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A.
1.

PIESE SCRISE
Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții
,,Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa, biogaz,
geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalatie de producerea energiei
electrice pe biomasa de 95 kW in comuna Fratautii Noi, instalatie de incalzire centrala cu pompa de
caldura geotermala pentru Sediu Primarie, comuna Fratautii Noi si instalatie de incalzire cu pompa de
caldura geotermala pentru Scoala Gimnaziala Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava''
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si UAT Comuna
Fratautii Noi, jud. Suceava.

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investiției
UAT Comuna Fratautii noi, str Principala, nr.754B, jud. Suceava cod 727250,
tel. 0230/411003
fax : 0230/411003
e-mail: primaria_fratautiinoi@yahoo.com,
web: www.primaria-fratautii-noi.ro

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab, nr.8, etaj parter, camera 2,
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
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Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții.

2.

Asezarea geografica:
Comuna Fratautii Noi este situată în nordul judeţului Suceava, la 7.7 km distanţă de paralela 48 si la
9.2 km vest de meridianul 26. Suprafata: 5457 ha, Intravilan: 1558 ha, Extravilan: 3899 ha, Populatie:
5610, Gospodarii: 3442, Nr. locuinte: 2069, Nr. gradinite:5, Nr. scoli: 5.
Numele localitatilor aflate in administratie: Fratautii Noi, Costisa.
Localitatea se învecinează la nord cu Republica Ucraina, la vest comuna Bilca, la sud comuna
Fratautii Vechi, sat Hurjuieni si comuna Galanesti, la sud-est satul Iaz, comuna Domesti, satul Vicsani si
comuna Musenita, la est si nord-est satul Climauti si comuna Musenita. Majoritatea gospodariilor cresc
animale (vaci, porci, cai, oi, păsări) aflate în imediata apropiere a locuințelor, fără ca acestea să detina
platforme individuale de depozitare a gunoiului. Acest tip de practici agricole necorespunzătoare conduc
la poluarea apelor subterane si de suprafata cu nitrați și bacterii precum și către răspândirea mirosurilor
neplăcute și a muștelor, fapt ce prezintă amenințări la starea de sănătate a locuitorilor si a animalelor care
folosesc apa pentru băut. Majoritatea deținătorilor de ferme mici nu derulează practici agricole
prietenoase cu mediul și, prin urmare, contribuie în mod semnificativ la poluarea cu nutrienți din surse
neorganizate. Cladirile publice administrate de primaria comunei Fratautii Noi sunt incalzite cu ajutorul
unor centrale pe lemne sau electrice care sunt mari consumatoare de energie electrica si lemne. Prin
accesarea programului POIM 6.1 privind ’’Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai
putin exploatate ( biomasa, biogaz, geotermal) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava’’se preconizeaza
o reducere substantiala a energiei electrice si termice prin instalarea unei centrale electrice pe biomasa de
95 kW, a unor pompe de caldura geotermale la doua cladiri administrate de UAT comuna Fratautii Noi.
Cladirile unde se vor instala pompele de caldura geotermale sunt in tabelul urmator:

Nr. Cladire publica
crt.

1
2

Sediu primarie, comuna Fratautii Noi
Scoala gimnaziala Iraclie
Porumbescu, comuna Fratautii Noi

Se
Suprafata
solicita teren (mp)
Pompe
Caldura

Nr.
cadastral

Suprafata Situat in
construita intravilan
(mp)

Da

3.690

35777

339

Da

5.571

35858

1.167

Com.Fratautii
Noi
Com.Fratautii
Noi
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Sediu Primarie Comuna Fratautii Noi

