa datele PMB, in Bucuresti exista 23 mp suprafata 
verde/locuitor, Agenția pentru Protecția Mediului spune 12 mp, iar Curtea de conturi constată 
că avem doar 9,86 mp de spațiu verde pentru fiecare locuitor. Distributia zonelor verzi nu este 
uniforma, cea mai mare parte a acestei suprafețe este în Sectorul 1. 
Psihologia socială confirmă faptul că cei mai mulţi oameni manifestă un ataşament puternic, 
chiar dacă uneori vag conştientizat, faţă de lumea naturala. 
O cercetare realizată în anul 2004, Urban Audit Perception Survey a urmărit percepţia asupra 
calităţii vieţii în 31 de oraşe europene. Una dintre problemele asupra cărora respondenţii din 
oraşele respective şi-au exprimat opiniile s-a referit la nivelul de satisfacţie faţă de serviciul 
care se ocupă de spaţiul verde, parcurile şi grădinile publice, ca formă de infrastructură 
urbană. Din analiza datelor au rezultat niveluri diferite de satisfacţie a populaţiei din oraşele 
cuprinse în cercetare, faţă de spaţiile verzi şi calitatea serviciilor oferite de acestea. Oraşele 
cu nivel mai ridicat de satisfacţie a locuitorilor (foarte mulţumiţi şi destul de mulţumiţi) sunt: 
München (cu 51% dintre respondenţi foarte mulţumiţi şi 37% destul de mulţumiţi), Stockholm 
(43%, respectiv 47%), Viena (42%, respectiv 33%), Copenhaga (41%, respectiv 45%), 
Luxemburg (38%, respectiv 45%), Bruxelles (32%, respectiv 48%), Helsinki (29%, respectiv 
61%) şi Marsilia (16%, respectiv 43%) (Tabelul nr. 1). Niveluri ridicate de satisfacţie ale 
locuitorilor faţă de spaţiul verde se înregistrează, mai ales, în oraşe în care şi suprafeţele de 
spaţiu verde sunt mai mari. În acest sens se pot enumera oraşele Viena (cu 125,4 m2/locuitor), 
Helsinki (102,9 m2/locuitor) sau Marsilia (118 mp/locuitor) etc. (Urban Green Space Policies: 
Performance and Success Conditions in European Cities, 2004.) 
Infrastructura verde constituie mai mult decât suma spaţiilor verzi şi implică o viziune spaţială 
asupra reţelei ce leagă spaţiile deschise, grădinile publice şi private, parcurile publice, 
terenurile de sport, loturile de grădini, terenurile de recreere din interiorul oraşelor, inclusiv 
terenurile umede şi luncile de râu din imediata apropiere a oraşului. Dezvoltarea acestei 
infrastructuri este un rezultat al interacţiunii pe termen lung a sistemelor natural şi uman şi 
necesită atenţie şi grijă. Strategiile de dezvoltare urbana ale capitalei prevad actiuni in 
vederea imbunatatirii infrastructurii verzi, cum ar fi: 

 Demararea unor proiecte de anvergură în zonele vitale dinBucurești: de ex. 
demararea proiectului Parcul Uranus care să revitalizeze zona d in jurul Palatului 
Parlamentului), înființarea unui parc Central în actuala zonă a Esplanadei,regenerarea 
zonei Casei Radio și a zonelor Magheru și Piața Victoriei.

 Actualizarea registrului verde. O strategie eficientă trebuie să plece de la date 
precise: câte hectare de parc avem, câte din spațiile verzi de pe hartă mai sunt
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într-adevăr verzi, care sunt scuarurile ocupate cu construcții sau betoane, care terenuri 
din preajma blocurilor sunt betonate abuziv etc. 

 Demolarea oricăror construcții de pe  spațiul verde. Trebuie desființate 
terasele, garajele, panourile publicitare, chioșcurile și alte construcții de pe 
spațiul verde. În parcul Herăstrău există zeci de contracte încheiate în condiții 
suspecte și extrem de defavorabile bucureștenilor.

 Centura verde. Acest proiect este asumat și de Primăria Capitalei.
 Plantarea a 1 milion de copaci în 4 ani. Este un obiectiv realist și  extrem de 
util. Aproximativ 400.000 de copaci ar fi cei  care trebuie plantați pentru 
refacerea aliniamentelor stradale. Acestora li  se adaugă și  copacii ce urmează a  
fi plantați pe spațiile verzi, acolo unde se poate, dar și în parcuri.

 Parteneriate funcționale cu organizații academice și profesionale, dar și cu 
organizațiile de mediu care au deja experți mai bine pregătiți decât cei din 
administrația publică.

 Reglementări urbanistice pentru cartierele noi. Trebuie ca în noile cartiere să 
existe aliniamente de arbori. Trebuie prevăzut explicit și verificat foarte strict ca 
spațiul verde să fie obligatoriu la noile dezvoltări.

 Înființarea de grădini de proximitate. Multe din spațiile verzi  existente  nu 
sunt deschise publicului. Trebuie să înțelegem că fiecare palmă de spațiu verde 
este un câștig de care să ne bucurăm, nu să-l ținem închis sau ocupat cu mașini.

 Răscumpărarea terenurilor retrocedate cinstit. În baza unei strategii coerente 
și transparente, vor fi răscumpărate doar terenurile care au un istoric curat, în 
cazul cărora s-a pronunțat deja o instanță în mod definitiv și irevocabil.

 Modificarea legii spațiilor verzi astfel încât mecanismele legale de gestionare 
a situațiilor complicate din Capitală să fie mai clare și mai ușor de implementat.

Reamenajarea Parcului Centenarului se incadreaza in aceasta strategie de dezvoltare pe 
termen mediu si lung, contribuind la imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor. 

 

 2.5. OBIECTIVELE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE  
Obiectul proiectului este amenajarea peisagistica al unui parc comemorativ si de agrement 
unic în felul lui, denumit „Parcul Centenarului”. Suprafata de proiectare, aflat pe un loc 
privilegiat datorita amplasarii, structureaza zona si orasul, si ofera posibilitatea amenajarii 
unui parc ca simbol al aniversarii celor 100 de ani de la terminarea Marelui Razboi si a realizarii 
Unirii, sub semnul reconcilierii tarilor beligerante in noul context european. Da asemenea, 
noul spatiu verde amenajat va trebui sa reprezinte, prin ingeniozitate, un prototip al 
capacitatilor unui parc urban compact ce va influenta pozitiv, decisiv si pe termen lung, prin 
aria sa de influenta, de la nivelul comunitatii, pana la nivelul Capitalei. 
Amenajarea urmareste parcurgerea integrala a demersului de conceptie si proiectare a unui 
parc urban tematic, posibil de realizat prin valorificarea calitatilor intrinseci ale sitului aflat in 
zona protejata nr77, care sa interactioneze in primul rand cu resursa culturala incorporata, 
atat de zona construita protejata cat si de imobilele si ansamblurile clasate din apropiere si sa 
puna in valoare calitatile peisagistice ale sitului. 
Acest proiect de amenajare paisagistica porneste de la ideea ca o astfel de interventie 
inseamna nu doar inserarea unui spatiu predominant plantat intr-un tesut urban, ci vizeaza si 
reconectarea cetatenilor, din punct de vedere memorial-istoric, printr-o solutie architectural- 
peisagistica (alianta dintre functional si estetic, dintre ambiental, ecologic si socio-cultural) la 
ideea de unitate. 
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Scenariul de abordare al unui proiect urban are in vedere crearea unei identitati pentru 
aceasta zona verde, printr-un dialog stabilit intre componentele sale, vegetatia cu potential 
identificata pe teren si vecinatatea cu Academia Militara, care are un program de architectura 
monumentala. 
Astfel, va fi îmbunătăţită aspectul urban al cartierului şi al localităţii, parcul asigurând mediul 
reprezentativ pentru comemorarea istorica. 
In urma interventiilor peisagistice va fi amenajata monumentul eroilor (monumentul unirii si 
terminarii marelui razboi), si elemente menite sa sigure manifestarea artistica al acestuia, vor 
fi amenajate spaţii verzi (vegetaţia existentă va fi reabilitata, vor fi plantate plante perene, 
arbori, arbuşti, şi va fi realizată gazonarea suprafeţelor); vor fi realizate scari, ziduri de sprijin, 
alei pietonale cu mobilier urban si loc de joaca pentru copii. 
Va fi instalat sistem de iluminat public si vor fi realizate locuri de parcare pentru biciclişti, 
asigurând infrastructura necesară accesibilităţii, si se va inlesni accesibilitatea terenului. 
Circulația pietonală continuă, fără obstacole și în condiții de siguranță din punct de vedere 
psihologic îmbunătățește calitatea spațiului public. Aceasta, combinată cu o varietate de 
funcțiuni posibile, face ca zona urbana sa fie festiva si să trăiască cu adevărat. 
Propunerea de a creea un parc comemorativ si parc public în cadrul zonei de studiu susține 
turismul local și regional, din care urmează dezvoltarea economică, precum și conceptele de 
integrare urbană și socială. Spațiul verde amenajat în cadrul proiectului va servi și ca teren 
didactic pentru activitățile instructiv-educative derulate în cadrul instituțiilor de învățământ 
existente in Capitala, cadrele didactice putând organiza activități specifice legate de studii 
istorice, precum și activități  extra-curriculare pe teme de ecologie, biodiversitate, protecție 
a mediului înconjurător. Specificitatea obiectivului va contrubui la dezvoltarea cunoştinţelor 
generale ale copiilor, tinerilor şi celor interesaţi privind istoria si ştiinţele naturii însuşite în 
instituţiile educaţionale. 

 

În concluzie Studiul de fezabilitate vizează următoarele obiective: 
 

 respectarea, corelarea si integrarea conditionarilor admise si interzise induse de 

situarea in zona protejata 77, in contextul urban al Capitalei, 

 respectarea, corelarea si integrarea conditionarilor determinate de monumentele 
istorice din apropiere, 

 respectarea, corelarea si integrarea conditionarilor impuse de elementele 
prevazute ca fiind necesare in urma realizarii proiectului Metrou Magistrala 5, 

 respectarea, corelarea si integrarea conditionarilor impuse prin Sentinta Civila nr. 

5476 din 11.08.2017 emisa de Judecatoria Sectorului 5 privind dosarul 

19506/302/2015, respectiv asigurarea servitutii de trecere pentru imobilul din Str. 
G-ral medic Atanasie N Demostene nr. 51A, 

 intelegerea sitului la nivelul orasului, tinand cont de unicitatea locului in raport cu 
contextul urban din vecinatate, 

 amenajarea spatiala si functionala a parcului, in concordanta cu conceptul 

castigator al concursului de idei organizat in noiembrie 2018, evidentiind 
interventiile propuse, prin insertii punctuale cu elemente de structura si poveste 

a conceptului unirii si reconcilierii in actualul context european, 
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 reprezentativitatea la nivelul orasului, reinvestirea simbolic-afectiva si functionala, 

 alegerea si folosirea elementului verde in functie de caracteristicile vegetatie 
(conditiile ecologice, fizice si estetice) specifice sitului si functiunilor aferente, 

 refunctionalizarea zonelor de agrement si recreere, refacerea peluzelor, 
corectarea vegetatiei prin curatare, igienizare si plantari de specii noi cu o 

varietate coloristica, care sa confere un aspect de parc modern, permanent ingrijit, 

 reorganizarea vegetatiei tinand cont de materialul dendrologic valoros existent, 

de forma, de culaore, de textura, etc; volumentriile create trebuie sa dea un aspect 

dinamic intregii compozitii, spargand astfel monotonia, 

 prevederea masurilor de reabilitare, protectie si conservare vor determina: 
mentinerea echilibrului ecosistemului urban; eliminarea factorilor poluatori care 

creeaza disconfort si afecteaza starea de sanatate; punerea in valoare a 

potentialului existent de sporire al atractivitatii, coerenta functionala, 
compozitionala si ecologica, 

 promovarea principiilor de proiectare universală, prin crearea de facilităţi și 
adaptarea infrastructurii și al echipamentelor pentru accesul persoanelor cu 
dizabilităţi, 

 servicii de ecologie urbană prin soluţii prietenoase cu mediul înconjurător 
(utilizarea de materiale ecologice, a unor surse de energie neconvenţionale, a 
echipamentelor cu un consum energetic eficient), 

 

 asigurarea colectării selective a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe 
categoriile selectate (tomberoane selective, respectiv platou de compostare), 

 

 implementarea unor măsuri de protejare a biodiversităţii şi ecosistemului, prin 
utilizarea speciilor vegetale propuse, necesare formării unor ecotopuri și habitate 
pentru alte specii din flora și fauna spontană, și prezentarea didactică ale acestor 
elemente naturale. 

 

Totodata, proiectul trebuie sa urmareasca gandirea integrata si multi-scalara al unui sit urban 
– de la strategia la nivel de macrozona, la investigarea potentialului si tendintelor de 
amenajare datorat contextului imediat, la conceptul de interventie ghidat de caracteristicile 
sitului de zona protejata, de la organizarea interna si pana la detaliul tehnic. 
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 3.1.      PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI:  
a) descrierea amplasamentului (localizare intravilan/ extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan, regim juridic natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept 
de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 
documentaţiile de urbanism, după caz); 

 

„Parcul Centenarului” este situat în municipiul Bucuresti, sectorul 5, pe axa monumentala B- 
dul Eroilor si str. Prof Dr. Dumitru Bagdasar care valorifica relieful prin pozitia si importanta 
cladirii Academiei de nI alte Studii Militare, monument istoric clasat (cod LMI:B--Im-A-19320), 
dar si a zonei protejate nr. 77 din care face parte. 
Amplasamentul unde se va realiza investiţia este teren neproductiv, neutilizat, cu suprafaţa 
de 11.974 mp, cu grupuri de arbori şi stufăriş. Imobilul constituie domeniu public al 
Municipiului Bucuresti. 
Amplasamentul se compune din mai multe parcele. Din suprafata totala de 11974m2 
11496m2 sunt in administrarea ALPAB, restul apartine Societatii Metrorex. Conform temei de 
proiectare planul peisagistic se intocmeste pe toata suprafata de 11974 m2. 
S-a studiat incadrarea terenului de proiectare in sistemul de spatii verzi si infrastructura verde 
a municipiului Bucuresti, capitala dispunand de o multitudine de parcuri, gradini, scuaururi 
(incadrate in PUG in subzoneie V1a), de calitate foarte diferita. Relatia terenului de proiectare 
fata de sistemul de parcuri si gradini publice este prezentat in anexa 1. 
Municipiul Bucuresti dispune de o importanta zona verde in partea sa de nord reprezentata 
de o serie importanta de paduri si cel mai mare parc public din Capitala, Parcul Herastrau, 
avand o suprafata de 110 ha. De altfel, Capitala dispune de 4 parcuri cu suprafete de peste 
80 ha (in afara de Herastrau mai sunt Parcul Titan, Parcul Tineretului si Parcul Plumbuita) 
In context asemanator, gradinile au o raza de actiune mai mica, de 1-1,5 km si suprafete intre 
3 – 20 ha, au un procent de 15-20% de locuitor ce frecventeaza simultan aria de atractie, din 
care revin 20-50 mp pentru fiecare vizitator, numarul de vizitatori aferenti fiind intre 33.000 
si 40.000. 
Scuarurile la randul lor au o raza de 0,5 km si suprafete intre 0,3-3 ha, au un procent de 20% 
de locuitori ce frecventeaza simultan aria de atractie, din care revin 20-30 mp pentru fiecare 
vizitator, numarul de vizitatori aferent fiind intre 600 si 6000. 
Din punct de vedere ecologic, reprezinta o categorie de seama si terenurile virane, care sunt 
mai numeroase si mai extinse in municipiul Bucuresti decat treneurile plantate sau destinate 
relaxarii, promenadelor sau spatiile verzi cu rol de depoluare. Capitala detine un procent mic 
de spatii verzi pe cap de locuitor in urma regulamentului impus de U.E. Spatiile verzi pe cap 
de locuitor se afla la 3% fata de normele europene cu toate ca Bucurestiul este un oras relativ 
verde. Analizand capitala, putem observa ca in centru care acopera zonele Piata Victoriei, 
Piata Romana, Piata Universitatii si Piata Unuirii sunt lipsite de spatii verzi, existand doar 
cateva parcuri in zona. Scuaruri exista dar foarte minimale, iar spatiie verzi destinate 
locuitorilor sunt aproape inexistente. Cu cat ne indepartam mai mult de centru putem 
observa cum zonele verzi incep sa creasca mai ales in E si in V. Spatiile virane nu prea exista 

TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII (in cazul în care 
anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta 
minimum două scenarii/opţiuni tehnicoeconomice dintre cele selectate ca fezabile la faza 
studiu de prefezabilitate). 

IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIM 2 SCENARII/ OPTIUNI 3. 
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in centrul capitalei, exista numai la marginea Bucurestiuli, mai ales in urmatoarele zone: 
Bulevardul Unirii, Soseaua Vitan Barzesti, Soseaua Berceni. 

 

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Amplasamentul, teren intravilan, in suprafata totala de 11.974 mp (din care in administratea 
A.L.P.A.B. 11.496 mp) se afla in intravilanul Municipiului Bucuresti, Sector 5 si este delimitat 
geografic de uramtoarele artere de circulatie: str. Dr. Dumitru Bagdasar (Sud-Est), str Nicolae 
Paulescu (Sud-Vest) str. G-ral medic Atanase N. Demosthen (Nord si Nord-Vast) si str. Dr 
Gheorghe Marinescu (Est). In partea de Nord si Nord Vest, parcul se invecineaza cu fundurile 
de lot ale frontului sudic de pe str. G-ral medic Atanase N. Demostene (vezi plansa P-01, Plan 
de incadrare in zona) 

 
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite; 
Se propune accentuarea rolului Academiei Militare si al ansamblului urbanistic afferent in 
compozitia peisagsitica si organizare spatiala a Parcului Centenar. Monumentul Unirii si a 
Sfarsitului Marelui razboi, amplasat pe la mijlocul terenului, va avea legatura vizuala si fizica 
directa cu spatiul festiv din fata Academiei Militare. Cele trei accese principale in parc vor fi 
deschise dinspre Academia Militara, respective arterele de circulatie frecventate. Drumul 
conduce  de-alungul laturii de Nord  a parcului  va  facilita conectarea parcelelor adiacente  
in parc (vezi plansa P-06, Plan de amenajare generala) 

 

d) surse de poluare existente în zonă 
Nu exista surse de poluare in zona. 

 

e) date climatice şi particularităţi de relief; 
Date climatice generale 
Clima municipiului Bucuresti este moderat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 
10-11°C; influentele vestice si sudice explica prezenta toamnelor lungi si calduroase, a unor 
zile de iarna blande sau a unor primaveri timpurii. Acest climat moderat-continental prezinta 
unele diferentieri ale temperaturii aerului, specifice oraselor mari, cauzate de incalzirea 
suplimentara a retelei stradale, de arderile de combustibil, de radiatia exercitata de zidurile 
cladirilor etc. In general iernile sunt reci, cu zapezi abundente, insotite deseori de viscole. 
Temperatura medie lunara cea mai scazuta se inregistreaza in luna ianuarie, cu o valoare 
medie de -3°C. Vara este foarte cald, in iulie temperatura medie este de 23°C, uneori atinge 
chiar 35-40°C. Pe fondul variatiilor climatice generale, specifice regiunii, putem vorbi de o 
serie de modificari termice locale, generate de structura si functionalitatea orasului, punand 
in evidenta unele diferentieri intre climatul specific teritoriului construit si cel al zonelor sale 
exterioare. O prima constatare, in acest sens, se refera la oscilatiile termice diurne: dimineata, 
temperaturile medii orare cele mai scazute apar in oras la Filaret cu o ora mai tarziu decat la 
Baneasa. De asemenea se pot observa diferentieri si la valorile temperaturii extreme 
absolute. Astfel reiese in mod clar rolul de „insula termica” pe care il joaca Bucurestiul in 
raport cu imprejurimile. In cea ce priveste inghetul, data medie a aparitiei primului inghet se 
situeaza la 1 noiembrie, iar a ultimului inghet la 3 aprilie, durata medie fiind de 90-100 zile. In 
schimb vara se inregistreaza in medie anual circa 46 zile tropicale, cu temperaturi maxime de 
peste 30°C. 
Vanturile 
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In general teritoriul orasului si zonele sale limitrofe inconjurate de paduri beneficiaza de o 
circulatie normala a maselor de aer, deosebit de favorabila mentinerii unei atmosfere relativ 
stabile. Vanturile dominante, resimtite in toate anotimpurile, sunt cele de est (21,2%), urmate 
de cele din vest (16,3%), nord-est (14,2%) si sud-vest (11,2%). Frecventa calmului atmosferic 
este de 18,9%. In cea ce priveste viteza lor, cele mai mari valori medii anuale le inregistreaza 
vanturile de nord-est (2,4 m/s), urmate de cele din est si vest (cu 2,3 m/s). Numarul zilelor cu 
vant tare (peste 16 m/s) este in medie de 14 pe an. Ca si in cazul regimului temperaturilor, 
analiza vanturilor evidentiaza aceleasi diferentieri intre perimetrul construit si zona sa 
exterioara. Rolul de obstacol pe care il indeplinesc constructiile orasului face ca situatiile de 
calm sa aiba o frecventa de 2 ori mai mare fata de zona periferica. 
Regimul precipitatiilor 
Precipitatiile sunt scazute, in medie de 585 mm pe an, dar au debitul mai ridicat vara: cele 
mai mari cantitati medii lunare de precipitatii cad in iunie (circa 85 mm), iar cele mai scazute 
in martie (15 mm). In medie, pe teritoriul Bucurestiului cad precipitatii in 117 zile/an. 
Diferentierile de relief, natura si particularitatile pe care le imprima suprafetei terenurilor 
constructiile urbane au dus la conturarea urmatoarelor trei tipuri de microclimate: 

- microclimatul zonei centrale a orasului, aflat sub influenta directa a densitatii 
constructiilor urbane, unde temperaturile sunt mai ridicate, calmul atmosferic si 
nebulozitatea are o frecventa mai mare 

- microclimatul zonelor industriale, unde ceturile si ploile sub forme de averse apar mai 
frecvent datorita impuritatilor din aer 

- microclimatul din zonele rezidentiale periferice, care se aseamana mult cu 
microclimatele naturale exterioare orasului, caracterizandu-se prin vanturi mai 
puternice si temperaturi mai scazute. 

Adancimea de inghet 
Din punct de vedere tehnic, raionarea climatică a teritoriului naţional, încadrează 
amplasamentul studiat in urmatoarele zone: 
Adâncimea maximă de îngheţ conform STAS 6054/77, este considerată 0,80- 0,90 m – de la 
cota terenului natural sau amenajat. 

 

f) existenţa unor: 

 Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 
care pot fi identificate; 

Cu ajutorul informațiilor puse la dispoziție de către beneficiar, precum și a datelor colectate 
pe teren, se poate deduce rețeaua existentă a utilităților necesare, chiar și pentru racordarea 
elementelor utilitare nou proiectate la sistem (sistemul electric al iluminării exterioare, 
sistemul de irigare automată etc.) La limita terenului studiat pot exista în zona trotuarelor 
reţele aeriene electrice, de iluminat sau telefonie amplasate pe stâlpii de beton sau metalici. 
Reţele subterane de apă, canal, gaze, electrice, iluminat amplasate în zona obiectivelor 
studiate pot fi întâlnite dar nu vor afecta construcţia spaţiilor verzi datorită distanţei de 
amplasament, iar în cel mai rău caz rețelelele de utilități afectate se vor devia sau se vor 
proteja după caz în mod corespunzător de către deținătorii acestora. Retelele edilitare 
existente sunt prezentate pe plansa P-03. 