Scoala Gimnaziala ‚, Iraclie Porumbescu’’ Comuna Fratautii Noi
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Deficiențele situației actuale sunt următoarele:
- Problemele de sanatate (atat la generatia tanara cat si la restul generatiei, generate de existenta
poluantilor (gunoi de grajd)
- Existența a unui număr mare de animale generatoare de cantități apreciabile de gunoi de grajd care
nu este depozitată în mod conform; Conform Registrului agricol, la nivelul anului 2018
- Locuitori comunei nu pot îndeplini condițiile pentru obținerea subvențiilor (depozitarea gunoiului
de grajd pe platforme special amenajate, individuale sau comunale).
- Afectarea dezvoltării normale a faunei din zona comunei cauzată de poluarea apei cu nutrienţi (în
special azot şi fosfor) proveniţi din gunoiul de grajd.
- Poluarea apelor subterane, folosite ca sursă de apă potabilă, cu nitraţi proveniţi din scurgerile din
gunoiul de grajd depozitat incorect.
Locuitorii comunei care vor putea aplica Codul de bune practici agricole și vor evita sancțiunile
administrative aplicate de APIA vor putea înlocui îngrășămintele chimice aplicate pe terenurile agricole
cu îngrășământ organic, compost de bună calitate și deci vor avea beneficii ca urmare a depozitării
gunoiului de grajd pe platformă.
Locuitori ai comunei Fratautii Noi, județul Suceava vor beneficia apa din fantani mai puțin poluate
de nutrienți. Condiții de igienă mai bune și eliminarea bolilor virale transmise de insectele localizate în
grămezile de gunoi de grajd din gospodăriile populației.
Cladirea sediului Primariei si scoala gimnaziala ,,Iraclie Porumbescu’’ este incalzita cu ajutorul
unor centrale termice electrice mari consumatoare de energie. Motiv pentru care se acceseaza programul
POIM 6.1 pentru cresterea energiei din surse regenerabile. Cresterea productiei de energie electrica cu
ajutorul centralei pe biomasa de 95 kW, precum si scaderea consumului de energie electrica la sediu
primarie sat Fratautii Noi si scoala gimnaziala ,,Iraclie Porumbescu’’ din comuna Fratautii Noi prin
montarea unor pompe de caldura geotermale.
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația
actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico economice identificate și propuse spre analiză.
Nu este cazul.
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și
financiare.
Axa Prioritară 6 Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei
economii cu emisii scăzute de carbon prin Prioritatea de investitii 4a - Promovarea producerii și
distribuției de energie derivate din surse regenerabile vizează promovarea investiţiilor în sectorul de
energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Strategiei Europa
2020 (20/20/20) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea
eficienţei energetice, respectiv: producţia de energie regenerabilă, prin Obiectivul Specific 6.1., consumul
de energie în industrie, prin OS 6.2., consumul de energie în gospodării, prin OS 6.3. şi energia prin
cogenerare de înaltă eficienţă, prin Obiectivul Specific 6.4.
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Obiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin
exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producţie promovează acțiuni orientate spre creșterea
producției de energie regenerabilă, cu accent pe resursele regenerabile mai puțin exploatate, respectiv:
biomasă, biogaz și energie geotermală, dar și acțiuni de sprijin pentru întărirea rețelei de distribuție pentru
a prelua energia produsă din surse regenerabile.
Principalul rezultat urmărit este:
•

Producţie majorată a energiei din surse regenerabile mai puţin exploatate

Acest rezultat va contribui şi la:
•
creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al
investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din resurse
regenerabile mai puţin exploatate.
•
reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi
din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural).

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor
Problemele cu care se confruntă mediul rural din comula Fratautii Noi sunt:
- in domeniul incalziri celor doua cladiri din comuna Fratautii Noi, sediu primarie din satul Fratautii
Noi si scoala gimnaziala ,,Iraclie Porumbescu’’ sat Fratautii Noi, se realizeaza cu ajutorul unor centrale
termice.
- în domeniul gestionării deseurilor de plante agricole cum ar fi: (stiuleti de porumb,paie,coji de
legume si fructe deseuri de la culturi energetice producătoare de amidon, zahar, ulei, ligno-celulozice,
gunoiului de grajd provenit de la creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei au un impact major
asupra societăţii, reprezintă o ameninţare directă la adresa sănătăţii şi au un efect advers asupra calităţii
vieţii. În Comuna Fratautii Noi, jud. Suceava gunoiul de grajd este depozitat în condiţii improprii direct
pe pământ la nivelul gospodăriilor individuale, fără a exista vreo măsură împotriva scurgerilor şi
infiltraţiilor fracţiilor lichide rezultate - urină plus ape din precipitaţii. Acest fapt afectează mediul
înconjurător, în special solul şi apele subterane sau de suprafaţă. Mai mult, de cele mai multe ori, gunoiul
de grajd este amestecat cu resturi menajere nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea pe terenurile
agricole. Ca urmare, este necesară aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea gunoiului de grajd,
ceea ce implică schimbări majore în practicile actuale, în vederea conformării cu cerinţele noilor
reglementări naţionale şi europene
Fermierii nu pot îndeplini condiționalitățile pentru obținerea subvențiilor (depozitarea gunoiului de
grajd si a resturilorvegetale pe platforme special amenajate, individuale sau comunale).
Afectarea dezvoltării normale a faunei din corpurile de apă de suprafață, prin eutrofizarea cauzată
de poluarea apei cu nutrieți ( în special azot și fosfor) proveniți din gunoiul de grajd.
Existența unor depozite individuale de gunoi de grajd în apropierea unor fântâni.
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Disconfortul produs de depozitarea de către micii fermieri, a gunoielor de grajd, în proximitatea
altor gospodării.
Calitatea apei se degradează, primele efecte fiind evidențiate prin numărul de îmbolnăviri
înregistrate în rândul populației cauzate de consumul de apă potabilă cu un conținut ridicat de nitrați,
condiții de igienă precară și bolile virale transmise de insectele localizate în grămezile de gunoi de grajd
din gospodăriile populației.
S-au efectuat analize de specialitate ale apei din fântâni din punct de vedere al poluării cu nitriți și
acestea au confirmat poluarea apelor de suprafață. Sumarul conținutului de nitrați cu depășirile respective
este: față de valorile admise (50 mg/l) s-au înregistrat valori depășite mai mari de 50 mg/l (valoari
determinate in plaja 56 – 103 mg/l). Toate fântânile sunt necorespunzătoare standardelor de consum. În
perioada 2016-2017 au fost cazuri de îmbolnăviri a cetățenilor din comună cu nitriți și nitrați.
Codul de bune practici agricole nu se respectă la nivelul comunei. Se aruncă gunoiul de grajd si a
resturilor vegetale pe câmp (la marginea proprietații) în vederea folosirii lui ca îngrășământ natural.
Fertilizarea culturilor se face folosind îngrășăminte chimice în dauna celor organice.
Depozitarea gunoiului de grajd si a resturilor vegetale în condițiile actuale afectează mediul
înconjurător, în special solul și apele subterane sau de suprafaţă. Gunoiul de grajd si resturile vegetale
este amestecat cu resturi menajere nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea pe terenurile agricole.
O consecinţă importantă constă în acumularea în cantităţi mari a materialelor organice reziduale de
consistenţa solidă, lichidă şi semilichidă.
Elementele de poluare ale gunoiului de grajd în cazul nerealizării obiectivului de investiții sunt:
Sedimentele care sunt cantitățile excesive de materiale sedimentare sau de sol, transportate cu apă
în curgere, care se depun în cea mai mare parte pe terenuri, o proporție mică fiind acumulată în corpurile
de apă de suprafață. Praful, agenții patogeni și muștele datorate producțiilor de animale pot fi încadrate în
emisiile care poluează aerul
Praful, care reprezintă o combinație de substanțe solide din gunoiul de grajd, fire păr,
pene și fracțiuni de furaje, este foarte dificil de eliminat din unitățile de producție de animale.
Agenții patogeni reprezintă o altă formă de emisie în aer. Deși sunt prezenți în grajduri și în unitățile de
depozitare a gunoiului de grajd pot fi transportați uneori de către particulele de praf din gunoiul de grajd.