 

 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; 
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Amplasamentul studiat al parcului se afla in Zona protejata nr.77 Academia Militara. Imobilul 
teren propus pentru amenajarea Parcului Centenar este in in raza de protectie a imobilelor 
aflat in LMI 2015: 

o la pozitia 1622 cod B-II-m-A-19320 Academia de Inalte Studii Militare (1937-1939), 
Soseaua Panduri 62-68, sector 5; 

o la pozitia 1624 cod B-II-a-A-19322 Ansamblul fostului Azil “Elena Doamna” (sf. sec. 
XIX - prima jum. sec. XX), Soseaua Panduri 90-92, sector 5 – compus din: 

- la pozitia 1625 cod B-II-m-A-19322 Capela “Elisabeta Doamna” (1865- 
1870), Soseaua 
Panduri 90-92, sector 5 

- la pozitia 1624 cod B-II-a-A-19322 Azilul “Elena Doamna” (1865-1870), 
Soseaua Panduri 90-92, sector 5 

Vezi plansa SIU 01 din documentatia STUDIU ISTORIC - RESTRICTII, PERMISIVITATI, 
RECOMANDARI GENERATE DE RESURSA CULTURALA IMOBIL TEREN PARC CENTENAR F.N. 
BUCURESTI SECTOR 5 delimitat de strazile dr. Gheorghe Marinescu, dr. Dumitru Bagdasar, dr. 
Nicolae Paulescu. 
Monumentele descrise mai sus nu fac obiectul acestei documentatii pentru lucrari de 
interventie. Documentatia de fata tine cont de recomandarile studiului istoric. 

 

 Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nu este cazul. 

 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 
(i) date privind zonarea seismică; 
Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se afla in zona cu perioada de colt Tc = 1 ,6 
sec si valoarea de varf a acceleratiei ag = 0,30 g cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de 
depasire in 50 ani. 

 
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 
nivelul maxim al apelor freatice; 
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat în Câmpia Vlăsiei. Relieful, cu 
energie redusă, nu favorizează desfăşurarea unor procese geomorfologice  de amploare 
care sa conducă la schimbarea structurii terenului natural prin degradarea acestuia. 
Hidrografic zona perimetrului cercetat deşi are o suprafată însemnată, cu aspect de platou, 
uşor înclinat nu reprezintă o suprafată însemnată din punct de vedere al existentei unei retele 
hidrografice permanente, cadastrată (fiind <10km2 /bazin), variatiile cotei absolute cât şi 
caracterul solului (tip argilo-iluviale brun –roşcate) 

 

(iii) date geologice generale; 
Din punct de vedere geotehnic de interes sunt depozitele cuaternare reprezentate  prin  
cele de vârsta Pleistocen mediu-superior. 

Pleistocenul mediu e reprezentat printr-o succesiune de marne, argile si nisipuri cunoscute 
ca “complexul marnos”,  ce este  acoperit  de  o cuvertura  de depozite  alcatuite din  argile 

si argile prafoase galbui uscate, cu concretiuni calcaroase avand grosimea de 15-25m. 
Depozitele, ca pozitie stratigrafica, ocupa pleistocenul superior (partea bazala) si partea 
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2-3 superioara a plestocenului mediu, fiind notat simbolic qp2 . 

Categoriile de teren in care se executa lucrările de săpătură. În conformitate cu prevederile  
din “ Indicatorul de Norme de Deviz pentru Lucrări de Terasamente Ts-1981”, pământurile in 
care se vor efectua săpături se incadreaza astfel:  

Nr Denumirea 
pământuri- 
lor 

Proprie- 
tăţi 
coezive 

Categoria terenului, după modul de 
comportare 

Greuta 
tea 
medie 
in situ 
[kg/m 
3] 

Afâna- 
rea 
dupa 
executa- 
rea 
săpă- 
turii 
[%] 

Manual Mecanizat 

Cu lopata, 
Cazma 
Târnăcop 
ranga 

Excavat 
or cu 
lingura 
sau 
echipa- 
ment de 
draglina 

Buldozer 
Auto- 
greder, 
grader cu 
tractor 

Moto- 
sceper 
cu rotor 

1 Umpluturi 
eterogene 

slab 
coeziv 

mijlociu II II II 1400- 
1600 

14-16% 

2 Argilă 
prăfoasă 

coeziune 
mijlocie 

tare II II II 1800- 
2000 

24-30% 

3 Praf nisipos 
argilos 

slab 
coeziv 

mijlociu I I I 1700- 
1850 

14-28% 

4 Nisip 
grosier 

necoeziv uşor I II II 1600- 
1850 

8-17% 

5. Nisip 
argilos 

slab 
coeziv 

mijlociu I I I 1500- 
1700 

8-17% 

6 Argilă foarte 
coeziv 

foarte tare II II III 1800- 
2000 

24-30% 

 
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, 
după caz; 
Se anexeaza prezentei documentatii. 

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

reglementările tehnice în vigoare; 
In conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului naţional- 
Secţiunea a V-a, zone de risc natural, amplasamentul se încadreaza în următoarele zone de 
risc: 

 zona IX de intensitate seismică pe scara MSK , cu o perioada de revenire de cca.50 ani; 
 elementele hidrologice şi geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu 

pentru suprafaţa de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a 
revărsarii unui curs de apă şi/ sau a scurgerilor masive de pe torenţi. 

 zona investigată, se incadrează din punct de vedere al riscului la alunecări de teren, in 
zona cu risc foarte scăzut, sau inexistent. 

Conform „Codului de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare  pentru 
clădiri” P100-1/2006, amplasamentul cercetat se găsește în zona de hazard seismic 
caracterizată prin ag = 0.24g. ag reprezintă acceleratia terenului pentru proiectare 
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3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL – 
ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC: 

determinată pentru intervalul mediu de recurentă de referintă (IMR) de 100 ani. Această 
valoare se folosește pentru calculul structurilor la starea  limită  ultimă.  Perioada  de 
control (de colt) a spectrului de răspuns este Tc =1.6. 

 
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 
Nu este cazul 

 

Pentru indeplinirea acestor obiective, s-au avut in vedere urmatoarele scenarii: 
 Scenariul I – pesimist:  
Este varianta fără investiție, alternativa de a nu face nimic, de a nu cheltui nici un ban. Prin 
acest scenariu nu se aduce nici un beneficiu localnicilor, turismului intern, patrimoniului 
cultural din țară și în general, utilizatorilor spațiului în cauză. Terenul studiat rămâne degradat, 
fiind o rană urbană pe trupul orașului. Procentul de spațiu verde pe cap de locuitor nu se va 
mări, nu se îmbunătățește confortul cetățenilor. 

 

 Scenariul II - de a face puțin 
Este varianta de a face puțin cu o investiție minimă, de aproximativ 40.000 de Euro (~190.000 
lei), cum ar fi toaletarea vegetatiei, defrișarea vegetației invadante, conservarea arborilor 
valoroși din punct de vedere ecologic, amenajarea unor accese si alei minime fără alte dotări 
și funcțiuni. În acest fel se va crea un spațiu parțial amenajat, care va avea aspect mai puțin 
degradat, dar nu va fi în nici un caz funcțional, fara caracter comemorativ in lipsa unui 
monument solemn si cintemporan care sa comemoreze centenarul unirii si a terminarii 
marelui razboi. Prin urmare, investiția nu va aduce beneficii clare, sau schimbări evidente, 
măsurabile în viața sectorului și a micropolilor din vecinătăți. Parcul va rămâne doar o 
suprafata verde fara iz local, neintegru, incomplet fără amenajarile comemorative si 
functionale. 

 
 Scenariul III – ipoteza optimă: 

Este varianta de care ar beneficia cel mai mult orașul și natiunea, respectiv turismul din țară, 
o investiție evaluată la valoarea de 5.389.813,64 lei cu TVA inclus, conform devizului general: 
realizarea parcului comemorativ si de agrement pe termen scurt, cu rezolvarea problemelor 
pe care le creează din punct de vedere urbanistic, ecologic și estetic la ora actuală. Investiția 
ar însemna crearea unui loc festiv comemorativ, un spațiu verde de agrement, funcțional. În 
același timp, să ofere oportunități de educatie civica si culturala, distracție și confort pentru 
toți locuitorii orașului, precum și turiștilor, un spațiu de odihnă, relaxare, un centru cultural în 
aer liber, unic în felul lui. 

 

 

Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 
Dupa realizarea lucrarilor de interventii conform obiectelor propuse in cadrul proiectului 
caracteristicile tehnice ale parcului Cenetnar se vor imbunatati in toate aspectele: 

 

 Se va moderniza si eficentiza infrastructura prin realizarea unei retele de irigatii si 
electrice ingropate. 
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 Se va facilita circulatia interna si accesibilitatea prin crearea unor alei si suprafete 
pavate accesibile si pentru persoanele cu dizabilitati. 

 Caliatea spatiului de va imbuntati prin regenerarea, reabilitarea si replantarea spatiilor 
verzi, reabilitatrea ecologica a zonei in cauza. 

 Amplasarea monumentului Unirii si a Sfarsitului Marelui Razboi va reprezenta o 
amenajare istorico-culturala care va ridica nivelul de calitate al spatiului si va genera 
activitati suplimentare 

 Se vor genera activitati sociale si culturale de calitate in aer liber prin reorganizarea 
spatiului. 

 

Scenariul cel mai avantajos, rezultat în urma unei analize multicriteriale, prezentat mai 
detaliat in capitolul 5.1. este scenariul III. 

 

Avantajele scenariului recomandat: 
 transformarea unui teren degradat și neutilizat, cu locatie avantajoasa, într-un parc 

funcțional, comemorativ si recreativ, cu multiple avantaje, care îmbunătățesc în 
primul rând constiinta culturala, aspectul fizic și ecologia sectorului, 

 crearea unui centru cultural de nivel inalt calitativ, 

 crearea unui centru educațional important de istorie, ecologie, cultură și peisagistică 
pentru copii și tineri de la o vârstă fragedă, 

 sporirea procentului suprafețelor verzi de calitate pe cap de locuitor în localitate, 

 asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor naturale existente pe teren, ameliorarea calităţii 
mediului şi reducerea gradului de poluare, 

 realizarea cerințelor impuse de principiile proiectării universale, egalităţii de şanse și 
accesibilității, adică asigurarea circulației persoanelor cu dizabilități locomotorii, 
precum și a altor persoane cu handicap, spațiul creat fiind utilizabil pentru  toți, 

 asigurarea dezvoltării incintei printr-o viziune holistică, ţinând cont de caracterul 
monument al complexului urbanistic inconjurator, oferind un program de dezvoltare 
sustenabil, pe termen lung, cu funcţiuni corespunzătoare cerinţelor si caracterului 
obiectuvului in cauză, 

 asigurarea colectării selective a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe 
categoriile selectate, și execuția unor platforme de compostare pentru deșeurile 
biologice rezultate în urma întreținerii parcului, ameliorarea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor din zonă 

 
 Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică a scenariului ales 

 

Prezentare generala 
Concepţia peisagistică detaliată a variantei alese este prezentată grafic pe planșa P-06 
denumit Plan general de amenajare peisagistică, care arată organizarea spaţială a suprafeţei 
amenajate, cu următoarele elemente: 

 

 principalele unități funcționale nou create și structura spațială a parcului, 

 drumurile de acces și de legătură (pietonale și carosabile), sistemul de circulatie 
interna a parcului, 
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 felul, tipul și dispunerea diferitelor materiale utilizate ca pavaje în zonele de acces, și 
de circulatie, 

 cote de inaltime si curbe de nivel, 

 tipul vegetaţiei propus (arbori, arbuşti, gazon, alte tipuri de plantări decorative), şi 
sistemul spaţial determinat de acestea, 

 diferite elemente constructive (ziduri de sprijin, scari, monumentul eroilor etc.), 

 diferite elemente de mobilier urban – dotări (bănci, coșuri de gunoi, delimitări, axe 
vizuale, corpuri de iluminat, elemente de joaca pentru copii etc.). 

 

Concepţia peisagistică se concentrează asupra solemnitatii si funcţionalității, la stabilirea şi 
restabilirea celor mai adecvate relaţii de trafic pedestrian şi axe vizuale necesare, la aspectul 
estetic impus de caracterul investiţiei, si la accentuarea componentei ecologice a spațiului 
verde reabilitat. 
În cursul proiectării s-a avut în vedere locatia centrala, proximitatea unor institutii importante 
(Academia Militara) tesutul urban si elementele urbanistice cu caracter monument din zona, 
care determina fluxurile majore de circulatie, si functiile impuse de amenajarile din zona. 
Proiectul este gândit pe termen lung (30-50 ani), astfel consideră necesară viziunea dezvoltării 
sustenabile şi integrate. 
Amenajarea intenţionează folosirea materialelor de construcţii minerale, naturale pe de o 
parte, care prin caracterul lor accentueaza importanta locului. Acestea sunt combinate la 
nivelul elementelor structurale (ziduri de sprijin, trepte) si al elementelor de atractie 
(monument) cu beton aparent, care confera sitului un iz contemporan si artistic. Materialele 
folosite asigura constructii durabile si usor mentenabile. 
Materialul vegetal se bazeaza pe cel existent, completat cu exemplare de conifere cu coroana 
umbrelifera (Pinus nigra, Pinus sylvestris) care contribuie la solemnitatea atmosferei, la 
ridicarea sentimentului festiv si ofera decor si in timpul iernii. Vegetatia este specifica zonei 
si ambiantei urbane, rezistent conditiilor extreme si cu efect ecologic, având în același timp 
un aspect decorativ, care imprimă o imagine unitară parcului. 
Pe lângă protecţia valorilor ecologice existente, la baza proiectului stă utilizarea sustenabilă a 
spaţiului. Suntem convinşi că prin reabilitarea zonei degradate în cauză, și transformarea ei în 
parc public comemorativ si de agrement, prin reamenajarea mediului natural şi urban vom 
avea posibilitatea de a contribui la îmbunătăţirea funcțională, ecologică și estetică a 
sectorului, din care să rezulte un habitat mai sănătos şi mai preţios. 

 

Prezentarea detaliata - descrierea amenajarilor propuse 
 

Principiile primordiale de interventie care stau la baza conceptului peisagistic 
 

 VIABILITATE, FESTIVITATE, ECOLOGIE, SUSTENABILITATE 

 OPTIMALIZAREA CIRCULAȚIEI, INTERCONECTAREA SUPRAFEȚELOR PIETONALE 
 SCARĂ UMANĂ 

 FOLOSIREA EFICIENTA A STRUCTURII SPAȚIALE EXISTENTE 

 AMENAJARE, UTILIZARE SI MENTENANTA DECENTA 
 

“Scara urbană trebuie respectată oriunde în oraș, acolo unde scopul este ca oamenii să se 
plimbe nestingheriți pe jos sau cu bicicleta.(...) Corpul uman, simțurile și modalitățile de 
deplasare constituie criteriile majore de amenajare pietonală ale spațiilor urbane.(...) Spații  
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comerciale, magazine, restaurante, monumente, memoriale sau alte funcțiuni cu caracter 
public trebuie amplasate, cu siguranță, în astfel de zone unde se plimbă oamenii. Astfel 
distanțele dintre aceste puncte de interes par mai mici, parcursul devine mai rapid și mai 
interesant, mai bogat în impulsuri, în experiențe. Utilul poate deveni și plăcut, iar 
treburile/problemele cotidiene pot fi rezolvate doar circulând pietonal.(...) Dacă construim 
orașe în care din ce în ce mai multă lume se va deplasa pietonal sau cu bicicleta, atunci facem 
ca spațiile urbane să se umple cu viață, cu noi experiențe.” 
Jan Gehl: Viața în oraș 

 

ELEMENTELE DETERMINATOARE ASUPRA ORGANIZARII PARCULUI 
Interconectarea si promovarea valorilor arhitectural-urbanistice, socio-culturale ale zonei 
coroborată cu sporirea varietății funcționale și îmbunătățirea infrastructurii circulatiei 
alternative (pietonala, ciclista), va atrage după sine, cu siguranță, și creșterea atractivității 
turistice, ca posibil viitor factor de regenerare urbană. Aceste măsuri nu ar viza participanții 
la turismul în masă, ci mai degrabă posibilul public țintă local/zonal/regional. Întărirea rețelei 
informaționale pe plan local/regional ar spori și coeziunea comunității și atașamentul față de 
propriile valori culturale. 
Integrarea valorilor cultural-istorice constituie cel mai important component al acestui 
proiect. Parcul Centenarului fiind nu numai un posibil element de atracție al spațiului public, 
ci și o parte componenta definitorie ale unei identități nationale. Monumentele istorice, 
clădirile valoroase în contextul spațiilor publice aferente reprezinta miezul unei zone urbane 
funcționale și spirituale deopotrivă. Axele vizuale, perspectivele majore, unitatea spațial- 
spirituală a principalelor clădiri monument, puse în valoare, vor spori calitatea urbanistica. 
Durabilitatea și sustenabilitatea intervenției reprezintă criterii importante în reabilitarea, 
reamenajarea spațiului public. Propunerile ecologice de specii locale, soluțiile de plantare și 
de mentenanță noi, moderne, utilizarea apei pluviale sunt parte integrantă din concept. 
Compozitia si organizarea spatiala a Parcului Centenar tine cont de restrictiile si 
recomandarile impuse de catre studiul istoric, aratat in capitolul „Restrictii, permisivitati, 
recomandari generate de resursa culturala in cazul interventiilor pe terenul studiat aflat in 
raza de protectie al imobilulului Episcopul Radu nr.29, B-II-m-B-18704” 
In conformitate cu acestea, la proiectare s-a avut in vedere: 

 

 prezervarea imobilului ca spatiu verde si punerea in valoare a terenului destinat Parcului 
Centenarului, avand o dubla valoare atat prin calitatea intrinseca de spatiu verde, dar si 
prin valoarea memorialistica topografica al uneia din ultimele terase verzi a raului 
Dambovita, 

 caracterul functional diferit al zonelor intre care este situat, 

 amplasarea in zona de protectie ai unor monumente si ansambluri istorice de importanta 
nationala si cu vizibilitate, datorita dimensiunilor constructiilor, 

 conservarea tramei stradale si a parcelarului existent, 
 realizarea unei alei pietonale si partial carosabile de-a lungul fundurilor de lot adiacente 

parcului pe limita nordica, pentru stoparea tendintei cotropirii spatiului verde si 
rezolvarea accesibilitatii vizitatorilor dinspre cartierul Cotroceni, 

 sustinerea fondului construit prin inserarea de amenajari peisagere care sa elimine 
caracterului destructurat si cotropitor zonei rezidentiale, 
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 realizarea unei directii de legatura si traversare intre Academia Tehnica Militara si parcela 
parcului cu preluarea scuarului din intersectia strazilor Dr. Dumitru Bagdasar si dr. Nicolae 
Paulescu, 

 reorganizarea peisagera cu pastrarea diferentelor de nivel ale sitului si rezolvarea 
accesibilitatii cu alei sistematizate, care sa rezolve atat accesibilitatea in parc cat si 
traseele pietonale de transit, 

 racordarea vizuala al amenajarilor peisagere la regimul de inaltime al cladirilor invecinate 
prin stabilirea unor proportii ale perspectivelor generate, incluzand materialul arboricol 
propus, 

 realizarea unui dialog echilibrat cu frontul construit al Academiei Militare prin realizarea 
unor aliniamente vegetale si amenajari peisagere, care sa compenseze «mineralul» 
constructiilor monumentale, 

 amplasarea unor monumente de for public in relationare cu tematica comemorativa si 
cu cladirile monument din proximitate, 

 zonarea functionala a parcului pentru a raspunde unui numar cat mai mare de utilizatori. 
 

CONCEPTIA DE BAZA 
Avand in vedere resursa culturala manifestata la scara urbana pe zona studiata conceptul 
unifică în aceeași compoziție spațială fragmentele de spațiu public urban existente prin 
măsuri de reorganizare a circulației și de reamenajare peisageră. Astfel se crează premisele 
unui centru urban, nod simbolic și funcțional al zonei și al comunității locale, care se 
materializează prin modul de amenajare, prin varietatea de funcțiuni urbane, prin calitatea 
artistică, ecologică și pietonală al acestora. 
Conceptul evidentieaza elemetele determinante asupra organizarii parcului, formuleaza 
conceptul de interventie, continand o atitudine clara asupra acestui sit). Defineste si 
reorganizeaza din punct de vedere functional subzonele parcului, in concordanta cu profilul 
dominant ales si cu conceptia de interventie. Functiile nou create sunt adaptate tematicii, si 
anume indentificarea unor tipuri de evenimente in care sa se inscrie festivitatile 
comemorative cum ar fi: opera de arta cu caracter static, zone de adunare corelate cu 
functiunile adiacente si adaptate pentru diferente tipuri de utilizatori – copii, adolescenti, 
adulti, varstnici, persoane cu dizabilitati; zona de recreere si relaxare; zona de plimbare, 
socializare, zona de traversare. 
Se realizeaza amenajarea peisagistica a limitelor parcului, precum si a zonelor sensible de 
relatie cu cadrul construit adiacent. Obiectele de arta si architectura mica (mobilier) se 
integreaza armonios in conceptia generala si peisajul creat: componenta 
architecturala/antropica si cea peisagera se vor interconecta functional si perceptual, pentru 
a genera un mesaj vizual unitar. 
Parcul Centenarului dorește a fi o operă artistică și peisagistică în același timp. Prin concepția 
sa artistică va deveni un centru de greutate marcată prin monumentul artistic reprezentat de 
zidurile de sprijin și pereții de beton aparent decorativi proiectați care reprezinta de fapt 
monumentul în sine. 
Zidurile de beton, așezate într-o linie întreruptă dar dinamică – ca element artistic central și 
simbolic al amenajării – îi conferă compoziției parcului un ritm spațial pulsatoriu. Simbolizează 
drumul greu și fragmentat parcurs de popor de-a lungul secolelor până ce s-a terminat cel mai 
sângeros război de până atunci și s-a atins scopul visat. 
Funcțional, zidurile de beton reprezintă o îngrădire vizuală și fizică a zonei cu caracter de 
“curte de spate” terenului (platoul inferior) nedorită a fi conectată direct în ansamblu ăi de 
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zona festiva a suprafeței nou create (platoul superior). Cu ajutorul sistemului de ziduri – 
completat și cu plantații noi de arbori – se realizează eliminarea poluării vizuale spre nord, 
oferit de către aspectul neorganizat al parcelelor localizate în vecinătatea parcului. 
Posibilitatea conectării grădinilor particulare în parc totuși se menține în planul peisagistic, 
ele conectându-se într-o alee pietonală condusă de-a lungul marginii nordice a suprafeței de 
proiectare, care permite legatura lor directa cu accesul dinspre B-dul Magheru si dinspre zona 
superioara de acces. 
Evolutia conceptului de amenajare peisagistica este prezentat grafic in anexa 11. 

 

PORTI/INTRARI/CIRCULATIA INTERNA 
Propunerea de sistematizare a circulației si prezența metroului semnalează posibilitatea 
coagulării unui nod pietonal major in zona. Marginea estica - aflata in intersectia B-dul Eroilor, 
B-dul prof. Gheorghe Marinescu si str. Dr Dumitru Bagdasar - ca zona de primire a vizitatorilor 
reprezintă poarta principala a parcului, deschizând unul dintre directiile pietonale principale 
propuse. Astfel aceasta zona de acces din aval al parcului devine parțe integranta al unui 
spațiu pietonal unitar, continuu, organic. Din acest punct porneșc mai multe axe vizuale 
imporatante care accentueaza de asemenea unitatea parcului cu zonele adiacente. 
Prin amplasarea unui loc de joaca ingradit pentru copii in aceasta zona se mareste si oferta 
functionala si prin aceasta atractivitatea parcului. In acelasi timp generatia tanara se poate 
familiariza din timp cu ideia monumentului si cu mesajul simbolizat de aceasta. 
Intrarea nord-vestica este una mai putin accentuate, tratata insa similar: se creaza un spatiu 
de primire si de distribuire a fluxului pietonal mai rar care soseste in parc de pe str. Nicolae 
Paulescu. 
In zona centrala a parcului, tinand cont de axele transversale existente in fata cladirii 
Academiei Militare, oferim posibilitatea unei conectari mult mai directe si mai ample a 
parcului catre zonele de circulatie si Academia Militara. Axa transversala in cauza, 
determinata de cele doua drumuri existente, perpendiculare pe str. Dr Dumitru Bagdasar - si 
implicit pe parc – se termina de fapt in parc printr-un spatiu festiv. In vederea functionalitatii 
(zona dedicate comemorarilor, celebrarilor si pentru alte activitati care implica o masa mai 
mare de participant) aceasta zona festiva este pavata in mare masura, si se termina cu 
monumentul destinat comemorarii de 100 de ani sfarsitului razboiului si unirii. 
Se propune o structura simpla si coerente de alei, care sa tina cont de declivitatea terenului, 
si de orientarea acestuia in directia nord-vest. 
Sistemul de circulatie interna este reprezentat de urmatoarele elemente: 

 

 zone de primire si distribuire, cu pave prefabricate de beton in zona din aval si cu 
suprafata macadam in zona de amonte

 aleea principala, care parcurge longitudinal parcul, conducerea acesteia urmand 
linia definita de elementele monumentului si zidurile de sprijin, cu suprafata 
macadam (exceptand zona festiva din centrul parcului)

 alea secundara cu rol de conectare a parcelelor localizate de-alungul laturii nordice 
al amplasamentului;

 zona festiva, pavata cu placi regulate, taiate din piatra naturala (granit)
 

Desi trotuarul de-a lungul str Bagdasar se situeaza in afara limitei de proiectare, propunem o 
reinnoire al acestuia cu pave de beton, asemanatoare celor propuse in zona de primire a 
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parcului (dinspre B-dul Magheru). De asemenea propunem conectarea zonei in sistemul 
velo prin proiectia unei bande de ciclisti de-a lungul acestui trotuar. 

 
MONUMENTUL 
Este format din trei ziduri verticale de beton aparent – pereti de lama, decorate cu 
reprezentari grafice – asezate intr-o linie fragmentata, fiecare perete avand suprafata de 
2,2x7-10 m2. Monumentul doreste sa faca aluzie subtila la evenimentele istorice 
comemorate. 
Decoratiile artistice ale monumentului sunt foarte simple. Sunt niste forme si abstractii, care 
nu incearca sa evoce trecutul prin referiri foarte directe la evenimentele istorice, mai degraba 
comemoreaza atat razboiul cat si unirea intr-un stil modest, lipsit  de  ingamfarea 
biruitorilor. Desenele si decorurile monumentului apar sub forma unor reprezentari lineare 
respectiv texturale, care pot fi realizate intr-un stil elegant si contemporan din materialul 
recomandat in acest sens: betonul aparent. 

Reprezentarile artistice de pe cele trei elemente ale monumentului sunt urmatoarele: 
 pe zidul de mijloc se afla o singura inscriptie, reprezentand numarul „100” indicand 

centenarul care reprezinta sfarsitul Marelui Razboi si Unirea, fiecare dintre cele 
trei cifre ale numarului 100 avand inaltimea de 1,20 m si inscriptia fiind inserata in 
mijlocul geometric al suprafetei verticale de beton;

 pe zidul din stanga (sud-vestic) este o gravura pe care in prim plan dau mana doi 
ofiteri reprezentand puterile antagoniste din razboi, fundalul fiind creat de catre 
silueta unui sir de soldati in mars intorcandu-se de pe campul de lupta;

 pe zidul din dreapta apare silueta unui camp de flori de mac, care a devenit in 
cursul secolului al 20-lea simbolul international al victimelor razboiului;

Continutul grafic si artistic al monumentului este aratat pe anexa 12. 
Datorita monumentului creat in stil minimalist, parcul capătă personalitate prin simplitate și 
ținută elegantă. Aceasta tinuta este accentuata si prin conceptul de plantare, prin utilizarea 
unei mase vegetale simpliste, in care predomina un numar minim de specii decorative 
(Fraxinus excelsior, Pinus nigra, Quercus robur, Tilia cordata), care pe baza experientelor s-au 
dovedit sa preteze bine la conditiile locale. De asemenea organizarea spatiala al ansamblului 
permite legaturi vizuale directe cu vecinatati. Decoratiile grafice de pe peretii de beton permit 
prin scara lor de a fi observate si privite si de la distante mai mari – de exemplu de pe trotuarul 
de-a lungul strazii Bagdasar, din fata Academiei Militare ba chiar si din vehiculelele care circula 
pe drum. 

 

VEGETATIA 
Majoritatea arborilor de pe teren - in afara de cateva exemplare - nu reprezinta valoare 
dendrologica, fiind reprezentantii unor specii adventive, aparute in mod spontan pe teren. 
Datorita starii de sanatate precare si lipsei aspectului decorative, aproximativ 40-45% ai 
arborilor trebuie indepartati, iar majoritatea restului trebuie toaletati in mod professional 
pentru a asigura supravietuire si/sau aspectul estetiv si ecologic dorit. 
In lipsa unui studiu pedologic este greu de prognostizat sansele de supravietuire a noilor 
plantatii, dar pornind de la idea ca - dupa povestirea localnicilor - movila pe care se afla parcul 
(platoul superior) a aparut in anii 1960 ca un depozit rezultat partial din pietrisului scos in 
urma lucrarilor de fundamentare al Academiei Militare, partial din deseurile de constructive 
al academiei. Acest fapt explica oarecum starea precara a vegetatiei existente, numarul mare 
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de exemplare nedezvoltate, cu un diametru al trunchiului sub 20 cm, si numarul redus de 
specii valoroase, mai exigente fata de conditiile de sol. 
Se observa o dezvoltare mai buna (peste medie fata de celelalte specii) al exemplarelor de 
frasin (Fraxinus excelsior) si de pin negru (Pinus nigra), cee ace am considerat un indicator 
important la intocmirea conceptiei de plantare. 
Utilizarea plantatiei se va face in raport cu directiile de observare, cu tipul, speciile vegetale, 
si dimensiunea coronamentului adecvat conceptiei peisagere si a sustenabilitatii. Conceptele 
de plantare, utilizare si exploatare va oferi un cadru peisager complex vizual, pe toata 
perioada anului, tinand cont de aspectele cromatice, textulare, volumentrice ale vegetatiei. 
Conceptia de plantare prevede pastrare exemplarelor valoroase din punct de vedere estetic, 
dendrologic sau ecologic, indepartand exemplarele uscate, bolnave, adventive, nedezvoltate 
sau care diturba foarte mult conceptia de ansamblu. 
Pe aceasta baza conformarea volumetrică a masei vegetale si implicit a parcului ramane cea 
actuala, cu urmatoarele interventii: 

 
 se deschid axe de perspectiva in directiile principale de atractii vizuale (cladirea 

Academiei Militare, Piata Eroilor, axe principale de acces etc.),
 se mentine o masa compacta vegetala in partea de mijloc a parcului, unde se regasesc 

majoritatea exemplarelor valoroase de arbori,
 se planteaza exemplare noi in grupuri si palcuri, folosind preponderant urmatoarele 

specii: pin (Pinus nigra si Pinus sylvestris - in zona primire de amonte a prcului sin in 
spatele monumentului; aceasta din urma locatie contribuie la mascarea poluarii 
vizuale produse de gradinile vecine), frasin (Fraxinus excelsior), stejar (Quercus robur) 
si tei (Tilia cordata).

 se planteaza cateva exemplare de specii de arbori cu aspect decorativ ridicat (de ex. 
Quercus rubra, Platanus x hybrida) in vederea crearii unor accente si puncte de interes 
prin habitusul diferit ai arborilor amintiti.

 
Suprafete florale intensive sunt reprezentate de specii perene si sunt prevazute mai ales in 
incinta monumentului si in zonele de acces in parc. In rest vegetatia este reprezentata prin 
grupuri de arbori, arbusti si gazon. Plantarea de arbusti mai inalti se recomanda mai ales in 
zona locului de joaca pentru copii, iar mascarea constructiei nedorite a metroului se fac tot 
prin intermediul vegetatiei arbustive. 
Prin acest concept de plantare se asigura pe o parte manifestarea artistica a compozitiei 
peisagistice si a monumentului in sine, pe de alta parte se asigura o valoare ecologica precum 
si viabilitatea, sustenabilitatea materialului vegetal, cee ace contribuie la o eficienta 
mentenanta a parcului. 

 

 3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:  
 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;

 
Costul estimat pentru realizarea investitiei este de 4.548.200 lei (fara TVA) conform 
Devizului General, care a fost intocmit in baza listelor de cantitati si a prospectarii on- 
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line a pietei . Listele de cantitati se regasesc atasate la sfarsitul Studiului de 
fezabilitate. 

 
 

Devizul pe obiect: 
 

Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarea fara TVA TVA Valoarea cu TVA 

  lei (RON) lei (RON) lei (RON) 

1 2 3 5 7 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza    

4.1 Constructii si instalatii    

4.1.1 Amenajare peisagistica    

 4.1.1.1.- Pregatire teren 1,246,977.71 236,925.77 1,483,903.48 
 4.1.1.2 - Plantari 565,270.70 107,401.43 672,672.13 
 4.1.1.3. - Intretinere arbori pastrati 91,800.00 17,442.00 109,242.00 

 4.1.1.4. - Monument 197,790.00 37,580.10 235,370.10 

4.1.2 Amenajari alei, drumuri, loc joaca 667,723.00 126,867.37 794,590.37 

4.1.3 Instalatii    

 4.1.3.1 - Instalatii electrice 455,771.40 86,596.57 542,367.96 
 4.1.3.2 - Instalatii irigatii 275,635.21 52,370.69 328,005.90 

TOTAL I - subcap. 4.1 
 

3,500,968.02 
 

665,183.92 
 

4,166,151.94 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - - 

TOTAL II - subcap. 4.2 
 

- 
 

- 
 

- 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - - - 

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

4.5 Dotari 84,479.73 16,051.15 100,530.87 
 4.5.1. - Mobilier urban 58,474.08 11,110.07 69,584.15 

 4.5.2. - Dotari loc joaca 26,005.65 4,941.07 30,946.72 

4.6 Active necorporale 450.00 85.50 535.50 

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 
 

84,929.73 
 

16,136.65 
 

101,066.37 

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 
 

3,585,897.74 
 

681,320.57 
 

4,267,218.32 
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Devizul General: 
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A. 

 de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON) 

1 2    

 CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului    

 
 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 
 

 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 
 

 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala  0.00 0.00 0.00 
 

 

1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP. 1 0.00 0.00 0.00 
     

 CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului     

 
 

2.1 Bransament alimentarea cu apa 15,000.00 2,850.00 17,850.00 
 

 

2.2 Bransament alimentare cu energie electrica 25,000.00 4,750.00 29,750.00 

TOTAL CAP. 2 40,000.00 7,600.00 47,600.00 
     

 CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica    

 
 

3.1 Studii 25,000.00 4,750.00 29,750.00 
 3.1.1 - Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00 
 3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului  0.00 0.00 0.00 
 3.1.3 - Alte studii specifice 5,000.00 950.00 5,950.00 
 

 

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii  3,200.00 608.00 3,808.00 
 

 

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00 
 

 

3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor  0.00 0.00 0.00 
 

 

3.5 Proiectare 291,800.00 
 

55,442.00 
 

347,242.00 
 3.5.1 - Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 
 3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
 3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general  110,000.00 20,900.00 130,900.00 
 3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor  50,000.00 9,500.00 59,500.00 
 3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie  20,000.00 3,800.00 23,800.00 
 3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 111,800.00 21,242.00 133,042.00 
 

 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00 
 

 

3.7 Consultanta 0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 3.7.1. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii  0.00 0.00 0.00 
 3.7.2 - Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 
 

 

3.8 Asistenta tehnica 35,000.00 6,650.00 41,650.00 
 3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului     

 3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00 
 3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C . 10,000.00 1,900.00 11,900.00 
 3.8.2 - Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

TOTAL CAP. 3 355,000.00 67,450.00 422,450.00 
     

 CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza    

 
 

4.1 Constructii şi instalatii 3,500,968.02 665,183.92 4,166,151.94 
 

 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 
 

 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj  0.00 0.00 0.00 
 

 

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

 

4.5 Dotări 84,479.73 16,051.15 100,530.87 
 

 

4.6 Active necorporale 450.00 85.50 535.50 

TOTAL CAP. 4 3,585,897.74 681,320.57 4,267,218.32 
     

 CAP. 5 - Alte cheltuieli    

 
 

5.1 Organizare de santier 125,506.42 23,846.22 149,352.64 
 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 71,717.95 13,626.41 85,344.37 
 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 53,788.47 10,219.81 64,008.27 
 

 

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 59,327.27 0.00 59,327.27 
 5.2.1 - Comisioanele si doanzile aferente creditului bancii finantatoare  0.00 0.00 0.00 
 5.2.2 - Cota I.S.C. Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 17,929.49 0.00 17,929.49 
 5.2.3 - Cota I.S.C. Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 3,585.90 0.00 3,585.90 
 5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 17,929.49 0.00 17,929.49 
 5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare  19,882.39 0.00 19,882.39 
 

 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din Cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) - constructii noi - max. 10 % 197,634.89 37,550.63 235,185.52 
 

 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP.5 567,302.26 85,243.07 652,545.33 
     

 CAP. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste    

 
 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 
 

 

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP. 6 0.00 0.00 0.00 
  

TOTAL GENERAL 
 

4,548,200.00 
 

841,613.64 
 

5,389,813.64 
  

din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
 

3,612,685.97 
 

686,410.34 
 

4,299,096.31 
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 Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 
publice.
Costuri de întreținere și reparații curente - reprezintă costurile necesare menținerii 
în condițiile tehnice corespunzătoare a infrastructurii create, având un caracter 
continuu care se execută anual sau ocazional (imediat după constatare). Costul anual 
al întreținerii și reparațiilor curente este estimat la maxim 0.5% din valoarea inițiala a 
investiției. Am considerat că această valoare este o valoare medie, care nu se modifică 
pe durata de 20 ani a proiectului. 

 

Valoare costuri de întreținere și reparații curente = Valoare investiție (5.389.813,64) 
lei x ~0.5 % = 29.949,07 lei/ an 

 
Costuri operaționale anuale 

 Costuri cu energia electrica = 13.798,20 lei

 Costuri cu apa potabilă și pentru irigații
Apa potabilă – considerând că se propune o cișmea de băut, iar consumul/cișmea 
estimat anual (pentru lunile de vară) este de 18 mc, ne rezultă un consum total 18 
mc/an apă potabilă. Apa de irigare – consumul de apă solicitat pentru activitatea de 
irigații se determină astfel: 3 luni de vară, cu două stropiri/zi, dimineața și seara, timp 
de 30 de minute cu consum de 34.4 mc/zi rezultă 3096 mc/an la care se adaugă 4 luni 
de toamnă-primavară cu o medie de 0.75 stropiri/zi, ne rezultă 774 mc/an. In total se 
estimează, că se vor consuma 3825 m3 anual. 
Astfel, consumul total de apă al parcului este de 3843 m3 pe an. Valoarea estimată 
pentru 1 mc de apă este de 4,5 lei/mc. 
Rezultă valoarea totală pentru consumul de apă în valoare de 17.295 lei/an. 

 

Întreținere spații verzi 
 Cost întreținere arbori (toaletare, deparazitare, vopsire cu var etc.) – 160 buc la un 

cost anual de 25 ron/buc rezultă un cost total de 4.000 RON/an.

 Cost întreținere arbuști (toaletare, deparazitare etc.) – 385 m2 la un cost anual de 50 
ron/m2 rezultă un cost total de 19.250 ron/an

 Cost întreținere plante perene (plivit, replantat etc.) – 467 m2 la un cost anual de 70 
ron/m2. Astfel rezultă un cost total de 32.690 ron/an.

 Cost întreținere gazon (tundere etc.) – 7687 m2 la un cost anual de 2 ron/m. Astfel 
rezultă un cost total de 15.374 ron/an.

 Total întreținere spații verzi = 71.314 ron/ an
 

 Servicii de salubritate = 18.000 ron/ an
 

TOTAL COSTURI ANUALE DE ÎNTREȚINERE AL PARCULUI NOU CREAT: 150.356,27 LEI/ AN 
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Categoria de importanţă a lucrărilor este „C” respectiv construcţii de importanţă normală. 
 

 Studiu topografic;

Studiul topografic cuprinde planul topografic cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în 
sistemul de referinţă naţional, punctele topografice 3D, în sistem GIS. 
Studiul topografic a identificat limitele terenurilor aflate în domeniul public de cele în 
proprietate privată respective, construcțiile și diferitele suprafețe și vegetația existentă. În 
baza acestor informații s-au realizat planurile de situație existent, planurile pe suport topo. 

 

 Studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;

 Studiu hidrologic, hidrogeologic – Nu este cazul

 Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 
pentru creşterea performanţei energetice – Nu este cazul

 Studiu de trafic şi studiu de circulaţie – Nu este cazul
 Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele 

de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de
utilitate publică – Nu este cazul 

 Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii 
verzi şi peisajere – Nu este cazul

 Studiu privind valoarea resursei culturale – Nu este cazul

 Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei - Studiu dendrologic 
Studiul dendrologic – releveul vegetației arata ca pe suprafata de proiectare exista vegetatie 
arboricola si arbustiva, dar majoritatea exemplarelor de arbori existenti nu prezinta valoare 
deosebita din punct de vedere dendrologic, si materialul vegetal existent este de calitate 
mediocra, cel putin 40% din arbori trebuie doborati din motive de boal, uscaciune etc.

 

 3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI  
Graficul de realizare al lucrărilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea lucrării Luna 
I. 

Luna 
II. 

Luna 
III. 

Luna 
IV. 

Luna 
V. 

Luna 
VI. 

Luna 
VII. 

Luna 
VIII. 

Luna 
IX. 

1 
Lucrări de demolare, 
defrișare, decopertare 

         

2 
Lucrări de modelare teren, 
nivelări 

         

 
3 

Lucrările de amplasare a 
rețelei electrice subterane 
și alte lucrări de fundare 

         

 

4 
Săpare gropi pentru arbori 
şi plantarea arborilor cu 
baloţi 

         

 
5 

Construcție borduri de 
incadrare alei și locuri de 
joacă 

         

CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ: 
STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A 3.4. 



35 
 

6 
Constructie alei, suprafețe 
pavate (locuri de joacă) 

     

 
7 

Pregătirea terenului 
pentru plantări de arbuşti, 
arbori şi plantarea 
acestora 

        

 
8 

Amplasarea dotărilor, 
definitivarea si montarea 
sistemului de irigatii 

        

 

9 
Lucrări de plantare a 
speciilor de plante perene 
si gazonarea 

        

 

Obiectul proiectului este amenajarea peisagistica al unui parc comemorativ si de agrement 
unic în felul lui, denumit „Parcul Centenarului”. Suprafata de proiectare, aflat pe un loc 
privilegiat datorita amplasarii, structureaza zona si orasul, si ofera posibilitatea amenajarii 
unui parc ca simbol al aniversarii celor 100 de ani de la terminarea Marelui Razboi si a realizarii 
Unirii, sub semnul reconcilierii tarilor beligerante in noul context european. Da asemenea, 
noul spatiu verde amenajat va trebui sa reprezinte, prin ingeniozitate, un prototip al 
capacitatilor unui parc urban compact ce va influenta pozitiv, decisiv si pe termen lung, prin 
aria sa de influenta, de la nivelul comunitatii, pana la nivelul Capitalei. 

 
În analiza financiară am luat în considerare faptul că acest proiect este un parc comemorativ, 
o structura de agrement care nu va genera venituri. 

 

La executia lucrarilor, pentru prevenirea poluarii si implicit a impactului negativ asupra 
mediului, se impune respectarea prevederilor din : 

- Legea protectiei mediului nr. 137/1995 modificata si completata cu O.U. nr. 
91/2002; 

- Legea nr. 265 din 29/2006 de modificare si aprobare a O.U.G. 1995/2005 
privind protectia mediului 

- H.G. nr. 349/2005 depozitarea deseurilor; 
- H.G. nr. 1470/2004 aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 

si a Planului national de gestionare a deseurilor; 
Inainte de a incepe orice lucrare, contractantul va asigura un singur acces provizoriiu necesar, 
inclusiv orice derivatii provizorii care pot fi uneori necesare. Contractantul va intretine aceste 
drumuri intr-o stare corespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei vehiculelor in conditii de 
siguranta si trafic lejer, pana cand aceste vehicule nu vor mai fi necesare pentru scopul 
contractului. 
Inainte de a incepe orice lucrare contractantul va face o inregistrare a starii suprafetelor 
oricaror terenuri publice sau particulare necesare pentru accesul pe santier. Contractantul va 
face ca toate aceste suprafete sa fie adecvate accesului si va intretine toate aceste suprafete 

PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA , INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE 
REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA 

4.1. 
ANALIZA FIECARUI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO – ECONOMICE PROPUSE 4. 

ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI 
NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA 

4.2. 
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intr-o stare corespunzatoare de curatenie si reparatii, pe durata executarii lucrarilor. La 
terminarea utilizarii de catre contractant a acestor accese, el va readuce suprafetele la o stare 
cel putin egala cu cea dinaintea inceperii oricaror lucrari. 
Contractantul va mentine santierul intr-o stare curata, ordonata si igienica, pe intreaga 
perioada cat el este raspunzator de lucrare. 
Contractantul se va asigura ca toate drumurile folosite de el nu sunt murdarite ca urmare a 
acestei utilizari, iar in eventualitatea ca acestea se vor murdari, contractantul va lua toate 
masurile necesare pentru a le curata, fara cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului. 
Structura, calitatea, materialele si calitatea executiei tuturor drumurilor si trotuarelor se va 
face conform STAS 174, STAS 179, STAS 6978, STAS 9095. 

 Protecţia calitaţii aerului. Nu se produce poluare a aerului. 
 Protecţia impotriva zgomotului şi vibraţiilor. Vor fi utilizate utilaje performante, care nu 
produc zgomot peste nivelul admis. Nivelul de zgomot produs de utilaje se incadreaza intre 
60-80 ndB şi este de joasa frecvenţa, ceea ce nu creeaza un nivel de zgomot care sa 
depaşeasca limitele prevazute prin STAS 10009/1988. 
 Protecţia impotriva radiaţiilor. Nu este cazul. 
 Protecţia solului şi subsolului. Nu sunt poluanti pentru sol si subsol. La efectuarea sapaturilor 
se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru executia lucrarilor de terasamente 
si din I 22 - 99. Sapatura se va incepe numai dupa completa organizare a santierului si 
aprovizionarea conductelor si canal cablurilor si a celorlalte materiale necesare, astfel ca 
santurile sa ramana deschise un timp cat mai scurt. La executia umpluturilor se vor respecta 
prevederile Ghidul indicativ GP 043/99. Materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de 
pietre si blocuri (granule de 20 mm cel mult) si de materiale susceptibile sa deterioreze 
lucrarile ascunse (cenusi agresive), precum si goluri care pot avea tasari ulterioare. Se 
interzice executia lucrarilor de umplutura pe timp friguros cu temperaturi avand valori sub 
0oC. 
 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice. La executarea lucrarilor de teren se va avea in 
vedere vegetatia care trebuie protejata si se vor alege trasee care sa nu impieteze asupra 
radacinilor exemplarelor care se doresc pastrate in cadrul amenajarii peisagere. Nu se 
pericliteaza ecosistemele terestre şi acvatice. 
 Gospodarirea deşeurilor. Deşeurile produse in timpul execuţiei se gestioneaza de 
antreprenorul lucrarilor, deşeurile fiind colectate organizat. Colectarea deşeurilor se va 
efectua in containere separate, pe fiecare tip de deşeu. 
 Gospodarirea substanţelor toxice şi periculoase. Nu este cazul. 
 Lucrari de reconstrucţie ecologica. In urma prezentei investiţii se vor face lucrari de reabilitare 
si refacere a amplasamnetelor din parc. 