Compușii gazoși cei mai importanți sunt: amoniacul, metanul și dioxidul de carbon. Acestea
după cum se știe au implicații în încălzirea globală și în ploile acide.
Muștele reprezintă un alt element de poluare. Au tendința de a prolifera în zonele umede de
producție de origine animală, cu trafic redus de animale.
Nutrienții, respectiv azotul, fosforul și potasiul se acumulează în corpurile de apă prin scurgerile de
suprafață, fie dizolvate în apa de transport, fie legate de particulele de sol. Conținuturi excesiv de azot,
fosfor și potasiu în apă determină apariția procesului de eutrofizare, care are un puternic impact negativ
prin dezvoltarea în exces a algelor, modificarea în sens negativ a speciilor de plante și animale și
distrugerea organismelor vii. Sursele nepunctuale de azot, fosfor și potasiu sunt de regulă, activitățile
agricole, respectiv exploatațiile animaliere și scurgerile potențiale din cest sector. Fosforul este transportat
cu scurgerile de suprafață în corpurile de apă, de obicei puternic legat de particulele de sol. Formele
organice ale azotului sunt atașate particulelor sedimentare sau sunt conținute în materia organică
acumulându-se în corpurile de apă prin scurgerile de suprafață.
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Cantitățile importante de azot însă, sunt spălate cu soluția solului și transportate în apele subterane.
Scurgerile de suprafață conțin de regulă, cantități mai mici de azot comparativ cu cele din apa freatică.
Concentrațiile ridicate de nitrați în apa freatică pot avea efecte dezastruase asupra sănătății publice.
Elemente de poluare ale gunoiului de grajd asa cum este el folosit în momentul de față sub forma
,,crud’’-proaspăt și uscat, produc substanțe cu potențial toxic. Substanțe comune în gunoiul de grajd,
hormoni, antibiotice sau pesticide fac ca în momentul de față gunoiul de grajd să nu fie corespunzător
depozitat și procesat în termen de minim 120 de zile de la recoltare, pentru a asigura protecție împotriva
bolilor cum ar fi – Salmonella și Ecoli.
Prin accesarea programului comuna Fratautii Noi, judetul Suceava se urmareste reducerea emisiilor
de dioxid de carbon, reducerea consumului de lemne, reducerea consumului si importului de gaze
naturale, eliminarea aruncari la margine satelor si comunelor a deseurilor vegetale a gunoiului de grajd
prin construirea unei centrale pe biomasa pentru producerea energiei electrice, si montajul unor pompe de
caldura geotermale pentru incalzirea celor doua camine culturale.
2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția
cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții
În comuna Fratautii Noi, jud. Suceava și în zonele limitrofe nu există platforme de gestionare a
gunoiului de grajd autorizate și nici la proprietarii exploatațiilor agricole deținute de societăți comerciale,
de agenți autorizați conform O.U.G. 44/2006 sau de agricultorii individuali. Aceștia până în momentul de
față nu au demarat lucrările privind construcția și dotarea exploatațiilor deși comunitățile dispun de un
număr mare de animale.
Comuna Fratautii Noi are nevoie de investiții precum și de întărirea politicilor, regulamentelor și a
structurilor administrative, a serviciilor si competențelor aferente la nivel local pentru a putea ajuta
localitatea să se conformeze cerințelor Directivei Nitrați a UE. La nivel național, numeroși fermieri sunt
penalizați pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate aplicate pentru a primi sprijinul UE
pentru agricultură (plăți directe).
Începând cu anul 2015, fermierii care solicită plăți directe din fondurile europene și din bugetul
național, la fel ca și cei care aplică pentru fonduri europene în cadrul diferitelor scheme de finanțare din
cadrul PNDR 2014 - 2020 vor trebui să se conformeze cu norme legate de eco-condiționalitate. In
comuna Fratautii Noi din perspectiva cererii de bunuri și servicii din partea cetățenilor, se anticipează
faptul că promovarea practicilor vizând perfecționarea modului de gestionare a deșeurilor de grajd în
regiunile rurale va avea un impact benefic prin îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de muncă și de
viață pentru cetățeni, diminuarea riscului de îmbolnăvire a populației și animalelor, favorizarea
activităților economice –investiții în agricultura ecologică, înființarea de asociații și de grupuri de
producători agricoli, creșterea animalelor, procesarea produselor.
In comuna Fratautii Noi din perspectiva necesității obiectivului de investiții, investiția avută în
vedere în cadrul proiectului sprijină primăria în îndeplinirea obligației de a lua decizii privind sistemul de