 

Cu ajutorul informațiilor puse la dispoziție de către beneficiar, precum și a datelor colectate 
pe teren, se poate deduce rețeaua existentă a utilităților necesare, chiar și pentru racordarea 
elementelor utilitare nou proiectate la sistem (sistemul electric al iluminării exterioare și a 
camerelor de luat vederi de siguranță, sistemul de irigare automată etc.) La limita terenului 
studiat pot exista în zona trotuarelor reţele aeriene electrice, de iluminat sau telefonie 
amplasate pe stâlpii de beton sau metalici. 
Reţele subterane de apă, canal, gaze, electrice, iluminat amplasate în zona obiectivelor 
studiate pot fi întâlnite dar nu vor afecta construcţia spaţiilor verzi datorită distanţei de 

4.3 SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM: 
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amplasament, iar în cel mai rău caz rețelelele de utilități afectate se vor devia sau se vor 
proteja după caz în mod corespunzător de către deținătorii acestora. 

 

 Necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
Consumuri estimate: 
 Consumul de energie electrica pentru iluminat este de: 1,788 MW/an 

 Consumul de energie elcetrica pentru irigatii este de: 19,44 MW/an 

 Consumul de apa pentru irigatii este de: 30 mc/ zi 

 Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.

 Alimentarea cu energie electrica – bransament la reteaua de joasa tensiune din zona.
 Alimentarea cu apa – bransament la reteaua de alimentare cu apa din zona.

 

 4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII  

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 
In urma realizarii investitiei se vor asigura urmatoarele beneficii: 

 Stimularea petrecerii timpului si desfasurarii unor activitati in aer liber prin 
imbunatatirea si imbogatirea calitatii de agrement a parcului; 

 Creşterea potenţialului cultural si emotiv al sectorului, ridicarea moralului de 
patriotism al populatiei; 

 Cresterea gradului de confort generate de imbunatatirea conditiilor de activitate 
pentru toti utilizatorii parcului; 

 Asigurarea accesului si sigurantei de exploatare in mod egale pentru toate persoanele. 
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 
faza de operare; 
In faza de realizare – Nu se creeaza noi locuri de munca in mod direct. Lucrarile vor fi 
executate cu firme specializate in constructii, cu angajati permanenti instruiti in domeniul 
specific, cu respectarea legislației în domeniu și a normelor de protecția muncii. 
In faza de operare – nu se creeaza noi locuri de munca, mentenanta va fi realizata prin 
contractarea serviciilor unor firme de specialitate. 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate,după caz; 
Lucrarile propuse nu afecteaza negativ mediul si biodiversitatea. 

 

Masurile de protectie a mediului, igiena si sanatatii populatiei : 
 Nu exista surse de zgomote, vibratii, radiatii. Toate utilajele exterioare (agregate de 
aer conditionat, ventilatoare, etc. ) vor fi de tip silentios si vor fi instalate pe suporturi 
amortizoare de vibratii. 

 Protectia calitatii apelor uzate : 
o Se va interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de 
suprafata sau in panza freatica, pe perioada executiei lucrarii de reabilitari cat si dupa 
punerea in functiune , dupa caz. 
o Orice echipare se va realiza astfel incat sa nu fie obstacol in scurgerea apelor si sa nu 
fie o sursa de poluare a apelor subterane sau de suprafata. 

 Protectia aerului: nu este producatoare de substante poluante pentru atmosfera. 

 Protectia impotriva radiatiilor: nu foloseste si nici nu genereaza radiatii 
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 Protectia impotriva solului si a subsolului: nu are efect asupra solului si a 
subsolului.. 

 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: nu este cazul. 

 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public : obiectivul nu va 
avea impact asupra asezarilor umane sau a altor obiective de interes public . 

 Gestiunea deseurilor: deseurile se vor colecta si se vor transporta de catre firma de 
salubritate speciala, in timpul executiei se va depozita adecvat si ingradit 

 Gestiunea substantelor toxice si periculoase: nu se folosesc substante toxice si 
periculoase 

 Lucrari de reconstructie ecologica: nu este cazul 

 Prevederi pentru monitorizarea mediului: nu este cazul 
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 
se integrează, după caz. 
Obiectivul nu va avea un impact negativ asupra zonei in care va fi amplasat, ci dimpotriva va 
avea un efect de crestere a calitatii vietii populatiei si a calitatii amenajarilor urbane. 
Investiția va reprezenta un loc festiv comemorativ, un spațiu verde de agrement, funcțional, 
care va oferi oportunități de educatie civica si culturala, distracție și confort pentru toți 
locuitorii orașului, precum și turiștilor, un spațiu de odihnă, relaxare, un centru cultural în aer 
liber, unic în felul lui. 

 

 

Investiția este necesară și oportună din mai multe puncte de vedere, principalul probabil fiind 
reprezentativitatea la nivelul capitalei, reinvestirea simbolic-afectiva si functionala, 
amenajarea spatiala si functionala a parcului, refunctionalizarea zonelor de agrement si 
recreere, alegerea si folosirea elementului verde in functie de caracteristicile vegetatie 
(conditiile ecologice, fizice si estetice) specifice sitului si functiunilor aferente. 
Dezvoltarea urbană al localităților conform obiectivelor majore stabilite în Carta de la Leipzig 
pentru Oraşe Europene Durabile constă în consolidarea politicilor integrate de dezvoltare 
urbană sub auspiciile constientizarii populatiei de valorile locale si universale, protecției 
mediului înconjurător prin crearea şi garantarea unor spaţii publice de înaltă calitate, 
modernizarea reţelelor de infrastructură şi creşterea eficienţei energetice, promovarea activă 
a inovaţiei şi a educaţiei, consolidarea economiei locale, consolidarea infrastructurilor 
culturale şi educaţionale în acord cu realităţile urbane specifice fiecărui oraș în parte. 
Proiectul de față tratează fiecare aspect enumerat mai sus prin crearea unui parc 
comemorativ si de agrement cu funcțiuni moderne, respectând ambianta istorica 
reprezentata de sitului, care va fi un centru turistic important, consolidând economia locală, 
iar în același timp rezolvă și mai multe probleme de infrastructură rutieră la nivelul sectorului. 

 
Turismul. Dezvoltarea turismului local este o oportunitate pentru dezvoltarea economică a 
oraşului şi a zonei. Poziţia geografică, istoria, cultura şi caracterul monument al sitului atrage 
turişti din toate colţurile tarii. 

 
Dezvoltarea infrastructurii circulatiei alternative. Reorganizarea spatiala, functiile noi si 
caracterul festiv al sitului inlesneste folsirea unor mijloace de transport mai putin utilizate in 
prezent, cum ar fi circulatia ciclista si pietonala. 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA 4.5 
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Siguranta pietonala si dezvoltarea accesibilitatii. Conform normelor europene, spatiile 
publice, scuarurile si parcurile trebuie sa fie accesibile pentru toate lumea in mod egal si in 
siguranta deplina. Proiectul pune accent pe aceste aspecte civice deosebit de importante. 

 
 Înfățișarea orașului. Terenurile neutilizate, neamenajate, în stare de degradare conferă 
orașului un aspect tern, inestetic, diminuând gradul de confort atât al propriilor locuitori cât 
și al persoanelor aflate în tranzit, nemaivorbind de turiști. Cauza existenței acestor terenuri 
se explică sintetic prin lipsa fondurilor disponibile la bugetul local pentru realizarea de 
investiții pentru reamenajarea/reutilizarea acestora. Reamenajarea ca spații verzi pentru 
comemorare si agrement este absolut necesară în contextul unei dezvoltări durabile a 
orașului care se preocupă de confortul și calitatea vieții propriilor cetățeni, și vrea să genereze 
turism de nivel internațional, dispunând de unul dintre cele mai importante monumente 
istorice din Bucuresti. 

 
 Factorul de mediu și ecologie. Spațiile verzi îndeplinesc funcții ecologice, sanitar igienice și 
recreativ-estetice în peisajul urban, fiind recunoscute ca „plămânii orașelor”ce echilibrează 
temperatura, acționează ca un ecran absorbant al zgomotului, purifică aerul etc. . Conform 
studiilor de specialitate 1 ha de spațiu verde furnizează într-o zi 220 kg de oxigen, consumă 
280 kg CO2 și captează cel puțin 50% din praful atmosferic, prin reutilizarea terenului 
degradat în cauză, s-ar crea peste un ha de spațiu verde, generator de oxigen. În proiectul de 
față se vor planta 84 de arbori de calitate superioara, 1386 bucati de arbusti, peste 385 m2 
de plante perene, si se va realiza o suprafat gazonata de peste 7600m2. 
În concluzie, amenajarea acestui teren neutilizat in prezent, prin amenajare ca parc 
comemorativ si de recreatie, reprezintă un demers important pentru municipiul Bucuresti: se 
creează astfel un peisaj urban atractiv care asigură o ambianta festiva si corespunzatoare 
Academiei Militare, si contribuie la îmbunătăţirea confortului şi calitatea vieţii locuitorilor din 
zona. Investiţia completează în mod eficient alte investiţii în infrastructura fizică de bază, atât 
din punct de vedere estetic al amenajărilor urbane cât şi din punct de vedere al protecţiie 
mediului înconjurător şi al confortului cetăţenilor. 
Parcul Centenarului va deservi mai multe activităţi culturale si de recreere, având ca grup ţintă 
mai multe categorii de utilizatori, va contribui la dezvoltarea sectorului şi al oraşului din mai 
multe aspecte: va contribui la creşterea calităţii de viaţă al locuitorilor, va contribui la ridicarea 
nivelului de cunoştinţe al cetatenilor şi va constitui un punct de atracţie pentru turişti. 

 

 

O analiza cost-beneficiu are urmatoarea structura: 
1. Descrierea contextului; 
2. Definirea obiectivelor; 
3. Identificarea investitiei; 
4. Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu; 
5. Analiza financiara; 
6. Analiza economica; 
7. Analiza de risc. 

FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE 
RENTABILITATTE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA 

ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 4.6. 
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Analiza cost-beneficiu pentru investitia de fata va urmari acest continut-cadru. 
De asemenea, au fost urmate recomandările privind realizarea analizei cost-beneficiu în 
cadrul HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 

 
Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in 
cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului 
trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care 
proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea 
un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului. 

 

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei 
cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru 
majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, 
iar pentru investitiile productive este de aproximativ 10 ani. 

 
Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15 
ani. 

 

Metodologie 
Această analiză are drept scop să stabilească: 

 măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social în 
România şi în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se 
solicită finantare; 

 măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin 
calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului. 

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în 
conformitate cu: 

 Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice 

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparaţiei costurilor alternativelor de proiect 
propuse în situaţia actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash 
Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifică diferenţa dintre veniturile şi costurile generate 
de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, 
operaţiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii 
costurilor. 

 

Calculul valorii reziduale a costului de capital 
In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, 
care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. 
Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an 
de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15. 
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În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiţiei, în 
funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50% 
din valoarea costului total de investitie. 

 
Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere 
Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ categorii de costuri 
specifice exploatarii obiectivelor de investitii din domeniu. 
Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în doua variante: 

 varianta fara proiect (situatia existenta); 

 varianta maximala, cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementarii investitiei 
propuse în proiectul de fata). 

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai 
valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect 
si varianta fara proiect. 
Astfel, dupa estimarile în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile în varianta 
incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara. 
În ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 15 de 
ani de analiza, care includ perioada de implementare a investitiei (2 ani). 

 

Profitabilitatea financiara a investitiei 
Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si 
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu 
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de 
analiza, precum si a veniturilor financiare generate. 

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt: 
 Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului; 

 Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului; 

 Raportul Beneficiu - Cost; si 
 Fuxul de Numerar Cumulat. 

 

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând 
valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din valoarea actualizată a 
beneficiilor previzionate. 
Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux 
de costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea actualizată zero. Rata 
internă de rentabilitate este comparată cu rate de referinţă pentru a evalua performanţa 
proiectului propus. 
Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă 
costurile acestuia. În cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează 
suficiente beneficii şi are nevoie de finanţare (suplimentara). 
Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe 
întreg orizontul de timp analizat. 

 

Calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 

Incasări din Exploatare 
Acest proiect reprezintă o investiție de utilitate publică și nu este generator de venituri. Ca 
atare, veniturile din exploatare sunt constituite din resurse de la bugetul de stat. 
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Cheltuieli de Exploatare 
Acestea au fost delimitate pe următoarea structură: 
- cheltuieli cu utilitățile; 

- cheltuieli cu intreținere și reparații. 
 

Cheltuielile anuale de întreţinere şi operare au fost determinate după cum urmează: 
 Costuri de întreținere și reparații curente =29.949,07 lei/ an 

 Costuri cu energia electrica = 13.798,20 lei 

 Costuri consum de apă = 17.295 lei/an. 

 Costuri întreținere spații verzi = 71.314 ron/ an 

 Servicii de salubritate = 18.000 ron/ an 
 

Fiindcă proiectul nu generează venituri care ar putea asigura recuperarea investiției apare 
necesitatea finanţării din fonduri independente de bugetul orașului . 
Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie 
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 referinţă. 
Balanţa totală calculată la finalul perioadei de referinţă este pozitivă, iar investiţia este sub 
răspunderea Consiliului Local, ceea ce garantează că nu vor exista probleme de 
sustenabilitate. 

 

Sustenabilitatea financiară 

Aceasta trebuie să demonstreze ca proiectul își poate susține cheltuielile de exploatare 
generate. Este important de notat că în ciuda faptului ca RIRF/C este mai mică decât rata de 
actualizare sau VNAF/C este negativă, totuși proiectul nu se poate afla în deficit de numerar. 
Aceasta inseamna practic că fluxul de numerar net și fluxul de numerar net cumulat sunt 
pozitive pentru fiecare an de prognoză. 
Sustenabilitatea financiară este dată de către sursa stabilă de finanţare, garantată de către 
Statul Român, prin contribuţia la bugetul local. Astfel, Beneficiarul are certitudinea ca va 
putea dispune de fluxul de numerar necesar implementării cu succes a proiectului şi va putea 
asigura finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere. 

 

 

4.7.1 Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor 

4.7.1.1. Scop si elemente informative 
Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina dacă este oportună finanțarea unui anumit 
proiect și dacă este necesară implicarea fondurilor structurale în realizarea acestuia. 

ECONOMICA; VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI 
RAPORTUL COST – BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST – EFICACITATE (Prin excepţie 
de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală 
estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnicoeconomică se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, se elaborează analiza costeficacitate.) 

ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 4.7. 
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Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi: 
 

 de a stabili măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regională; 

 de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de co-finanţare pentru a fi viabil 
financiar. 

 
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula 
indicatorii performanţei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este 
dezvoltată, în mod obişnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului 
legal) infrastructurii. 
Proiectul de faţă reprezintă o investiţie în domeniul peisagisticii şi al turismului cultural. 
Proiectul are o durată de execuție de 9 luni și reprezintă amenajarea unui parc comemorativ 
si de agrement cu titlul: Parcul Centenarului din Municipiul Bucuresti, sector 5. 
Realizarea acestui parc necesită o investiţie financiară minimă cu maximum de rezultate 
pentru acest tip de investiţii. 
Necesitatea acestui tip de investiţii în cadrul municipiului Bucuresti s-a dedus din multiplele 
analize efectuate la nivel de sector, de capitala şi la nivel national. La nivelul autorităţilor 
locale se fac multe tipuri de investiţii, care dezvoltă sfera economică, comercială, business, 
iar sfera urbanismului, culturii şi a protecţiei mediului rămâne neinteresantă, acesta devenind 
principalul motiv pentru care Primăria Municipiului Bucuresti beneficiarul și titularul 
investiției, a ales acest tip de investiţie. 

 
4.7.1.2. Identificarea investiției 

Definirea obiectivelor 

 amenajarea unui parc comemorativ si de agrement prin reutilizarea terenului degradat din 
incinta de proiectare de langa Academia Militara; parcul va avea multiple funcțiuni, cum ar 
fi: de comemorare, de educatie, de joacă, de turism cultural și activități în aer liber, de 
loisir, de pădurice urbană și integrare socială, 

 refuncționalizarea unui teren degradat și neutilizat din proprietatea orașului, 

 imbunătăţirea serviciilor oferite utilizatorilor de spaţii verzi și de joacă la nivel urban, 
 promovarea principiilor de proiectare universală, prin crearea de facilităţi și adaptarea 

infrastructurii și a echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, 

 servicii de ecologie urbană prin soluţii prietenoase cu mediul înconjurător (utilizarea de 
materiale ecologice, a unor surse de energie neconvenţionale, a echipamentelor cu un 
consum energetic eficient), 

 asigurarea colectării selective a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe 
categoriile selectate, 

 implementarea unor măsuri de protejare a biodiversităţii şi ecosistemului, prin utilizarea 
speciilor vegetale propuse, necesare formării unor ecotopuri și habitate pentru alte specii 
din flora și fauna spontană, și prezentarea didactică ale acestor elemente naturale. 

 

Obiectul proiectului 
Obiectul principal al lucrării este amenajarea peisagistică al unui parc comemorativ si de 
agrement, unic în felul său nu numai în Capitala, dar şi în toata tara. Proiectul – pe baza 
analizelor situaţiei existente – caută să răspundă cerinţelor impuse de tema de concurs 
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amenajare parc Centenar. Conform exigențelor impuse de tema de concurs si de restrictiile 
urbanistice, amenajarea în cauza se încadrează în categoria de „parc public”, urmând a se 
amenaja un spațiu verde, cu suprafața de peste un hectar, format dintr-un cadru vegetal 
specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților culturale 
sau recreative pentru populație. 

 

Specificarea perioadei de referință: 
Proiectul are în vedere un orizont de timp de minim 30 de ani. Durata de realizare a proiectului 
(a lucrărilor de construcții proiectate) este de 9 luni. În vederea evaluării eficacității financiare 
a proiectului s-a avut în vedere un orizont de timp de 30 ani și o durată de viață 50 de ani. 

 
4.7.1.3. Ipoteze de lucru 
Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea in EUR a sumelor calculate în moneda națională a 
fost de 4.66 RON pentru un EUR calculat ca medie a prognozelor estimate pentru cursul de 
schimb anual, data estimata de către Comisia națională de prognoză în Proiecția principalilor 
indicatori macro-economici. 

 

 Rata de actualizare utilizată pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilită la 4% 

 S-a optat pentru utilizarea de prețuri constante pentru realizarea analizelor financiare și, 
ele având avantajul că sunt ajustate ținând cont de inflație și sunt fixate la anul de bază. 
Atat utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la același rezultat, dacă sunt 
utilizate ratele de actualizare corespunzătoare, rata de actualizare reală respectiv rata de 
actualizare nominală, legătura dintre cele 2 rate fiind arătată în literatura de specialitate. 

 Veniturile și costurile se consideră cele de la sfârșitul anului. Costurile de reparații și 
întreținere și cele de operare au fost considerate constante pe toată perioada analizată. 

 

4.7.2. Analiza opţiunilor 
Investiţia de urbanism, peisagistică analizată economic şi financiar în continuare, este de fapt 
o investiţie obligatorie, care nu urmăreşte în special obţinerea de profit (beneficiu net) ci 
rezolvarea unei probleme sociale, de ordin funcţional şi de urbanism, transpuse în creşterea 
nivelului de trai şi eliminarea unei surse de poluare a mediului înconjurător. Tocmai din 
această cauză(non-profit), investiţia ar fi într-adevăr fezabilă cu opţiunea ajutorului financiar 
guvernamental sau din fonduri europene, neexistând interes pentru acest tip de investiţii. 
Avand in vedere "Ghidul de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii" elaborat de 
Comisia Europeana, in cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua in calcul trei scenarii: 

I) opțiunea inerţială de a nu face nimic faţă de situaţia actuală 
II) opțiunea de a face minim faţă de situaţia actuală 
III) opțiunea de a face ceva, o investiţie cu impact major 

 
4.7.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 

 
4.7.3.1. Investiția de capital 
Valoarea investiției de capital este de 5.389.813,64 lei cu TVA inclus, din care valoarea 
construcțiilor și al montajului va fi de 4.299.096,31 lei cu TVA inclus. 
Bugetul total a proiectului este prezentat mai jos. 
Sursele de finanțare ale proiectului: 
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SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 
 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE – SURSE PROPRII  

I Valoarea totală a proiectului: 5.389.813,64 
II Contribuţia proprie, din care : 5.389.813,64 
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Bugetul Total al proiectului cu alocarea cheltuielilor este urmatorul: 
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A. 

 de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON) 

1 2    

 CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului    

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 

1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP. 1 0.00 0.00 0.00 

     

 CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului    

2.1 Bransament alimentarea cu apa 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

2.2 Bransament alimentare cu energie electrica 25,000.00 4,750.00 29,750.00 

TOTAL CAP. 2 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

     

 CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica    

3.1 Studii 25,000.00 4,750.00 29,750.00 
 3.1.1 - Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00 
 3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 
 3.1.3 - Alte studii specifice 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii  3,200.00 608.00 3,808.00 

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 291,800.00 55,442.00 347,242.00 
 3.5.1 - Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 
 3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
 3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general  110,000.00 20,900.00 130,900.00 
 3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 50,000.00 9,500.00 59,500.00 
 3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie 20,000.00 3,800.00 23,800.00 
 3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 111,800.00 21,242.00 133,042.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 
 3.7.1. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii  0.00 0.00 0.00 
 3.7.2 - Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenta tehnica 35,000.00 6,650.00 41,650.00 
 3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului    

 3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00 
 3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C . 10,000.00 1,900.00 11,900.00 
 3.8.2 - Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

TOTAL CAP. 3 355,000.00 67,450.00 422,450.00 
     

 CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza    

4.1 Constructii şi instalatii 3,500,968.02 665,183.92 4,166,151.94 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj  0.00 0.00 0.00 

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

4.5 Dotări 84,479.73 16,051.15 100,530.87 

4.6 Active necorporale 450.00 85.50 535.50 

TOTAL CAP. 4 3,585,897.74 681,320.57 4,267,218.32 
     

 CAP. 5 - Alte cheltuieli    

5.1 Organizare de santier 125,506.42 23,846.22 149,352.64 
 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 71,717.95 13,626.41 85,344.37 
 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 53,788.47 10,219.81 64,008.27 

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 59,327.27 0.00 59,327.27 
 5.2.1 - Comisioanele si doanzile aferente creditului bancii finantatoare  0.00 0.00 0.00 
 5.2.2 - Cota I.S.C. Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 17,929.49 0.00 17,929.49 
 5.2.3 - Cota I.S.C. Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 3,585.90 0.00 3,585.90 
 5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 17,929.49 0.00 17,929.49 
 5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 19,882.39 0.00 19,882.39 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din Cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) - constructii noi - max. 10 % 197,634.89 37,550.63 235,185.52 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP.5 567,302.26 85,243.07 652,545.33 
     

 CAP. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste    

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP. 6 0.00 0.00 0.00 
  

TOTAL GENERAL 
 

4,548,200.00 
 

841,613.64 
 

5,389,813.64 

  
din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

 
3,612,685.97 

 
686,410.34 

 
4,299,096.31 
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4.7.3.2. Costurile de exploatare ale proiectului 
Costuri de întreținere și reparații curente - reprezintă costurile necesare menținerii în 

condițiile tehnice corespunzătoare a infrastructurii create, având un caracter continuu care 
se execută anual sau ocazional (imediat după constatare). Costul anual al întreținerii și 
reparațiilor curente este estimat la maxim 0.5% din valoarea inițiala a investiției. Am 
considerat că această valoare este o valoare medie, care nu se modifică pe durata de 20 ani a 
proiectului. 

 

Valoare costuri de întreținere și reparații curente = Valoare investiție (5.389.813,64) lei x 
~0.5 % = 29.949,07 lei/ an 

 

Costuri operaționale anuale 
Costuri cu energia electrica = 13.798,20 lei 

Costuri cu apa potabilă și pentru irigații 

Apa potabilă – considerând că se propune o cișmea de băut, iar consumul/cișmea estimat 
anual (pentru lunile de vară) este de 18 mc, ne rezultă un consum total 18 mc/an apă potabilă. 
Apa de irigare – consumul de apă solicitat pentru activitatea de irigații se determină astfel: 3 
luni de vară, cu două stropiri/zi, dimineața și seara, timp de 30 de minute cu consum de 34.4 
mc/zi rezultă 3096 mc/an la care se adaugă 4 luni de toamnă-primavară cu o medie de 0.75 
stropiri/zi, ne rezultă 774 mc/an. In total se estimează, că se vor consuma 3825 m3 anual. 
Astfel, consumul total de apă al parcului este de 3843 m3 pe an. Valoarea estimată pentru 1 
mc de apă este de 4,5 lei/mc. 
Rezultă valoarea totală pentru consumul de apă în valoare de 17.295 lei/an. 

 

Întreținere spații verzi 
Cost întreținere arbori (toaletare, deparazitare, vopsire cu var etc.) – 160 buc la un cost anual 
de 25 ron/buc rezultă un cost total de 4.000 RON/an. 
Cost întreținere arbuști (toaletare, deparazitare etc.) – 385 m2 la un cost anual de 50 ron/m2 
rezultă un cost total de 19.250 ron/an 
Cost întreținere plante perene (plivit, replantat etc.) – 467 m2 la un cost anual de 70 ron/m2. 
Astfel rezultă un cost total de 32.690 ron/an. 
Cost întreținere gazon (tundere etc.) – 7687 m2 la un cost anual de 2 ron/m. Astfel rezultă 
un cost total de 15.374 ron/an. 
Total întreținere spații verzi = 71.314 ron/ an 

Servicii de salubritate = 18.000 ron/ an 

TOTAL COSTURI ANUALE DE ÎNTREȚINERE AL PARCULUI NOU CREAT: 150.356,27 LEI/ AN 

 
4.7.3.3. Venituri din exploatare 
Proiectul își propune îmbunătățirea infrastructurii publice urbane, a mediului înconjurător, a 
nivelului de trai și mărirea procentului de spațiu verde/cap de locuitor, prin realizarea unui 
parc. Necesitatea acestui proiect este justificată de caracteristicile zonei, de situația 
infrastructurii publice, de nevoile grupurilor țintă, a îndeplinirii obiectivelor strategice, și de 
îndeplinirea problemelor de mediu. 
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În acest context, implementarea acestui proiect va răspunde problemelor de coeziune socială 
și interacțiune umană, precum și a problemelor de mediu identificate în acest areal. Având în 
vedere, ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme socio-culturale și de 
infrastructură urbană, nu se obțin venituri din realizarea acestuia. Proiectul nu este generator 
de venituri. 

 
În aceste condiții costurile totale de întreținere, reparații și operaționale vor fi acoperite din 

bugetul local al orașului în valoare anuală de 150.356,27 lei. 

 

4.7.3.4. Indicatori financiari 
 

4.7.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 
valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 

 

 

 

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investiției propuse este 
critică pentru succesul investiției și, în final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite. 
ALPAB poate să demonstreze, ca intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere 
financiar și nu va pune în pericol capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe 
parcursul perioadei de referință. 
Sustenabilitatea financiară este susținută de existența unui flux de numerar cumulat pozitiv 
pentru fiecare an al proiecțiilor. Beneficiile proiectului pot avea forma beneficiilor pentru 
societate, care nu sunt considerate în mod corespunzător în analiza financiară, chiar dacă sunt 
un rezultat așteptat al proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse în valorile financiare 
datorită lipsei unei valori de piață. Un exemplu este îmbunătățirea calității vieții a persoanelor 
care locuiesc în zona, care beneficiază astfel de un proiect de mediu. Calitatea vieții poate fi 
îmbunătățită ca rezultat al schimbărilor așteptate în starea de sănătate a populației din 
sector, ca urmare a reduceri poluării, sau creșterea atractivității zonei care face subiectul 
intervenției datorită îmbunătățirii condițiilor de mediu prin spațiile verzi mai curate. 
În general, analiza de sensitivitate este o tehnică, prin care se investighează impactul 
modificării unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. În cazul prezentului 
proiect, neexistând un obiectiv de profitabilitate se urmărește îndeplinirea cu prioritate a 
unor obiective sociale. 
Datorită faptului că a fost calculat numai fluxul de numerar cumulat, fără să fie calculate 
indicatorii financiari Valoarea Actualizată Netă și Rata Internă de Rentabilitate Financiară, nu 
a fost posibilă evaluarea variației indicatorilor financiari / sensibilitatea indicatorilor financiari 
la variația unor date cheie ale proiectului (de ex. variații ale valorii totale a investiției, etc.) 

 

 4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/ DIMINUARE A RISCURILOR  

 
Pentru a analiza posibilele riscuri am utilizat modelul de mai jos. 

obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care 
documentaţia tehnicoeconomică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor 
Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se 
elaborează analiza costeficacitate.) 

ANALIZA DE SENZITIVITATE (Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul 4.8. 
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Descriere risc Probabilitate Impact Măsuri de combatere Observații 
(dacă este 
cazul) 

Instabilitatea 
cadrului 
legislativ 

medie mic Prevederi contractuale cu toți 
contractorii; proceduri de 
împărțire echitabilă al riscului 

Nu este 
cazul 

Lucrări 
neprevăzute 
care ar putea 
apărea în timpul 
execuției 
lucrărilor 

mediu mediu 
Costurile neprevăzute au fost 
anticipate îndevizul general și în 
bugetul proiectului și vor fi incluse 
și în documentațiile pentru 
achiziții publice. 

Nu este 
cazul 

Erori la 
estimarea 
cantităților de 
lucrări sau  la 
prețuri 

mică mediu 
A fost angajat un proiectant cu 
experiență în lucrări specifice. 
Costul estimat, faza SF, pentru 
lucrările de construcție se bazează 
pe costurile aplicate pe piața de 
profil. Au fost efectuate studii de 
piață și au fost solicitate opinii ale 
expertilor pentru a obține 
estimări, au fost studiate paginile 
web ale posibililor furnizori. 

Nu este 
cazul 

Forța majoră mică mediu 
Proceduri de gestionare a crizei la 
fața locului. Prevederi 
contractuale clare referitoare la 
situații de forță majoră. 

Nu este 
cazul 

Probleme 
apărute pe 
parcursul 
Achizițiilor 
publice: 

medie mare Termeni de referință foarte bine 
pregătiți. 

Utilizarea precisă a procedurilor, 
în conformitate cu prevederile 
din legislația specifică 

Nu este 
cazul 

Probleme de 
calitate  în 
executarea 
lucrărilor de 
construcții 

mică mare 
prevenire prin verificare 
permanentă de către dirigintele 
de santier. Garanții financiare 
semnificative din partea 
constructorului. 

Nu este 
cazul 
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Ipoteze de lucru şi evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale 
(aspecte relevante privind paramentrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri) 

 

În realizarea analizei multicriteriu s-au dat punctaje între 1-5 puncte în funcţie de criteriul ales: 
Valoarea 1 (minim) se dă pentru situaţii defavorabile iar 5 (maxim) pentru situaţia cea mai 
avantajoasă: 

 

Nr. 
crt. 

Criterii de analiza si selectii alternative Varianta II Varianta III 

1 Durata de exploatare mare/mica (3/1) 2 3 

2 Valoare investitie initiala mica /mare (3/1) 2 3 

3 Utilizarea surselelor de energie electrica 
aternative da/nu (2/1) 

0 4 

4 Riscuri de executie (5/1) 2 5 
5 Corectiile in executie se fac usor/greu (1/5) 1 5 

6 Poluarea in executie (1/5) 3 1 

7 Cheltuieli de intretinere pe perioada de 
functionare (1/5) 

2 5 

8 Asigurarea sigurantei preventive a 
cetatenilor spre spaţiul public (1/5) 

1 5 

TOTAL 13 31 

 

Comparativ cu punctajul minim- maxim, respectiv 8 - 40 puncte, varianta II obţine 13 puncte, 
iar varianta III obtine 31 puncte. Diferența nu este mare numeric, dar este semnificativă. 

În cursul analizei multicriteriale a fost luat în considerare lucrarea raportată la investiția de 
bază. De exemplu securitatea spațiului verde, fără camere de supraveghere și un sistem de 
iluminat ar trebui plătit serviciul de pază, care ar genera costuri foarte mari. 
În varianta a III-a, unde s-ar instala un sistem de iluminat și camere de supraveghere 
performante, care are un consum de energie electrică minimă și bine controlată, cu o durată 
de viață de 25 de ani, și consum redus de energie electrică, cheltuielile de întreținere sunt 
mici. 
În cazul realizării analizei pentru scenariul I (fără investiţie) valoarea era de 0 puncte. 

 

 5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/ OPTIUNII OPTIME RECOMANDATE  
Scenariul cel mai avantajos, rezultat în urma analizei multicriteriale, este scenariul III. 
Avantajele scenariului recomandat: 

 transformarea unui teren degradat și neutilizat, cu locatie avantajoasa, într-un parc 
funcțional, comemporativ si recreativ, cu multiple avantaje, care îmbunătățesc în 
primul rând constiinta culturala, aspectul fizic și ecologia sectorului, 

 crearea unui centru cultural de nivel inalt calitativ, 

COMPARATIA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR PROPSE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, 
ECONOMIC, FINANCIAR AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR 

5.1. 

SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO- ECONOMICA OPTIMA 
RECOMANDATA 

5. 
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 crearea unui centru educațional important de istorie, ecologie, cultură și peisagistică 
pentru copii și tineri de la o vârstă fragedă 

 sporirea procentului suprafețelor verzi de calitate pe cap de locuitor în localitate 

 asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor naturale existente pe teren, ameliorarea calităţii 
mediului şi reducerea gradului de poluare; 

 realizarea cerințelor impuse de principiile proiectării universale, egalităţii de şanse și 
accesibilității, adică asigurarea circulației persoanelor cu dizabilități locomotorii, 
precum și a altor persoane cu handicap, spațiul creat fiind utilizabil pentru  toți; 

 asigurarea dezvoltării incintei printr-o viziune holistică, ţinând cont de caracterul 
monument al complexului urbanistic inconjurator, oferind un program de dezvoltare 
sustenabil, pe termen lung, cu funcţiuni corespunzătoare cerinţelor si caracterului 
obiectuvului in cauză; 

 asigurarea colectării selective a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe 
categoriile selectate, și execuția unor platforme de compostare pentru deșeurile 
biologice rezultate în urma întreținerii parcului; 

 ameliorarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din zonă 
 

 5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI / OPTIUNII OPTIME RECOMANDATE PRIVIND:  
a) obţinerea şi amenajarea terenului; 
Terenul existent, in suprafata de 11.496 m2 apartine catre Primaria Municipiului Bucuresti, 
fiind in administratea Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti (nr cadastral 
235627). Suprafetei de proiectare apartin inca 478 m2 care reprezinta proprietatea Metrorex. 

 
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 
Cu ajutorul informațiilor puse la dispoziție de către beneficiar, precum și a datelor colectate 
pe teren, se poate deduce rețeaua existentă a utilităților necesare, chiar și pentru racordarea 
elementelor utilitare nou proiectate la sistem (sistemul electric al iluminării exterioare și a 
camerelor de luat vederi de siguranță, sistemul de irigare automată etc.) La limita terenului 
studiat pot exista în zona trotuarelor reţele aeriene electrice, de iluminat sau telefonie 
amplasate pe stâlpii de beton sau metalici. 
Reţele subterane de apă, canal, gaze, electrice, iluminat amplasate în zona obiectivelor 
studiate pot fi întâlnite dar nu vor afecta construcţia spaţiilor verzi datorită distanţei de 
amplasament, iar în cel mai rău caz rețelelele de utilități afectate se vor devia sau se vor 
proteja după caz în mod corespunzător de către deținătorii acestora. 

 

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţionalarhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată 
cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici 
propuşi; 

 

Prezentare generala 
ELEMENTELE DETERMINATOARE ASUPRA ORGANIZARII PARCULUI 
Interconectarea si promovarea valorilor arhitectural-urbanistice, socio-culturale ale zonei 
coroborată cu sporirea varietății funcționale și îmbunătățirea infrastructurii circulatiei 
alternative (pietonala, ciclista), va atrage după sine, cu siguranță, și creșterea atractivității 
turistice, ca posibil viitor factor de regenerare urbană. Aceste măsuri nu ar viza participanții 
la turismul în masă, ci mai degrabă posibilul public țintă local/zonal/regional. Întărirea rețelei 
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informaționale pe plan local/regional ar spori și coeziunea comunității și atașamentul față de 
propriile valori culturale. 
Integrarea valorilor cultural-istorice constituie cel mai important component al acestui 
proiect. Parcul Centenarului fiind nu numai un posibil element de atracție al spațiului public, 
ci și o parte componenta definitorie ale unei identități nationale. Monumentele istorice, 
clădirile valoroase în contextul spațiilor publice aferente reprezinta miezul unei zone urbane 
funcționale și spirituale deopotrivă. Axele vizuale, perspectivele majore, unitatea spațial- 
spirituală a principalelor clădiri monument, puse în valoare, vor spori calitatea urbanistica. 
Durabilitatea și sustenabilitatea intervenției reprezintă criterii importante în reabilitarea, 
reamenajarea spațiului public. Propunerile ecologice de specii locale, soluțiile de plantare și 
de mentenanță noi, moderne, utilizarea apei pluviale sunt parte integrantă din concept. 
Compozitia si organizarea spatiala a Parcului Centenar tine cont de restrictiile si 
recomandarile impuse de catre studiul istoric, aratat in capitolul „Restrictii, permisivitati, 
recomandari generate de resursa culturala in cazul interventiilor pe terenul studiat aflat in 
raza de protectie al imobilulului Episcopul Radu nr.29, B-II-m-B-18704” 
In conformitate cu acestea, la proiectare s-a avut in vedere: 

 

 prezervarea imobilului ca spatiu verde si punerea in valoare a terenului destinat Parcului 
Centenarului, avand o dubla valoare atat prin calitatea intrinseca de spatiu verde, dar si 
prin valoarea memorialistica topografica al uneia din ultimele terase verzi a raului 
Dambovita, 

 caracterul functional diferit al zonelor intre care este situat, 
 amplasarea in zona de protectie ai unor monumente si ansambluri istorice de importanta 

nationala si cu vizibilitate, datorita dimensiunilor constructiilor, 

 conservarea tramei stradale si a parcelarului existent, 
 realizarea unei alei pietonale si partial carosabile de-a lungul fundurilor de lot adiacente 

parcului pe limita nordica, pentru stoparea tendintei cotropirii spatiului verde si 
rezolvarea accesibilitatii vizitatorilor dinspre cartierul Cotroceni, 

 sustinerea fondului construit prin inserarea de amenajari peisagere care sa elimine 
caracterului destructurat si cotropitor zonei rezidentiale, 

 realizarea unei directii de legatura si traversare intre Academia Tehnica Militara si parcela 
parcului cu preluarea scuarului din intersectia strazilor Dr. Dumitru Bagdasar si dr. Nicolae 
Paulescu, 

 reorganizarea peisagera cu pastrarea diferentelor de nivel ale sitului si rezolvarea 
accesibilitatii cu alei sistematizate, care sa rezolve atat accesibilitatea in parc cat si 
traseele pietonale de transit, 

 racordarea vizuala al amenajarilor peisagere la regimul de inaltime al cladirilor invecinate 
prin stabilirea unor proportii ale perspectivelor generate, incluzand materialul arboricol 
propus, 

 realizarea unui dialog echilibrat cu frontul construit al Academiei Militare prin realizarea 
unor aliniamente vegetale si amenajari peisagere, care sa compenseze «mineralul» 
constructiilor monumentale, 

 amplasarea unor monumente de for public in relationare cu tematica comemorativa si 
cu cladirile monument din proximitate, 

 zonarea functionala a parcului pentru a raspunde unui numar cat mai mare de utilizatori. 
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CONCEPTIA DE BAZA 
Avand in vedere resursa culturala manifestata la scara urbana pe zona studiata conceptul 
unifică în aceeași compoziție spațială fragmentele de spațiu public urban existente prin 
măsuri de reorganizare a circulației și de reamenajare peisageră. Astfel se crează premisele 
unui centru urban, nod simbolic și funcțional al zonei și al comunității locale, care se 
materializează prin modul de amenajare, prin varietatea de funcțiuni urbane, prin calitatea 
artistică, ecologică și pietonală al acestora. 
Conceptul evidentieaza elemetele determinante asupra organizarii parcului, formuleaza 
conceptul de interventie, continand o atitudine clara asupra acestui sit). Defineste si 
reorganizeaza din punct de vedere functional subzonele parcului, in concordanta cu profilul 
dominant ales si cu conceptia de interventie. Functiile nou create sunt adaptate tematicii, si 
anume indentificarea unor tipuri de evenimente in care sa se inscrie festivitatile 
comemorative cum ar fi: opera de arta cu caracter static, zone de adunare corelate cu 
functiunile adiacente si adaptate pentru diferente tipuri de utilizatori – copii, adolescenti, 
adulti, varstnici, persoane cu dizabilitati; zona de recreere si relaxare; zona de plimbare, 
socializare, zona de traversare. 
Se realizeaza amenajarea peisagistica a limitelor parcului, precum si a zonelor sensible de 
relatie cu cadrul construit adiacent. Obiectele de arta si architectura mica (mobilier) se 
integreaza armonios in conceptia generala si peisajul creat: componenta 
architecturala/antropica si cea peisagera se vor interconecta functional si perceptual, pentru 
a genera un mesaj vizual unitar. 
Parcul Centenarului dorește a fi o operă artistică și peisagistică în același timp. Prin concepția 
sa artistică va deveni un centru de greutate marcată prin monumentul artistic reprezentat de 
zidurile de sprijin și pereții de beton aparent decorativi proiectați care reprezinta de fapt 
monumentul în sine. 
Zidurile de beton așezate într-o linie întreruptă dar dinamică – ca element artistic central și 
simbolic al amenajării – îi conferă compoziției parcului un ritm spațial pulsatoriu. Simbolizează 
drumul greu și fragmentat parcurs de popor de-a lungul secolelor până ce s-a terminat cel mai 
sângeros război de până atunci și s-a atins scopul visat. 
Funcțional, zidurile de beton reprezintă o îngrădire vizuală și fizică a zonei cu caracter de 
“curte de spate” terenului (platoul inferior) nedorită a fi conectată direct în ansamblu ăi de 
zona festiva a suprafeței nou create (platoul superior). Cu ajutorul sistemului de ziduri – 
completat și cu plantații noi de arbori – se realizează eliminarea poluării vizuale spre nord, 
oferit de către aspectul neorganizat al parcelelor localizate în vecinătatea parcului. 
Posibilitatea conectării grădinilor particulare în parc totuși se menține în planul peisagistic, 
ele conectându-se într-o alee pietonală condusă de-a lungul marginii nordice a suprafeței de 
proiectare, care permite legatura lor directa cu accesul dinspre B-dul Magheru si dinspre zona 
superioara de acces. 
Evolutia conceptului de amenajare peisagistica este prezentat grafic in anexa 11. 

 
PORTI/INTRARI/CIRCULATIA INTERNA 
Propunerea de sistematizare a circulației si prezența metroului semnalează posibilitatea 
coagulării unui nod pietonal major in zona. Marginea estica - aflata in intersectia B-dul Eroilor, 
B-dul prof. Gheorghe Marinescu si str. Dr Dumitru Bagdasar - ca zona de primire a vizitatorilor 
reprezintă poarta principala a parcului, deschizând unul dintre directiile pietonale principale 
propuse. Astfel aceasta zona de acces din aval al parcului devine parțe integranta al unui 
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spațiu pietonal unitar, continuu, organic. Din acest punct porneșc mai multe axe vizuale 
imporatante care accentueaza de asemenea unitatea parcului cu zonele adiacente. 
Prin amplasarea unui loc de joaca ingradit pentru copii in aceasta zona se mareste si oferta 
functionala si prin aceasta atractivitatea parcului. In acelasi timp generatia tanara se poate 
familiariza din timp cu ideia monumentului si cu mesajul simbolizat de aceasta. 
Intrarea nord-vestica este una mai putin accentuate, tratata insa similar: se creaza un spatiu 
de primire si de distribuire a fluxului pietonal mai rar care soseste in parc de pe str. Nicolae 
Paulescu. 
In zona centrala a parcului, tinand cont de axele transversale existente in fata cladirii 
Academiei Militare, oferim posibilitatea unei conectari mult mai directe si mai ample a 
parcului catre zonele de circulatie si Academia Militara. Axa transversala in cauza, 
determinata de cele doua drumuri existente, perpendiculare pe str. Dr Dumitru Bagdasar - si 
implicit pe parc – se termina de fapt in parc printr-un spatiu festiv. In vederea functionalitatii 
(zona dedicate comemorarilor, celebrarilor si pentru alte activitati care implica o masa mai 
mare de participant) aceasta zona festiva este pavata in mare masura, si se termina cu 
monumentul destinat comemorarii de 100 de ani sfarsitului razboiului si unirii. 
Se propune o structura simpla si coerente de alei, care sa tina cont de declivitatea terenului, 
si de orientarea acestuia in directia nord-vest. 

Sistemul de circulatie interna este reprezentat de urmatoarele elemente: 
 

 zone de primire si distribuire, cu pave prefabricate de beton in zona din aval si cu 
suprafata macadam in zona de amonte

 aleea principala, care parcurge longitudinal parcul, conducerea acesteia urmand 
linia definita de elementele monumentului si zidurile de sprijin, cu suprafata 
macadam (exceptand zona festiva din centrul parcului)

 alea secundara cu rol de conectare a parcelelor localizate de-alungul laturii nordice 
al amplasamentului;

 zona festiva, pavata cu placi regulate, taiate din piatra naturala (granit) 

Aleile din zonele prezentate vor avea infrastructura formata din:

 zona festiva si zona de primire din aval:
- piatra naturala din granit; 
- beton de ciment C20/25 in grosime de 10 cm; 
- balast cu grosimea de 15 cm; 
- un strat de geotextil de 125 g/mp, cu rol anticontaminator; 

 zona de primire din amonte si alea principala:
- pietris concasat cu grosimea de 5 cm; 
- balast cu grosimea de 25 cm; 
- un strat de geotextil de 125 g/mp, cu rol anticontaminator; 

 

Locul de joaca se va realiza din tratan turnat cu grosimea de 5 cm, turnat peste un strat din 
beton de ciment C20/25 cu grosimea de 10 cm. Acestea fiind turnate peste un strat din balast 
de 15 cm, asezat peste geotextilul cu rol anticontaminator. 
Toate aleile vor fi incadrate de borduri, conform detaliilor de executie, si se vor monta la 
acelasi nivel cu aleea pietonala. 
Stratul inferior de fundaţie, este prevăzut a se realiza din balast, in grosime de 15 cm, respectiv 
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25 cm. Operaţiunile necesare pentru realizarea stratului inferior de fundaţie din balast, vor 
cuprinde execuţia următoarelor categorii de lucrări, astfel: 

 

 lucrări de curatire mecanica de noroi a suprafeţei ; 
 lucrări pentru înlăturarea manuala, a noroiului prin stringerea in grămezi, 

transport direct si aplanarea lui, sau încărcarea intr-un mijloc de transport 
auto; 

 aşternerea mecanica a stratului de balast; 

 rectificarea suprafeţei, la uscat, cu adăugarea materialului necesar, înainte si in 
urma cilindrului compresor, pentru asigurarea profilului, manipulări si transporturi 
cu roaba, furca sau lopata si readucerea, pe partea carosabila, a materialului 
debordat pe acostament; 

 udarea cu autocisterna, in timpul aşternerii, pentru realizarea umiditatii optime de 
compactare; 

 compactarea mecanica, a stratului de balast, la grosime de 15 cm, respectiv 25 cm. 
 

Desi trotuarul de-a lungul str Bagdasar se situeaza in afara limitei de proiectare, propunem o 
reinnoire al acestuia cu pave de beton, asemanatoare celor propuse in zona de primire a 
parcului (dinspre B-dul Magheru). De asemenea propunem conectarea zonei in sistemul velo 
print proiectia unei bande de ciclisti de-a lungul acestui trotuar. 

 

MONUMENTUL 
Este format din trei ziduri verticale de beton aparent – pereti de lama, decorate cu 
reprezentari grafice – asezate intr-o linie fragmentata, fiecare perete avand suprafata de 
2,2x7-10 m2. Monumentul doreste sa faca aluzie subtila la evenimentele istorice 
comemorate. 
Decoratiile artistice ale monumentului sunt foarte simple. Sunt niste forme si abstractii, care 
nu incearca sa evoce trecutul prin referiri foarte directe la evenimentele istorice, mai degraba 
comemoreaza atat razboiul cat si unirea intr-un stil modest, lipsit  de  ingamfarea 
biruitorilor. Desenele si decorurile monumentului apar sub forma unor reprezentari lineare 
respectiv texturale, care pot fi realizate intr-un stil elegant si contemporan din materialul 
recomandat in acest sens: betonul aparent. 
Reprezentarile artistice de pe cele trei elemente ale monumentului sunt urmatoarele: 

 pe zidul de mijloc se afla o singura inscriptie, reprezentand numarul „100” indicand 
centenarul care reprezinta sfarsitul Marelui Razboi si Unirea, fiecare dintre cele 
trei cifre ale numarului 100 avand inaltimea de 1,20 m si inscriptia fiind inserata in 
mijlocul geometric al suprafetei verticale de beton; 

 pe zidul din stanga (sud-vestic) este o gravura pe care in prim plan dau mana doi 
ofiteri reprezentand puterile antagoniste din razboi, fundalul fiind creat de catre 
silueta unui sir de soldati in mars intorcandu-se de pe campul de lupta; 

 pe zidul din dreapta apare silueta unui camp de flori de mac, care a devenit in 
cursul secolului al 20-lea simbolul international al victimelor razboiului. 

 

Continutul grafic si artistic al monumentului este aratat pe anexa 12. 
Datorita monumentului creat in stil minimalist, parcul capătă personalitate prin simplitate și 
ținută elegantă. Aceasta tinuta este accentuata si prin conceptul de plantare, prin utilizarea 
unei mase vegetale simpliste, in care predomina un numar minim de specii decorative 
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(Fraxinus excelsior, Pinus nigra, Quercus robur, Tilia cordata), care pe baza experientelor s-au 
dovedit sa preteze bine la conditiile locale. De asemenea organizarea spatiala al ansamblului 
permite legaturi vizuale directe cu vecinatati. Decoratiile grafice de pe peretii de beton permit 
prin scara lor de a fi observate si privite si de la distante mai mari – de exemplu de pe trotuarul 
de-a lungul strazii Bagdasar, din fata Academiei Militare ba chiar si din vehiculelele care circula 
pe drum. 

 

VEGETATIA 
Majoritatea arborilor de pe teren - in afara de cateva exemplare - nu reprezinta valoare 
dendrologica, fiind reprezentantii unor specii adventive, aparute in mod spontan pe teren. 
Datorita starii de sanatate precare si lipsei aspectului decorative, aproximativ 40-45% ai 
arborilor trebuie indepartati, iar majoritatea restului trebuie toaletati in mod professional 
pentru a asigura supravietuire si/sau aspectul estetiv si ecologic dorit. 
In lipsa unui studiu pedologic este greu de prognostizat sansele de supravietuire a noilor 
plantatii, dar pornind de la idea ca - dupa povestirea localnicilor - movila pe care se afla parcul 
(platoul superior) a aparut in anii 1960 ca un depozit rezultat partial din pietrisului scos in 
urma lucrarilor de fundamentare al Academiei Militare, partial din deseurile de constructive 
al academiei. Acest fapt explica oarecum starea precara a vegetatiei existente, numarul mare 
de exemplare nedezvoltate, cu un diametru al trunchiului sub 20 cm, si numarul redus de 
specii valoroase, mai exigente fata de conditiile de sol. 
Se observa o dezvoltare mai buna (peste medie fata de celelalte specii) al exemplarelor de 
frasin (Fraxinus excelsior) si de pin negru (Pinus nigra), cee ace am considerat un indicator 
important la intocmirea conceptiei de plantare. 
Utilizarea plantatiei se va face in raport cu directiile de observare, cu tipul, speciile vegetale, 
si dimensiunea coronamentului adecvat conceptiei peisagere si a sustenabilitatii. Conceptele 
de plantare, utilizare si exploatare va oferi un cadru peisager complex vizual, pe toata 
perioada anului, tinand cont de aspectele cromatice, textulare, volumentrice ale vegetatiei. 
Conceptia de plantare prevede pastrare exemplarelor valoroase din punct de vedere estetic, 
dendrologic sau ecologic, indepartand exemplarele uscate, bolnave, adventive, nedezvoltate 
sau care diturba foarte mult conceptia de ansamblu. 
Pe aceasta baza conformarea volumetrică a masei vegetale si implicit a parcului ramane cea 
actuala, cu urmatoarele interventii: 

 

 se deschid axe de perspectiva in directiile principale de atractii vizuale (cladirea 
Academiei Militare, Piata Eroilor, axe principale de acces etc.),

 se mentine o masa compacta vegetala in partea de mijloc a parcului, unde se regasesc 
majoritatea exemplarelor valoroase de arbori,

 se planteaza exemplare noi in grupuri si palcuri, folosind preponderant urmatoarele 
specii: pin (Pinus nigra si Pinus sylvestris - in zona primire de amonte a prcului sin in 
spatele monumentului; aceasta din urma locatie contribuie la mascarea poluarii 
vizuale produse de gradinile vecine), frasin (Fraxinus excelsior), stejar (Quercus robur) 
si tei (Tilia cordata).

 se planteaza cateva exemplare de specii de arbori cu aspect decorativ ridicat (de ex. 
Quercus rubra, Platanus x hybrida) in vederea crearii unor accente si puncte de interes 
prin habitusul diferit ai arborilor amintiti.

Planul de taiere al arborilor si Planul de plantare sunt prezentate pe plansele P-05 si P-08. 
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Suprafete florale intensive sunt reprezentate de specii perene si sunt prevazute mai ales in 
incinta monumentului si in zonele de acces in parc. In rest vegetatia este reprezentata prin 
grupuri de arbori, arbusti si gazon. Plantarea de arbusti mai inalti se recomanda mai ales in 
zona locului de joaca pentru copii, iar mascarea constructiei nedorite a metroului se fac tot 
prin intermediul vegetatiei arbustive. 
Prin acest concept de plantare se asigura pe o parte manifestarea artistica a compozitiei 
peisagistice si a monumentului in sine, pe de alta parte se asigura o valoare ecologica precum 
si viabilitatea, sustenabilitatea materialului vegetal, cee ace contribuie la o eficienta 
mentenanta a parcului. 

 

BILANT AL ARBORILOR PE CATEGORII 
Bilantul arborilor in oglinda celor descrise mai sus se prezinta in felul urmator: 

 

 bucati suma diametru trunchi 
(cm) 

Arbori uscati 29 678 

Arbori indepartati datorita necorespunderii ecologice 
(specii adventive) 

226 1876 

Arbori indepartati din alte motive 
(boli, daunatori, vatamari de furtuna, neincadrare in 
conceptia peisagistica etc.) 

120 2296 

SUMA ARBORI TAIATI 375 4850 

Arbori noi plantati 84 2100 

 
Diagrama din figura 1 arata procentajul arborilor indepartati de pe suprafata de proiectare 
din diferite motive si a celor pastrati si incadrati in noul concept peisagistic de reabilitare a 
Parcului Centenarului. 

 

Arbori indepartati din alte motive 
(boli, daunatori, vatamari de furtuna, neincadrare in conceptia peisagistica etc.) 

Arbori noi plantati 

Arbori indepartati datorita necorespunderii ecologice (specii adventive) 

Arbori uscati 

49% 26% 

18% 
7% 
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Concepția peisagistică are la bază utilizarea plantelor într-o proporție cât mai mare posibil, 
care mențin caracterul de parc, nu se transformă într-o junglă urbană, și asigură 
sustenabilitatea pe termen lung. 
Vegetația parcului va fi compusă din arbori de talie mare, medie și mică, rășinoși și foioși, de 
arbuști decorativi rășinoși, foioși, acoperitoare de sol și plante perene, majoritatea din flora 
autohtonă. 
Am făcut o analiză a speciilor de plante deja existente pe teren si în zonă, folosite de mulţi 
ani, aclimatizate. La întocmirea listei de material vegetal am luat ca model studii dendro- 
botanice precum și plantele existente în grădinile din localitățile vecine, precum şi pădurile şi 
câmpiile care înconjoară obiectivul. Speciile folosite sunt ideale pentru clima continentală din 
Bucuresti, fiind rezistente şi la ger. 

 
Arbori 
În acest sens am menținut arborii sanatosi, decorativi si cu valoare ecologica sau 
dendrologica existenți pe teren, si le-am completat cu specii de conifere si foioase, de talie 
medie si mare. Arborii vor fi dispuși conform structurii spațiale a parcului, într-o ordine 
compoziționala liber peisagista. Liniile de plantare ale arborilor vor fi subordonate axelor 
vizuale și de circulație din parc, asigurând în același timp o umbrire suficientă și plăcută în 
timpul verii, precum și un aspect deosebit de decorativ. Pe lângă vegetația spontană din 
zonă se propune introducerea și a câtorva exemplare de arbori decorative speciale (aprox 
25-30% din totalul materialului vegetal), pentru a sublinia caracterul de agrement și 
aspectele cultural-istorice ale sitului. 

 

LISTA SPECIILOR DE ARBORIl UTILIZATI 

Specii arbori talie medie buc 

Pinus nigra 27 

Pinus sylvestris 30 
TOTAL 57 

 
Specii arbori talie mare buc 

Fraxinus excelsior 8 

Quecus robur 3 
Quercus rubra 3 
Platanus x hybrida 3 
Corylus avellean 4 
Liriodendron tulipifera 3 
Tilia cordata 3 
TOTAL 27 

 
Se vor planta exclusiv arbori de calitate, replantati de cel putin de 3x, cu circumferinta 
trunchiului mai mare de 30 cm. 

 

Arbusti 
Propunerea de dispunere a plantelor este cea etajată, pe nivele de vegetaţie, începând cu 
gazonul, cu plantele acoperitoare de sol si cu arbuşti de mică înălţime până la înalţimea de 
50 
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cm, continuând cu arbuşti de talie mare, următorul și ultimul etaj fiind arborii de diferite 
înălţimi. 
Speciile de arbusti recomandate sunt prezentata în tabelul de mai jos: 

 
Specii arbusti buc 

Spiraea japonica 'Shirobana' 80 

Euonymus fortunei 180 
Lonicera nitida 120 
Cotoneaster dammeri 80 
Potentilla fruticosa 180 
Symphoricarpus albus 196 
Jasminum nudiflorum 260 
Pinus mugo 'Pumilio' 60 
Hypericum calicinum 230 

TOTAL 1386 
 

În cursul plantării se vor folosi exclusiv arbusti containerizati, de calitate superioara. Epoca de 
plantare se situează în timpul repausului vegetativ, în general în intervalul noiembrie – aprilie, 
în funcţie de condiţiile meteorologice. Se preferă plantările de toamnă care dau rezultate mai 
bune la prindere. 

 
Plante perene 
Pentru a ridica efectul decorativ al sitului si pentru a accentua importanta unor obiective din 
parc sau accese, am prevazut suprafate plantate cu plante perene decorative prin flori sau 
prin frunze. 

 
Specii plante perene acoperitoare 
sol 

 

buc 
 

Hosta plantaginea 600 
 

Geranium macrorrhizum 1400  

Phlox subulata 320  

Aubreta x cultorum 600  

Ceratostigma plumbaginoides 380  

Pachysandra terminalis 500  

Anemone nemorosa 600  

Vinca minor 450  

Heuchera sanguinea 450  

Oenothera fruticosa 400  

Waldsteinia ternata 460  
TOTAL 6160 buc 

 
Depozitarea materialului săditor. După ce materialul săditor a fost transportat la locul de 
plantare materialul săditor cu balot ambalat se poate depozita o perioadă de câteva zile prin 
aşezare compactă, balot lîngă balot şi protejarea cu un strat de pământ reavăn la exteriorul 
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baloţilor. Dacă depozitarea se impune pe o perioadă ce depăşeşte 5-6 zile, se execută şanţuri 
în care materialul se aşează dens, se protejează cu pământ mărunţit şi se udă. 
Toate elementele peisajului creat vor fi legate vizual prin covorul verde propus (gazon). 
 Susținerea arborilor plantați: 
Deși, în general se recomandă plantarea de arbori maturi, în primii ani după plantare susținere 
arborilor noi plantați reprezintă o lucrare foarte importantă și indispensabilă. În lipsa 
susținerii există pericolul prăbușirii în cazul unor vânturi mai puternice. 
Susținerea se poate face prin metode clasice, cu ajutorul a 3 pari de susținere, cu diametrul 
de 50-80 mm. Punctele de amplasare a parilor de susținere trebuie să fie în zonele unde solul 
nu a fost perturbat, având o textură solidă, capabilă să asigură o stabilitate suficientă care să 
mențină greutatea care-i revine. 

 

Gazonarea 
Zonele gazonate se amenajează prin însămânțare cu cantități de min 50g/m2, cu un amestec 
de semințe care se pretează foarte bine la călcare. Pentru aceasta recomandăm următorul 
amestec: 

Festuca rubra commutata 25% 
Festuca rubra rubra 15% 
Festuca rubra tricophylla 10% 
Lolium perenne 25% 

Poa pratensis 25% 
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 de 15 cm, 
așternerea stratului de nisip în proporție de 20 % din grosimea stratului vegetal după care se 
amesteca cu freza mecanica erbicidarea terenului se va folosi erbicid dupa care se lasa o 
perioada de minim 7 zile; pentru a avea efectul sconta, adica o rasarire uniforma fara buruieni; 
mobilizarea solului cu freza mecanica din nou; nivelarea solului; ingrasarea 
Plantarea gazonului se face primăvara devreme. Dacă pământul a fost săpat toamna şi e 
destul de aerisit trebuie doar să se împrăştie bine sămânţa peste sol. În caz contrar terenul pe 
care se va planta gazonul se sapă la 20 cm adâncime , dupa aceea se marunţeşte şi se 
nivelează, după care se împrăştie şi se încorporează seminţa. După împrăştierea seminţei se 
udă abundent. 
Este foarte important să avem grijă că gazonul sa fie umed tot timpul pînă ce seminţele 
germinează, ceea ce în unele cazuri poate dura pînă la 3 săptămîni. De asemenea , să nu se 
tundă iarba pînă ce aceasta nu atinge aproximativ o înălţime de 7 cm. Dacă se observă goluri 
în suprafaţa plantată, se mai poate semăna gazon. 
Intretinerea peluzelor gazonate. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie, numai 
pe vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrarile de greblat 
si consta in: 

 cosirea mecanizata a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru;

 plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in 
gramezi ;

 transport resturi vegetale;

 adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 transportul frunzelor si al ierbii;
 scarificare; erbicidare; fertilizare.
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DOTARI 
Se propun numeroase dotări in parc, care să deservească vizitatorii parcului, in primul rand 
niste dotări de bază, specifice parcurilor de agrement și siturilor comemorative. dotarile, prin 
aspectul lor, ilustreaza in mod explicit conceptul si profilul specific ales pentru parc. Atragerea 
de utilizatori din randul comunitatii existente, a celei viitoare, a riveranilor si medierea 
relatiilor dintre toate aceste categorii de utilizatori depinde intr-o oarecare masura de 
calitatea dotarilor prevazute in parc. 
Dintre dotările de bază clasice, cele mai importante sunt cele care fac parte din mobilierul 
urban, respectiv băncile cu si fara spătar, coşurile de gunoi simple și cele pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor, loc de joaca pentru copii echipat si imprejmuit, stâlpi de iluminat, 
parcări de biciclete, elemente de joacă, cișmea stradală de băut cu apă potabilă, sistem de 
irigații automatizat. 
Dispunerea spatiala in parc a diferitelor dotari este aratat pe plansa P-07, Plan dotari. 
Elementele principale ale mobilierul stradal si de parc utilizat sunt aratate in anexe. Cismeaua 
stradala, bancile cu si fara spatar respectiv gunoierele propuse pentru instalare sunt 
prezentate in anexa 13. 
In parc se va amenaja un loc de joaca pentru copii cu caracter educativ-didactic; de fapt 
caracterul comemorativ al parcului ofera spatii exterioare adecvate pentru primirea 
vizitatorilor si pentru desfasurarea unor activitati comune legate de procesul educational 
cultural si istoric al copiilor si tinerilor. Elementele de joaca recomandate pentru grupurile de 
copii mai mici sunt prezentate in anexa 14. 
S-a executat si un proiect luminotehnic (vezi in continuare). Corpurile de iluminat – de talie 
joasa si medie – prevazute pentru parc, care reprezinta elemente determinante ale aspectului 
stradal, sunt prezentate in anexa 15. Tot in anexa 15 sunt aratate si tipurile de gratii de metal 
pentru protectia de radacini in cazul arborilor plantate in paviment. 

 

Sistematizarea verticala; infrastructura de alei și pavaje 
Soluţia propune să creeze un necesar minim de suprafeţe pavate, menite să deservească 
traficul interior, să acorde prioritate potecilor şi aleilor pietonale, care la rândul lor să permita 
abordarea tuturor echipamentelor si zonelor functionale ale sitului, sa deschidă perspective 
vizuale prin care se pot manifesta valorile arhitecturale, naturale şi peisagistice ale sitului și al 
sectorului, si sa prezinte solutii ferite, sigure si accesibile. 

Materiale folosite pentru alei și pavaje: 
 

 pavaje festive, decorative din piatra naturala (granit) in cazul zonelor amenajate in 
jurul functiilor principale ale parcului (monument, intrarea principala in parc, zona 
locului de joaca pentru copii); 

 pavaj din beton aparent pentru scari; 

 pavaj din pietris tasat pentru alei pietonale; 

 pavaj din tartan/cauciuc granulat in cazul zonelor de protectie a locului de joaca 
pentru copii. 

 
Aceste tipuri de materiale, pe lângă aspectul estetic sunt adecvate atmosferei sitului si 
rezistente pentru uzul caracteristic functiilor deservite, contribuind și la promovarea valorilor 
culturale si ecologice din parc. Cateva detalii tehnice legate de structura pavajelor se gasesc 
pe plansele IF-02 si IF-03. 
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Scurgerea apelor. In zona drumurilor si aleilor pietonale de acces evacuarea apelor meteorice 
spre suprafetele plantate sau spre emisari se va face prin modelarea terenului prin pante 
longitudinale si transversale prescrise pentru fiecare tip de suprafata in parte, de 1-1,5%. 

 
Principii de proiectare universala (inclusiv design) si de accesibilitate 
Prin amenajarea accese noi in parc dinspre Academia Militara, se vor împlini cerințele 
impuse de principiile proiectării universale, egalităţii de şanse și accesibilității: se va înlesni 
circulația persoanelor cu dizabilități locomotorii, precum și a altor persoane cu handicap, 
spațiul creat fiind utilizabil pentru toți; egalitatea de șanse se va asigura și prin alte elemente 
de siguranță în circulație. 

 

PROIECT LUMINOTEHNIC 
Pentru iluminarea Parcului Centenar este nevoie de realizarea unei instalatii electrice noi si a 
unui bransament nou. 
Conform temei de proiectare, instalaţiile electrice se vor proiecta si executa la standardele 
actuale de calitate. 
Instalaţiile electrice vor cuprinde: 
Instalatii de curenti tari 

- instalatii alimentare si distributie cu energie electrica; 

- instalatii electrice exterioare de iluminat. 

Delimitarea prezentului proiect va fi la bornele de ieşire ale contorului electric. Datele 
electroenergetice de consum, sunt urmatoarele: 

TEXT 

Denumirea UM Cantitate 

Putere instalata Pi kW 31.5 

Putere absorbita kW 25.2 

 
Tabloul Electric (TEXT) se va alimenta cu cablu CYAbY 5x10 mm² pozat in pamant la adancimea 
de 0.8m si protejat in tub gofrat de la BMPT amplasat la limita de propietate a terenului. 
Tabloul electric general TEXT este realizat in constructie metalica cu grad de protectie IP55 
conform schemelor monofilare si amplasat langa foisor. 
Precizam ca prezenta documentaţie nu cuprinde lucrarile necesare în sistemul energetic al 
S.C. ELECTRICA S.A. care vor fi cuprinse într-o documentaţie speciala, efectuata de personal 
autorizat. Aceasta documentaţie va cuprinde şi eventualele lucrari de deviere ale reţelelor 
FRE existente în zona şi care sunt afectate de construcţia acestui obiectiv. 
Instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica in incinta parcului constau in 
alimentarea echipamentelor necesare instalatiei de irigatii . Aceasta se va realiza cu cablu tip 
CYABY pozat in pamant la dancimea de 0.8m si protejat in tub gofrat . 

Instalatia electrica de iluminat 
A fost prevazut un iluminat exterior realizat din stalpi de iluminat de 4m, 8m si 9m (conform 
plan atasat si calcul Dialux ) , alimentati de la tabloul electric exterior TEXT, prin cabluri de tip 
CYABY, pozate in tub gofrat la adancimea minima de 0.8m. 
Iluminatul pe alei va avea un nivel minim de 5[lux] cf. NP062-2002 , tabel 1.7. 
Fiecare corp de iluminat va fi pozat pe un stalp galvanizat, vopsit in camp electrostatic, cu 
inaltime de 4m, 8m si 9m. Pozitia si nr. corpurilor de iluminat a fost determinat in urma 
calculelor in programul Dialux (anexa 16) 
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Stalpii de iluminat vor fi montati pe cate un postament de beton , iar acestora le va fi prevazut 
priza de pamant cu cate un electrod conform detaliu plan. 
Instalatia de protectie si impamantare se va realiza prin amplasarea prizei de pamant 
artificiale pentru fiecare stalp de iluminat metalic. Priza de pamant artificiala se realizeaza 
prin montarea a cate unui electrod vertical din OL-Zn , lungime 2.5m si diametru de 2 1/2 toli 
pentru fiecare stalp de iluminat metalic.Legatura de la tarus la stalpul de iluminat se va realiza 
cu platbanda OL-Zn 25x4mm. Fiecare stalp metalic va fi legat la pamant. Rezistenta de 

dispersie a prizei de pamant pentru fiecare stalp va avea valoarea masurata de max. 4  . 
Detaliile planului luminotehnic sunt prezentate pe plansele IE01 – Plan instalatii electrice 
exterioare si IE02 – Schema monofilara tablou electric exterior (TEXT). 

 

SISTEMUL DE IRIGARE AUTOMATA 
In conditiile de clima urbana irigarea automata a suprafetelor plantate este indispensabila. 
Suprafetele de spatiu verde din incinta Parcului Carol pentru care s-a proiectat sistemul 
automatizat de irigatie, au fost stabilite de comun acord cu Beneficiarul si in urma 
masuratorilor a rezultat o suprafata totala de spatiu verde 8539 m2. 
La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de 5 mm/zi (5 
l/mp) pentru toate suprafetele, centrale, considerate cu expunere mare la soare (app. 35% 
din suprafata), pentru suprafetele semiumbrite s-a considerat o norma de 3 mm/zi (3 l/mp), 
aceste suprafete sunt considerate cu expunere medie la soare (app. 25% din suprafata), iar 
pentru suprafetele umbrite (arbori mari) se va aloca o norma 1mm/zi. 
Pe intreaga suprafata a parcului se considera o norma de udare de 3mm/zi si aceasta valoare 
va fi folosita in toate calculele urmatoare. 
Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestor norme de precipitatii, in conditii 
de lipsa totala a precipitatiilor naturale pe anumite perioade va fi de: 
(8.539m2 x 3 l)/1000 + 10% = 27m3/ ciclu de irigatie. 
Sursa de apa va fi formata dintr-un bransament nou propus la reteaua publica din zona ce 
trebuie sa asigura un debit de cca. 10 m3/h. Pentru a asigura presiune constanta pe toata 
perioada ciclului de udare s-a prevazut un grup de pompare ce va asigura debitul si presiunea 
constanta. 
Fereastra de udare zilnica stabilita prin proiect este de 12h (intervalul orar 21:00 – 09:00), 
dimensionarea retelei de alimentare cu apa si a statiei de pompare respectand aceasta 
cerinta. 
Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice instalate 
subteran, amplasate corespunzator pentru realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga 
suprafata propusa. 
S-a prevazut o retea de transport si distributie a apei de stropire formata dintr-o conducte de 
PEID cu De63mm si 40mm. 
Conducta de alimentare de la iesirea din statia de pompare pana la intrarea in inelul principal 
se va executa tot din PEHD cu De63mm, montata ingropat. 
Grupul de pompare va fi pozitionat intr-o structura de beton armat subteran de aproximativ 
3,5 m x 3,5 m; inaltimea este de 2,5 m; accesul se va face printr-un capac de vizitare, pe 
planseu. 
Rezervorul de apa cu un volum de 10 mc va fi montat subteran in vecinatatea ca,erei de 
pompe. 
Descrierea solutiei propuse. Sistemul de irigaţii automatizat este o instalatie complexă de 
tubulatura de apa, electrovane, componente electrice şi aspersoare, destinat sa aduca 
aportul 
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zilnic de apa necesar supravietuirii si dezvoltarii corespunzatoare a plantelor, in conditiile 
climatice locale. 
La alegerea solutiei si realizarea proiectului s-a tinut seama de urmatoarele elemente: 

 Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara functionarii corespunzatoare a 
aspersoarelor amplasate in orice punct al terenului, conform proiectului de stropire. 

 Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca 
suprasolicitarea tubulaturii si echipamentelor de irigatii, peste parametrii garantati de 
producator. 

 Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toata suprafata propusa a functiona ca 
spatiu verde, si fara a uda spatiile din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un 
inalt grad de uniformitate pentru a reduce la minim consumul de apa. 

 Sa asigure irigarea tuturor suprafetelor proiectate, conform cerintelor de mai sus, in 
timpul maxim alocat (maxim 8h pe perioada de noapte). 

 Sistemul de programare sa tina cont de variata zilnica a factorilor de mediu pentru 
calcularea Evapo-Transpiratiei zilnice a plantelor (precipitatii, vant, intensitatea 
radiatiei solare) pentru a utiliza eficient apa existenta atat in perioadele ploioase cat 
si in timp de seceta. 

 Irigarea toturor spatiilor verzi sa poata fi monitorizata si coordonata in timp real dintr- 
o singura locatie, in mod centralizat pentru a reduce la minim costurile cu forta de 
munca. 

 Sistemul centralizat de control sa fie poata gestiona un numar de peste 200 zone de 
udare (electrovane), si sa permita achizitia de date si comunicarea in timp real cu 
celelalte elementele de baza ale sistemului de stropire (statia de pompare, statia 
meteo, electrovane). 

 

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii: 
 

a) Sursa de apa – apa din bransamentul la reteaua publica de alimentare cu apa, 
b) Statia de Pompare – are rolul de a asigurarea presiunii si debitului constat pe toata 

perioada de functionare. 
c) Coloana de alimentare – executata din conducta PEID, care transporta apa de la Statia 

de Pompare catre toate suprafetele de teren ce vor fi irigate. Din coloana principala 
de alimentare se realizeaza bransamente laterale catre fiecare zona de spatiu verde 
ce urmeaza a fi udata automat. 

d) Reteaua de cablu de semnal, asigura trasmiterea tuturor semnalelor electrice de 
deschidere/inchidere de la computerul central la electrovanele montate in teren. 

e) Electrovanele – fac legatura intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce 
sunt proiectate a functiona simultan. Electrovana este prevazuta cu un dispozitiv de 
deschidere/inchidere cu actionare prin impuls electric, si de asemenea are prevazut si 
un regulator de debit. 

f) Decodoarele de Adresa – dispozitive electronice ce recunosc o adresa unica, si 
selecteaza semnalul de inchidere/deschidere corespunzator fiecarei electrovane 
transmis de sistemul de control in reteaua de cablu de semnal. Acestea se monteaza 
impreuna cu electrovanele in camine speciale pentru irigatii. 

g) Aspersoare – dispozitive care imprastie apa pe o suprafata circulara sau rectangulara, 
prin aspersie, si sunt conectate in grupuri la o conducta de alimentare ce este 
alimentata la randul ei din coloana principala de alimentare printr-o electrovana. 
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NOTA: Ansamblul format dintr-un grup de aspersoare, tubulatura la care sunt conectate 
si electrovana care le alimenteaza se numeste ZONA DE UDARE sau STATIE. 

 
h) Sistemul de Control al irigatiei poate fi programat, stocheaza programul si genereaza 

impulsuri de deschidere si inchidere a electrovanelor conform programului memorat. 
Sistemul propus pentru acest proiect este capabil sa gestioneze simultan un numar 
mare de zone de udare, si in acelasi timp permite monitorizarea si programarea dintr- 
o singura locatie a intregului sistem. 
Programul este stocat intr-un computer ce urmeaza a fi instalat in cladirea 
administrativa, si comunica cu toate electrovanele instalate in teren prin intermediul 
unui sistem cu decodoare ce utilizeaza un cablu unic pentru transmisia tuturor 
semnalelor de deschidere si inchidere. Fisa completa de caracteristici este prezentata 
in proiect. 
Pentru acest proiect a fost ales un sistem de control gestionat de calculator, capabil sa 
asigure functionarea unui nr. de 500 electrovane, si sa coreleze in timp real 
programele existente cu variatii ale parametrilor retelei de alimentare cu apa sau a 
factorilor de mediu: 

- Posibilitare de achizitie de date de la Statia de Pompare si prelucrarea 
informatiilor referitoare la debit primite de la aceasta prin intermediul unui senzor 
atasat pe colectorul de refulare. 

- Posibilitea de conectare la o Statie Meteo si de a primi date referitoare 
la: umiditate aer, radiatie solara, viteza si directia vantului, cantitatea de precipitatii, 
calcularea ET necesar si introducerea automata a acestor date in Sistemul de Control 
Centralizat al irigatiei. 

 

 
Schema logică de functionare si comunicare a sistemului automatizat de 

udare SITE CONTROL de functionare oprima 
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ASPERSOARE 
Presiunea apei din coloanele de distributie ridica tija telescopica de 10cm a aspersoarelor si 
de asemenea actioneaza mecanismul de rotatie al acestora (in cazul aspersoarelor tip rotor), 
rezultatul fiind o stropire distribuita uniform pe o raza/sector in jurul aspersorului. 
Raza de stropire variaza in functie de presiunea apei si se poate regla si manual in anumite 
limite (cca 10-20%) in functie de parametrii de presiune si de duzele de stropire utilizate. 
La terminarea timpului de stropire stabilit, sistemul de control transmite un semnal electric 
de inchidere a electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apa a aspersoarelor, 
iar aspersoarele se retrag in pamant, la un nivel apropiat de nivelul solului, stabilit la montaj 
(de obicei -1,00cm). 
Procesul se repeta pana ce toate zonele de udare au functionat conform timpului stabilit la 
programare pentru a livra apa necesara suprafetei de teren deservite. 
Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescopic) si montaj subteran, cu mecanism rotativ 
sau cu stropire pe sector predefinit, si functioneaza prin ridicarea pistonului interior prevazut 
cu duza de stropire, la 10cm deasupra cotei terenului. 
Duzele prevazute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta ce variaza in functie 
de tipul duzei, intre 1,2m – 10,7m, si de asemenea debitul acestora variaza in functie de 
sectorul de cerc pe care sunt reglate sa stropeasca. 
Fiecare tip de duza este indicat prin cod de culori in Legenda PLANULUI DE IRIGATIE “TEHNIC” 
realizate in cadrul proiectului, iar sectoarele pe care acestea stropesc precum si tipul duzei 
sunt indicate in Legenda PLANULUI DE IRIGATIE - “AMPLASARE ASPERSOARE” din Proiect. 

 
Cod Aspersor Tip 

Aspersor 
Descriere Duza: 
Raza / Sector / Setare 

Rata medie de 
pracipitatie 
(mm/h) 

Timp de 
functionare 
pentru asigurarea 
normei de 3mm 

SST_ (125) Multijet 1.2 X 9.2 /Fix 15 mm/h 13min. 

LCS_ (26) Multijet 1.2 X 4.6 /Fix 15 mm/h 13min. 

RCS_ (26) Multijet 1.2 X 4.6 /Fix 15 mm/h 13min. 

RN13-18F (84) Multijet 4m / Fix / 360o 15mm/h 13min. 

RNVAN-18 (420) Multijet 4m / reglabil / 180o 15mm/h 13min. 

RN17-24F (270) Multijet 6m / Fix / 360o 16mm/h 13min.. 

RNVAN-24 (1308) Multijet 6m / reglabil / 180o 16mm/h 13min. 

RNVAN–14 
(1206) 

Multijet 2.5m / reglabil / 180o 15mm/h 13min. 

Rot-1(695) Rotor 6.4m / Rotativ / 45-270o 12mm/h 13min. 

Rot-1.5 (168) Rotor 7m / Rotativ / 45-270o 12mm/h 13min. 

Rot-2 (41) Rotor 8m / Rotativ / 45-270o 12mm/h 13min. 

Rot-3 (1768) Rotor 10m / Rotativ / 90-270o 12mm/h 13min. 

Picurare 
subterana 

furtun 
picurare 

2.3l/h/33cm /compensare  35 min. 

Picurare 
supraterana 

furtun 
picurare 

2.3l/h/33cm /compensare  35 min. 

 
Tabel Centralizator denumiri pentru tipuri de duze si aspersoare utilizate la proiectare 

 
Nota: norma de precipitatii orara pentru fiecare tip de aspersor este cea specificata de 
producator 
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Zonele cu plantari dese au fost prevazute cu sisteme de udare prin picurare ce aplica o 
cantitate de apa redusa directionata la radacina plantelor. 
Pentru zonele de langa monumentele istorice si de arta s-a prevazut udarea gazonului cu  
ajutorul furtunului de picurare subteran. In acest mod s-a evitat total ajungerea de apa pe 
aceste monumente pe toata perioada executarii udarilor. 
Pentru o aplicare uniforma a ploii artificiale, aspersoarele se pozitioneaza la o distanta unul 
de celalalt egala cu raza de lucru in cazul stropirii pe sector circular respectiv latimea in cazul 
sectoarelor rectangulare. 
Pozitionarea exacta a aspersorului in teren se face de catre executant care va tine cont de 
aceasta regula precum si de elementele specifice ce pot impiedica amplasarea intr-un anumit 
punct precum materialul dendrologic, radacini de copaci, etc. 
Alimentarea cu apa a aspersoarelor se face la partea inferioara, pravazuta cu filet interior ½” 
sau ¾”, iar conectarea acestora la teava de alimentare se face prin intermediul unui record 
din teava flexibila De 16mm si a piesei de bransament conform plansei cu detalii de montaj 
pentru aspersoare. 

 

Breviar de calcul 
In cadrul proiectului s-a intocmit tabelul de Calcul Hidraulic (Anexa 1) ce include consumurile 
zilnice pentru toate tipurile de dispozitive de stropire (aspersoare rotative, spray, micro- 
aspersoare). 
Numarul de duze de dispersie din fiecare tip a fost determinat din proiectului de irigatie. 
Consumurile zilnice au fost calculate avand in vedere debitul orar al fiecarei tip de duza, 
precipitatia asigurata de fiecare sector de udare specific (1/4 cerc, ½ cerc, cerc complet sau 
fasie) si a timpului zilnic de functionare pentru aplicarea normei de udare propuse de 5 l/m2. 

 

 

Aspersor - duza tip 
Debit 
(m3/h) 

Timp 
funct. 
(min) 

Consum 
(m3) 

Nr. de 
aspersoare 

Total 
cons. 
(m3) 

Aspersor rotativ,R= 9.10m, 
sector 45-360: 

0.7 12 0.14 82 11.48 

Aspersor rotativ,R= 7m, sector 
45-360: 

0.33 12 0.07 14 0.98 

Aspersor rotativ,R= 6.4m, sector 
45-360: 

0.24 12 0.05 5 0.25 

Aspersor static cu duza 
rotatviva,R= 4m, sector 360: 

0.44 12 0.09 100 9 

Aspersor static cu duza 
rotatviva,R= 2.5m, sector 180: 

0.15 12 0.03 96 2.88 

Furtun picurare subteran, duze 
2.3l/h, 3 duze/m 

0.67 30 0.34 15 5.1 

 29.69 

 
Tabel centralizator consumuri zilnice 

 

Total consum de apa zilnic proiectat = 30m3 

Timp alocat irigatiei = 12h 
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Planul sistemului de irigare este prezentat pe plansele atasate. 
 

Situaţia ocupărilor definitive de teren 
 

 
 

Suprafaţa 
studiată 

(mp) 

 Tip suprafaţă  

Suprafata 
construc- 

ții existente 
de utilitate 
publica (mp) 

 

Suprafața TOTALĂ 
construită: 

constructii, alei, 
pavaje 
(mp) 

 
 

Procent 
suprafața 
pavata si 
construită 

 

Suprafata 
alei 

pietonale, 
scari și 

pavaje (mp) 

Suprafata 
constructii 
propuse - 
fără alei 

(mp) 

 
Spaţii verzi – 
suprafeţe cu 

pământ vegetal 
(mp) 

11974 3403 26 8539 6 3435 28,68% 
 
 

Suprafete gazonate 7687 m2  

Suprafete acoperite cu plante perene 385 m2  

Suprafete acoperite cu arbusti talie mica 467 m2  

TOTAL SUPRAFETE VERZI 8539 m2 71,32% 
    

Pave de piatra naturala 1808 m2  

Macadam 1233 m2  

Suprafata recortan (loc de joaca) 300 m2  

Suprafata trepte 62 m2  

Suprafata ocupata de monument si ziduri de sprijin 26 m2  

Constructie metro 6 m2  

TOTAL SUPRAFETE PAVATE SI CONSTRUITE 3435 m2 28,68% 
    

SUPRAFATA TOTALA PARC 11974 m2 100% 

 
Bilanț teritorial: 

1. SUPRAFETE PAVATE SI CONSTRUITE: 3435 m2 

1. A. suprafata constructii si mobilier urban (fara alei): 32 m2 
 monument si ziduri de sprijin: 26 m2 

 constructie metro: 6 m2 

1.B. suprafata de circulatie (alei, pavaje, scari): 3403 m2 
(toate dotarile - iluminare exterioara, banci, gunoiere, suport biciclete, etc. sunt instalate pe suprafetele pavate) 

Total suprafete pavate si construite: 3435 m2, adica 28,68 % din suprafata totala de 
proiectare. 

 

2. SUPRAFATA VERDE (CU PAMANT VEGETAL): 8539 m2 
2.A. suprafata nou gazonata: 7687 m2 
2.B. suprafata acoperita cu arbusti: 467 m2 
2.C. suprafata acoperita ci plante perene: 385 m2 
Total suprafata cu pamant vegetala: 8539 m2, adica 71,32% din suprafata totala de 
proiectare. 

Total debit Grup Pompare = 10.00 m3/h 
Rezervoare de stocare apa pentru irigatii = 3 m3 
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Amenajarea si interventiile popuse vor conferi parcului un rol central în zona si inlesnesc 
perceperea spațială optimă a monumentului creat in parc. Păstrarea structurii spațiale 
istorice a zonei urbane, combinată cu o utilizare contemporană de material si cu ideologie 
europeana, fac ca soluția propusă să fie sensibilă la patrimoniul construit valoros și în același 
timp sustenabilă și durabilă. 

 
d) probe tehnologice şi teste – Nu este cazul 

 

Organizarea de santier 
Lucrarile de execuţie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfaşura numai in limitele 
incintei deţinute de titular. 
Pentru Organizarea de santier, se va realiza o baraca pentru depozitare materiale, un wc 
ecologic, o rampa depozitare materiale. Se va realiza bransament electric si se va monta un 
pichet PSI. 

Postul sanitar de prim ajutor 
- Contractantul va organiza, furniza si intretine, in locuri usor accesibile, un post sanitar 

de prim ajutor, pe toata durata contractului. 
-  Dotarea si incadrarea cu personal sanitar a acestor posturi va fi conforma cu specificul 

lucrarilor si cu prevederile normelor sanitare pentru santierele de constructii. 
- Toate persoanele angajate de Contractant vor fi testate (la angajare si trimestrial pe 

parcurs) ca nu sunt purtatoare de agenti patogeni (febra tifoida, hepatita, etc.). 
Angajatii vor fi informati de pericolul de contaminare pe care il prezinta lucrarile ce le 
au de executat. Contractantul va anunta imediat 

Semnalizarea, iluminarea si paza 
Contractantul va monta unul sau mai multe panouri care sa indice denumirea lucrarii, numele 
Contractantului, perioada de executie. Locurile de montare se vor preciza de Responsabilul 
de proiect, care va indica si dimensiunile panoului. 
santierul si lucrarile vor fi iluminate in mod corespunzator, in scopul de a se evita accidentele 
de circulatie ale personalului de pe santier sau ale oamenilor care au acces in incinta. Lampile 
vor fi amplasate astfel incat asezarea lor sa fie aprobata de organele de protectie a muncii si 
vor fi mentinute tot timpul intr-o stare de curatenie corespunzatoare. 
Obiectivele vor fi semnalizate cu pancarte, care vor arata denumirea, caracteristicile 
geometrice si functionale ale acestora. De asemenea, Contractantul mai este obligat sa 
planteze pancarte avertizoare cu masuri de prevenire impotriva accidentelor de munca. 
Curatenia santierului 
Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si cele care fac 
parte din contract, vor fi tinute permanent in stare de curatenie. 
Contractantul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, 
ale politiei si ale municipalitatii, etc. in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea 
lucrarilor. 
Curatarea finala a santierului 
La terminarea lucrarilor Contractantul va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, 
surplusul de materiale, ambalajele, deseurile, molozul, etc. 

Protectia muncii 
Contractantul va respecta toate normele de protectia muncii in vigoare privind siguranta 
persoanelor, a santierului sau a altor persoane publice. 
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Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative 
privind protectia muncii in constructii: 

- Legea 319/2006 privind protectia muncii, actualizata; 
- Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii; 
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii 

-ed. 1995; 
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie 

individuala; 
- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI 

nr.775/22.07.1998; 
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300. 
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor. 

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate 
de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protecţie a muncii. Se va 
verifica insuşirea fişelor tehnologice de catre intreg personalul din execuţie. 
Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se menţioneaza : 

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii; 
- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapete, dispozitive); 
- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate in conformitate cu 

normele in vigoare ; 

- asigurarea cu forţa de munca calificata şi care sa cunoasca masurile de protecţie a 
muncii in vigoare din “ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii in construcţii “ 
ediţia 1993 cap. 1-41. 

Se atrage atenţia asupra faptului ca masurile de protecţie a muncii prezentate nu au un 
caracter limitativ, constructorul avand obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru 
prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute şi in «Norme specifice de 
securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari»). 
Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon,etc. pentru lucrari provizorii 
Lucratorii trebuie sa aiba la dispozitie pe santier un grup sanitar ecologic. 
Pe perioada desfasurarii lucrarilor, pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de 
santier, se va realiza un racord. 
Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita 
pe timpul executiei lucrarilor de constructie in interiorul unei baraci. 
Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. 
Cand se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de 
protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie 
necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare. 
Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor 
si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal stabilirea in instructiunile de lucru a modului 
de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc 
respectate in timpul executarii lucrarilor. 
Coloanele electrice se vor executa din cabluri din cupru. Coloanele tablourilor electrice se vor 
marca cu etichete la ambele capete, iar conductorii (de faza, nul de lucru si nul de protectie) 
vor avea izolatia colorata diferit, conform normativului NP-I7/2002-Normativ pentru 
proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc. 
Protectia contra socurilor electrice prin atingere indirecta va fi realizata prin legarea tuturor 
partilor metalice ale instalatiilor electrice care nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar 
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putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de protectie. Conductorul de nul de protectie 
va fi legat la priza de pamant in tabloul general. 
Toate carcasele echipamentelor, cutiile, usile si ramele tablourilor de distributie, aplicele 
metalice, etc. vor fi legate la aceasta instalatie de protectie. 

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 
Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate si depozitarii materialelor pe santier pana la 
punerea in functiune a obiectivului revine executantului. 
Materialele de construcţie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita şi in incinta 
proprietaţii, in aer liber, fara masuri deosebite de protecţie. 
Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a 
acestora şi cu condiţia de a nu bloca caile de acces la apa şi la mijloacele de stingere şi spaţiile 
de siguranţa. 
Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se realizeaza astfel: 

- materialele pentru executarea lucrarilor sunt transportate de la sediul santierului la 
locul de punere in opera numai in momentul cand trasarea este executata si sunt 
indeplinite toate conditiile pentru punerea lor in opera; 

- zonele de lucru sunt semnalizate corespunzator, pentru a fi evitat orice tip de 
accident; 

- se recomanda executia lucrarilor numai in momentul cand executantul este in posesia 
tuturor materialelor necesare executarii, astfel incat circulatia in zonele respective sa 
fie intrerupta pe o perioada cat mai scurta ; 

- materialele necesare lucrarilor din prezentul proiect vor fi depozitate pe santier, astfel 
incat sa fie protejate de deteriorari accidentale , conform normativelor in vigoare; 

- lucrarile proiectate si nepuse in functiune vor fi protejate de indicatoare, ce 
semnalizeaza zona de lucru. 

Masuri generale de organizare a santierului 
Organizarea de şantier va avea in vedere urmatoarele: 

- amplasarea organizarii de şantier in conformitate cu proiectul şi avizele autoritaţilor; 
- asigurarea cailor de acces; 
- delimitarea fizica a organizarii de şantier; 
- realizarea zonelor de depozitare temporara a materialelor; 
- asigurarea unui iluminat general, in aer liber şi in cladiri, cu un nivel de iluminare 

conform cu normele aplicabile; 
- dotarea cu mijloace PSI; 
- prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin: 

 montarea panoului general de şantier (in conformitate cu cerinţele legale) 

 montarea  unui panou  ce indica lucrarile  specifice din   şantierul de construcţii 
şi EIP necesar (Echipament individual de protectie) 

 afişarea de instrucţiuni generale cu privire la “Disciplina in şantierul de 
construcţii” (Regulament de ordine interioara) 

 afişarea unui Plan de acţiune in situaţii de urgenţa (incendiu, calamitaţi naturale); 

 afişarea Graficului de execuţie a lucrarilor şi actualizarea acestuia ori de cate ori 
este necesar. 

- materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, 
pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport 
intr-un mod adecvat si sigur; 
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- asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol 
de surpare, daramare peste lucratori. Este interzis a se executa in imediata apropiere 
a stivelor sau depozitelor mari in vrac; 

- instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei 
distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au 
acces la parti ale instalatiei iar persoanele sa fie protejate corespunzator contra 
riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect; 

- accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu are o 
rezistenta suficienta este interzis; 

- Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca  in  modul  cel  mai  
direct intr-o zona de securitate; 

- in caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditii 
de maxima siguranta pentru lucratori; 

- Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, 
precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate 
cu obiecte; 

- Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de 
stingerea incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantilor. Mijloacele 
de stins incendiu vor fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorului; 

- Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, in zona santierului 
trebuind sa existe cel putin un post de prim ajutor echipat corespunzator; 

- Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare trebuie 
sa fie calculate, amplasate, amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi 
utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii 
aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un pericol; 

- Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite  de proeminente,  de gauri  sau  
de planuri inclinate periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase; 

- Lucratorii trebuie sa aiba la dispozitie pe santier apa potabila; 
- Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru a lua masa in conditii satisfacatoare; 
- Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie 

corespunzatoare; 
- Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de 

functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, 
controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminarii 
defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. La 
terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu  impiedice circulatia  
si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, 
decuplate de la tensiune, etc.); 

- Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate  in  timpul  lucrului se va  
face numai in locurile special destinate pentru acestea. 

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 
incendiilor. 
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi in preajma surselor de foc. 
Daca se folosesc utilaje cu acţionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de 
protecţie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie 
necorespunzatoare şi a unor impamantari necorespunzatoare. 
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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; 

 

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 

Costurile estimative ale investiţiei sunt prezentate în devizul general şi devizele pe obiect 
întocmite şi anexate la prezentul memoriu. La întocmirea estimărilor valorice, devizelor pe 
obiect şi devizului general s-a avut ca sursă de preţuri următoarele: 

 „Buletin tehnic de preţuri în mica construcţie şi reparaţii în construcţii” actualizat din trei 
în trei luni editat de Matrix Rom (Bucureşti) 

 Preţurile practicate de antreprenori locali la realizarea investiţiilor similare ca 
complexitate şi dimensiuni 

 Prețurile pentru dotările propuse au fost preluate de pe internet, de pe pagina web 
www.loftrek.ro obiectele de joacă, și de pe pagina web www.parkdekor.ro. 

 

VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL 
 

Valoarea totală a investiţiei este de 4.548,200 mii lei la care se adaugă TVA în valoare de 
841,61364 mii lei, totalul general fiind de 5.389,81364 mii lei. 

 
Din această sumă valoarea lucrărilor de construcţii montaj (C+M) este de 3.612,68597 mii lei, 
la care se adaugă TVA în valoare de 686,41034 mii lei, totalul fiind de 4.299,09631 mii lei. 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII: 

5.4. 

http://www.loftrek.ro/
http://www.parkdekor.ro/
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DEVIZUL GENERAL: 
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea fara TVA TVA Valoare cu T.V.A. 

 de cheltuieli lei (RON) lei (RON) lei (RON) 

1 2    

 CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului    

 
 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 
 

 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 
 

 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala  0.00 0.00 0.00 
 

 

1.4 Relocarea/ protectia utilitatilor (devieri de utilitati din amplasament) 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP. 1 0.00 0.00 0.00 
     

 CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului     

 
 

2.1 Bransament alimentarea cu apa 15,000.00 2,850.00 17,850.00 
 

 

2.2 Bransament alimentare cu energie electrica 25,000.00 4,750.00 29,750.00 

TOTAL CAP. 2 40,000.00 7,600.00 47,600.00 
     

 CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica    

 
 

3.1 Studii 25,000.00 4,750.00 29,750.00 
 3.1.1 - Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00 
 3.1.2 - Raport privind impactul asupra mediului  0.00 0.00 0.00 
 3.1.3 - Alte studii specifice 5,000.00 950.00 5,950.00 
 

 

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize si autorizatii  3,200.00 608.00 3,808.00 
 

 

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00 
 

 

3.4 Certificarea performantei energetice sii Auditul energetic al cladirilor  0.00 0.00 0.00 
 

 

3.5 Proiectare 291,800.00 
 

55,442.00 
 

347,242.00 
 3.5.1 - Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 
 3.5.2 - Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
 3.5.3 - Studiu de fezabilitate/ DALI si Deviz general  110,000.00 20,900.00 130,900.00 
 3.5.4 - Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor  50,000.00 9,500.00 59,500.00 
 3.5.5 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie  20,000.00 3,800.00 23,800.00 
 3.5.6 - Proiectul tehnic si detaliile de executie 111,800.00 21,242.00 133,042.00 
 

 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00 
 

 

3.7 Consultanta 0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 3.7.1. - Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii  0.00 0.00 0.00 
 3.7.2 - Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 
 

 

3.8 Asistenta tehnica 35,000.00 6,650.00 41,650.00 
 3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului     

 3.8.1.1 - pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00 
 3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C . 10,000.00 1,900.00 11,900.00 
 3.8.2 - Dirigentie de santier 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

TOTAL CAP. 3 355,000.00 67,450.00 422,450.00 
     

 CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza    

 
 

4.1 Constructii şi instalatii 3,500,968.02 665,183.92 4,166,151.94 
 

 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 
 

 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesita montaj  0.00 0.00 0.00 
 

 

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

 

4.5 Dotări 84,479.73 16,051.15 100,530.87 
 

 

4.6 Active necorporale 450.00 85.50 535.50 

TOTAL CAP. 4 3,585,897.74 681,320.57 4,267,218.32 
     

 CAP. 5 - Alte cheltuieli    

 
 

5.1 Organizare de santier 125,506.42 23,846.22 149,352.64 
 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 2% 71,717.95 13,626.41 85,344.37 
 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului - 1,5% 53,788.47 10,219.81 64,008.27 
 

 

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 59,327.27 0.00 59,327.27 
 5.2.1 - Comisioanele si doanzile aferente creditului bancii finantatoare  0.00 0.00 0.00 
 5.2.2 - Cota I.S.C. Pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (Conf. Legii 10/1995 - 0,5%) 17,929.49 0.00 17,929.49 
 5.2.3 - Cota I.S.C. Pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (Conf. Legii 50/1991 - 0,1%) 3,585.90 0.00 3,585.90 
 5.2.4 - Cota C.S.C. (Conf. Legii 215/1997 - 0,5%) 17,929.49 0.00 17,929.49 
 5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare  19,882.39 0.00 19,882.39 
 

 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din Cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) - constructii noi - max. 10 % 197,634.89 37,550.63 235,185.52 
 

 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP.5 567,302.26 85,243.07 652,545.33 
     

 CAP. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste    

 
 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 
 

 

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAP. 6 0.00 0.00 0.00 
  

TOTAL GENERAL 
 

4,548,200.00 
 

841,613.64 
 

5,389,813.64 
  

din care C+M (Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
 

3,612,685.97 
 

686,410.34 
 

4,299,096.31 
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Deviz general - anexat 
Grafic de realizare a investiţiei - anexat 
Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției - anexat 

 

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; 

 

Indicatori minimali Descriere 

Suprafata teren 11.974 mp 

Categoria infrastructurii ca subiect al 
proiectului 

Agrement – Parc Centenar 

 
c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

 

Valoarea totala a obiectului de investii (lei cu 
TVA) 

5.389.813,64 

Din care C+M (lei cu TVA) 4.299.096,31 

Amenajare Parc 1 

 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiţiei 
Durata de realizare a investiţiei prezentate mai sus va fi de 9 luni în conformitate cu Graficul 
de realizare al lucrărilor, prezentat in capitolul 3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A 
INVESTITIEI. 

 

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU 
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE 
AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE 
CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 

Analiza solutiei constructive a obiectivului a avut in vedere indeplinirea celor 6 exigente 
stabilite de legislatia tehnica in constructii: 

 

A. REZISTENTA SI STABILITATE 
B. SECURITATE LA INCENDIU 
C. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI 
D. SIGURANTA IN EXPLOATARE 
E. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 
F. ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA 

 

CERINTA « A » REZISTENTA SI STABILITATE 
Nu este cazul 
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Cerinta « B » Siguranta in explotare 
 

Scarile, treptele si balustradele au fost dimensionate conform STAS 2965 – 79 – Scari 
interioare – Principii generale de proiectare si Normativ NP 063 -02 privind criteriile de 
performanta specifice scarilor si rampelor pentru circulatia pietonala in constructii. 
Finisajele pardoselilor aflate la exterior sau in spatiile unde exista pericolul de alunecare 
au fost prevazute ca pardoseli antiderapante. Acestea sunt existente si nu se intervine. 

 
Pavimentele sunt din materiale nealunecoase. 

 

Se evita muchiile ascutite ale elementelor de constructii care se rotunjesc pe inaltimea de 
h = 1,50 m. Cladirile, precum si spatiul urban aferent, vor fi adaptate la exigentele 
persoanelor cu dizabilitati motorii, conform indicativ NP 051/2001. 

 
Cerinta « C » Securitatea la incendiu 
Imobilul este un parc public, constructiile din cadrul acestuia fiind nepermanente si de 
mici dimensiuni, fara risc de incendiu. Reteaua stradala de hidranti va fi folosita in cazul 
unor eventuale incendii in cadrul parcului. 

 

Cerinta « D » 
Igiena si sanatatea oamenilor 
Prin lucrarile de reabilitare a parcului conditiile de utilizare se vor imbunatati. 
La constructiile admnistrative si grupurile sanitare publice ventilatia va fi naturala. 
Tamplaria propusa, din lemn cu geam termoizolant, are prevazute grile de ventilatie cu 
recuperare de caldura in vederea asigurarii unui aport de aer proaspat. 
Refacerea si protectia mediului - Nu se vor perturba vecinatatile. Terenul va fi amenajat cu 
spatii verzi si vegetatie. 

 
Cerinta « E » 
Izolarea termica si economica de energie 
Nu este cazul 
Izolarea hidrofuga 
Hidroizolatia soclului constructiilor va fi continuata pana la talpa fundatiilor. Aceasta va fi 
protejata de o membrana din polietilena extrudata, montata cu crampoanele inspre 
perete. Pentru evitarea infiltratiilor apei la fundatii, intre trotuarul de beton si cladire se 
va monta un cordon de mastic bituminos. Sub placa de pardoseala a corpurilor nou 
proiectate, se va monta o folie anticondens si se va realiza un pat de balast de 15cm 
grosime. Pentru hidroizolatia acoperisului se propune membrana hidroizolanta pentru 
sarpanta. in pod, peste stratul de vata minerala se va monta o folie anticondens. 

 

Cerinta « F » Protectia la zgomot 
Nu se modifica amplasamentul constructiei si nu se vor perturba vecinatatile. 
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Fonduri proprii. 
 

Atasat: Certificatul de urbanism nr 1333/1645671 din data de 05.09.2018. (anexa 1a) 
 

 6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA (cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege) 
Atasat: Extrasul de carte funciara nr 235627 din data de 11.10.2018. (anexa 17) 

 

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA 
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, 
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN 
DOCUMENTATIA TEHNICO – ECONOMICA 

 

Evaluarea impactului asupra mediului 

 
Apa, aerul și solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile, dar și cel mai frecvent supuse 
acțiunii 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. Evidența gestionării deșeurilor se va face, de către titular, conform HG 856/2002, 
Anexele nr. 1 (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul 
deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor), titularul având 
obligația ținerii acestor evidențe, precum și raportarea acestora. 
Atât pe parcursul execuției investiției, cât și după terminarea acesteia, mediul înconjurător va 
fi afectat la o scară foarte redusă. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi 
minim. Din punct de vedere al protecției mediului înconjurător menționăm ca funcționarea 
unui asemenea obiectiv (parc comemorativ, parc de agrement cu loc de joacă pentru copii cu 
amplasament exterior) nu afectează mediul înconjurător cu degajări de gaze toxice, radiații 
periculoase și nu contaminează apa și solul. 

NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A 
ANALIZEI FIANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, 
ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/ BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE 
GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, 
ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE 

5.6. 

CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE 
CONSTRUIRE 

6.1. 
6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 
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Impact în cursul desfăşurării lucrărilor 
În această fază se pot manifesta efecte, chiar dacă modeste şi atenuante asupra diferitelor 
componente din mediu. Mentionerea acestora sub nivelul critic se va face printr-un plan de 
actiune elaborat in faza de PT + DE. 

 

Concluziile evaluării impactului asupra mediului 
Obiectivele evaluării impactului asupra mediului constau în identificarea, anticiparea, 
estimarea și diminuarea posibilelor efecte fizice, biologice și socio-economice ale proiectelor 
propuse sau ale programelor de dezvoltare. 

 
Pe perioada desfăşurării lucrărilor, se pot observa următoarele tipuri de impact: 

 

 componenta peisaj urban: amenajarea şantierelor modifică viziunea şi peisajul urban; 
 componenta atmosferă: lucrările şi manevrarea materialelor vor putea produce, în 

timpul desfăşurării lucrărilor, praf şi emisii care pot dauna calităţii aerului, cu efecte 
negative asupra sănătăţii publice şi asupra patrimoniului vegetal, dar cum lucrările nu 
se vor întinde pe un interval lung de timp acestea vor avea un impact minim. 

 componenta floră şi faună: nu va avea de suferit deoarece proiectul chiar prevede 
reamenajarea spațiilor verzi . 

 componentele zgomot şi vibraţie: aceste componente apar mai ales în fazele de 
demolare , transport al construcțiilor existente si a dalajului propus, unde se pot obţine 
efecte ce pot fi percepute de om. 

 componenta sol: modificări ale structurii și texturii solului prin decopertări, săpături 
pentru fundații și pozarea conductelor, sau prin tasări ale solului ca urmare a depozitării 
temporare a unor materiale și/sau a deplasării în amplasament a utilajelor și 
echipamentelor grele. În funcție de materialele utilizate pot apărea poluări ale solului și 
subsolului cu diverse elemente chimice, cu posibilitatea migrării poluanților în acvifer; 

 componenta aer: gaze de ardere de la combustibili folositi utilizati de echipamentele si 
utilajele din santier; 

 componenta apă: ulei mineral, particule fine provenite de la uzura anvelopelor, 
particule metalice provenite de la caroseriile echipamentelor si utilajelor etc. 

 

După terminarea lucrărilor: 
Nu se prevede niciun impact ambiental negativ, odată ce au fost efectuate lucrările din 
proiect, ci doar impacturi şi efecte pozitive asupra tuturor componentelor de mediu. 

 

Sănătatea publică va beneficia de îmbunătăţirile prevăzute pentru deplasarea vizitatorilor 
parcului şi a persoanelor cu dizabilități, nevăzători, generate de necesitatea raţionalizării 
spaţiilor. 

 
Flora, fauna şi atmosfera vor beneficia de îmbunătăţirile prevăzute pentru intervenţiile 
asupra arborilor şi arbuştilor (întreţineri extraordinare şi noi plantări de vegetaţie). 

 
Componenta sol şi subsol nu va suferi modificări, întrucât proiectul are o acţiune pozitiva 
asupra solului, prin amenajarea si imbunatatirea spaţiilor verzi, și aducerea unor cantități mari 
de pământ vegetal. 
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În concluzie, proiectul de amenajare peisagistică a zonei în cauza contribuie semnificativ la 
îmbunătățirea calității mediului din incinta parcului. 
Astfel, efectele implementării proiectului asupra ecosistemului local vor fi doar pozitive, 
putând fi grupate în următoarele două categorii: 

a) Influenţa asupra factorilor de mediu, datorată realizării proiectului: 
 

 Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor verzi existente 

 Îmbunătăţirea calităţii solului 

 Creşterea diversităţii biologice 
 

b) Influenţa socio–economică 
In urma realizarii investitiei se vor asigura urmatoarele beneficii: 

 

 Cresterea gradului de confort generate de imbunatatirea conditiilor de activitate 
pentru toti utilizatorii parcului; 

 Crearea de noi locuri de munca temporare; 

 Beneficii economice aduse lucratorilor ce vor participa la lucrarile de reabilitare si 
restaurare prin remunerarea pe care o vor primi in schimbul muncii prestate; 

 Ameliorarea aspectului urbanistic a orasului prin utilizarea unor materiale de calitate 
superioara, ce vor determina o crestere a calitatii lucrarii in ansamblul ei si o rezistenta 
mai mare in timp (implicit costuri reduse de intretinere si reparatii). 

 Crearea unor ambianţe psiho-relaxante 
 

 6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR  
Se vor anexa 

 

Atasat documentatiei, plansa P-02 
 

Se vor anexa 
 

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este administratorul imobilului, 
Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Sos. Bucuresti – 
Ploiesti, nr. 8B, sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal 14008314, cont 
RO57TREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Statului - Sector 1, Bucuresti. 

 

 7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND:  

 Durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice): 16 luni 

 Durata de executie: 9 luni 

 Graficul de implementare a investitiei este prezentat in capitolul intitulat 3.5. GRAFICE 
ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI. 

 Esalonarea investitiei pe ani. Investitia are o durata de 16 luni 

STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATEA 
IMOBILIARA 

6.5. 

AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII SI CARE POT CONDIŢIONA SOLUTIILE TEHNICE 

6.6. 

INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 7.1. 
7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 
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 Resurse necesare: fonduri proprii 
 

 7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/ OPERARE SI INTRETINERE:  
Intreținerea obiectivului de investiții va fi asigurată de către ALPAB. 

 

 

In vederea asigurarii derularii tuturor activitatilor proiectului in orizontul de timp preconizat, 
precum si in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului cu atingerea indicatorilor fixati, 
Beneficiarul va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului. 

 
Monitorizarea se va face pe tot parcursul desfasurarii proiectului si va cuprinde: 

o monitorizarea executarii activitatilor proiectului, evidenta utilizarii resurselor 
proiectului si obtinerea rezultatelor preconizate; 

o monitorizarea financiara, ce va urmari utilizarea corecta a fondurilor, modul 
de efectuare a platilor, incadrarea in prevederile capitolelor bugetare de 
cheltuieli ale proiectului. Se va urmari permanent eficienta cheltuielilor 
realizate; 

o diagnoza proiectului pentru a vedea, in cazul aparitiei unor probleme de 
implementare, care sunt noile solutii necesare continuarii implementarii. 

 
Concret, procedura de monitorizare va cuprinde urmatoarele actiuni: 

o Desfasurarea lunara a sedintelor de proiect cu membrii echipei in vederea 
verificarii stadiului indeplinirii planului de actiune si actualizarii permanente a 
acestuia, finalizate printr-un proces verbal; se creeaza in acest fel premisele 
realizarii proiectului conform contractului; 

o Analizarea bugetului cel putin o data pe luna. In situatia existentei unor 
diferente fata de bugetul planificat, se identifica principalele cauze si se iau 
decizii de corectare a erorilor; 

o Verificarea de catre Managerul de proiect a rapoartelor si documentatiilor 
intocmite de membrii echipei de proiect, inainte de transmiterea catre 
autoritati; 

o Organizarea de intâlniri ad-hoc ale membrilor echipei de proiect - in situatia 
unor probleme si situatii neprevazute care pot aparea pe parcursul 
desfasurarii proiectului si care necesita o solutionare urgenta; 

o Activitatea de monitorizare se va baza in mod exclusiv pe date cuantificabile, 
pe indicatori si surse de verificare agreati in prealabil si pe baza termenelor si 
conditiilor prevazute in alte documente elaborate in cadrul proiectului (planul 
de achizitii, planul de informare si publicitate, etc.). 

 

 

Prin implementarea prezentei investitii, Municipiul Bucuresti va avea un parc nou, raspunzand 
astfel nevoii de spatiu verde a orasului. Se va creste astfel calitatea vietii, cu impact la nivelul 
populatiei care va beneficia, in urmatorii ani, de un spatiu de agrement amenajat si dotat 
corespunzator. Prin aceasta investitie se va crea un loc festiv comemorativ, un spațiu verde de 

RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI 
INSTITUTIONALE 

7.4. 

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI 
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agrement, funcțional care va oferi oportunități de educatie civica si culturala, distracție și 
confort pentru toți locuitorii orașului, precum și turiștilor, un spațiu de odihnă, relaxare, un 
centru cultural în aer liber, unic în felul lui. 
LEGISLATIE: 

 
 

 Standardele şi normativele aplicabile la construcţia căilor pietonale cu pavele din 
piatră și locuri de joacă pentru copii: 

o STAS 9312/1987 - subtraversări 
o Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor 

aprobate cu Ordinul MT nr. 45/27.01.1998 publicate in MO nr. 138 bis/06.04.1998; 
o Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu 

înconjurător aprobate cu Ordinul MT nr. 44/27.01.1998 publicate in MO nr. 138 
bis/06.04.1998; 

o P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 
o HG 273/1994 Privind regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora. 
o STAS 8591/I-91 privind coexistenta cu celelalte instalaţii edilitare 
o Legea 10 / 1995 si HG 766 ce reglementează calitatea si urmărirea lucrărilor in 

construcţii; 
o Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii 
o Normativ C167/1997 privind conţinutul si modul de întocmire, completare si 

păstrare a cărţii tehnice a construcţiei; 

o STAS 10144/1-89 Străzi – profile transversale; 
o STAS 10144/2-89 Străzi – trotuare, alei de pietoni si ciclişti 
o STAS 6400-84 - Straturi de baza si fundaţie; 
o STAS 10473/1-87 - Straturi din agregate naturale stabilizate cu ciment; 

 

 Standardele si normativele care se respectă la lucrările peisagistice: 
o STAS 2104/92 Copaci și arbuști 
o STAS 5382/91 Copaci și copaci ornamentali.Clarificare 
o STAS 6053/79 Copaci și arbuști sălbatici. Terminologia botanică. 
o STAS 9167/91 Regenerare naturală, sisteme silvicole, îngrijire și poziție. 

Terminologie. 
 

 HG 907/2016 
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ANEXE 
 

1. Incadrarea suprafetei de proiectare in tesutul urban (diferite scari) 
1.a Certificat de urbanism 
1.b Relatia suprafetei de proiectare cu cele mai importante elemente de 

infrastructura verde a Capitalei 

2. Sistemul de starzi si de circulatie rutiera in zona Parcului Centenarului 
3. Relatia terenului de proiectare cu sistemul velo al Capitalei 
4.  Liniile de transport in comun si statiile prin care se poate accesa terenul de 

proiectare 
5. Zone verzi importante in apropierea Parcului Centenarului 
6. Facilitati de sport in apropierea Parcului Centenarului 
7. Analiza generala a principalelor caracteristici a terenului de proiectare 
8. Analiza umbririi suprafetei de proiectare 
9.  Dispunerea spatiala pe terenul de proiectare al unor specii de plante 

adventive si al arborilor uscati 
10. a Imagini de pe terenul de proiectare (situatia actuala) 
10.b Imagini de pe terenul de proiectare (situatia actuala) 
11. Evolutia conceptiei peisagistice a Parcului Centenarului 
12. Conceptul Monumentului Unirii si al Sfarsitului Marelui Razboi 
13. Elemente de mobilier urban 1 
14. Elemente de mobilier urban 2 
15. Elemente de mobilier urban 3 
16. Caracteristici DIALUX 
17. Extras carte funciara 



Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris

al proiectantului.

2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia

din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.
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