colectare și stocare a resturilor vegetale si a gunoiului de grajd la nivelul localității. Cantitatea rezultata de
resturile vegetale si de gunoi de grajd anual, la nivel de localitate este de peste 2500 mc, deci exista o
cerere pentru serviciile ce vor fi oferite.
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Pe termen lung si mediu cererea va fi in crestere, datorita constientizarii populatiei asupra
impactului negativ al depozitarii necontrolate a gunoiului de grajd.
Construcția unei instalatii de producerea energiei energie electrică şi/sau termică din
biomasă/biogaz şi energie geotermală va asigura pe lângă respectarea condițiilor de mediu specific
activităților de creșterea animalelor și a respectării de către agricultori ale cerințelor de bune practice
agricole și accesul acestora la plata integrală a subvențiilor în perioada următoare, precum si la
respectarea condițiilor acestora privind întocmirea cererilor pentru proiecte cu finanțare europeană din
PNDR, în baza protocoalelor pe care le va încheia cu administratorul platformei de gunoi de grajd.
Conform obiectivelor înscrise în acestea, prin construcția platformei de gunoi de grajd se urmarește
transformarea gunoiului de grajd din sursa de poluare, în materie primă, pentru instalatia de producere
energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală.
În faza următoare partea solidă se va procesa și se va valorifica prin dezvoltarea activităților de
producere a peleților, situație în care se vor valorifica și materialele solide din igienizarea drumurilor și a
pădurilor. În acest scop până în anul 2020 se vor finaliza și instalațiile de gazeificare a biomasei (inclusiv
gunoi de grajd). Instalațiile de gazeificare a biomasei se vor finanța prin fonduri europene (Programul
Operațional Infrastructură Mare, axa 6.1).
In concluzie, există o nevoie critică de a oferi comunității de fermieri cunoștințele și instrumentele
necesare pentru a se conforma cu Cadrul UE privind Apele și cu Directiva Nitrați.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
Obiectivul general al subproiectului este reducerea deversărilor de nutrienți în apele subterane și de
suprafață, colectarea gunoiului de grajd în comuna Fratautii Noi, jud. Suceava, prin crearea unui sistem
integrat de management al gunoiului de grajd, prin construcția şi dotarea unei platforme comunale de
depozitare a gunoiului de grajd colectat de pe raza comunei. Acest obiectiv specific va fi realizat prin
construcția efectivǎ şi achiziția echipamentelor necesare platformei.
Obiectivele generale:
• Reducerea deversarilor de nutrienți în pânza freatică de pe raza comunei Fratautii Noi, jud.
Suceava, prin îmbunătățirea amenajărilor destinate gunoiului de grajd;
Rezultate: efect imediat; se poate cuntifica prin măsurători periodice; poate fi finalizată pe perioada
exploatării platformei.
• Îmbunătățirea sănătății locuitorilor comunei Fratautii Noi, jud. Suceava prin scăderea procentului
de nitriți din sol și pânză freatică.
Rezultate: efect imediat; se pot face analize periodice la apa din fântânile de suprafață; se pot face
statistici periodice referitoare la starea de sănătate a polulației; poate fi finalizată pe perioada exploatării
platformei.
• Reducerea infestării apei din pânză freatică cu nitriți în comuna Fratautii Noi, Jud. Suceava.
Rezultate: efect imediat; se pot face analize periodice la apa din fântânile de suprafață; poate fi
finalizată pe perioada exploatării platformei.
Promovarea agriculturii ecologice prin folosirea ca îngrășământ a compostului natural obținut din
gunoiul de grajd pe raza comunei Fratautii Noi, jud. Suceava.
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Rezultate: efect imediat; se pot face instruiri privind avantajele agriculturii ecologice; poate fi
finalizată pe perioada exploatării platformei.
• Creșterea veniturilor populației comunei Fratautii Noi, jud. Suceava prin practicarea agriculturii
ecologice (în solarii).
Rezultate: efect imediat; se pot face instruiri privind participarea la programe de finanțare cu
fonduri nerambursabile care promovează agricultura ecologică; poate fi finalizată pe perioada exploatării
platformei.
Realizarea obiectivului general implică reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă prin
îmbunătățirea amenajărilor expuse spre a fi afectate de deversările de nutrienți prin construirea unei
platforme de depozitare și gospodărie a gunoiului de grajd.
Obiective specifice:
Reducerea depozitării necontrolate a gunoiului de grajd în comuna Fratautii Noi, jud. Suceava.
Rezultate: efect imediat; se poate elimina complet depozitarea necontrolată pe terenurile agricole;
se poate vizualiza; poate fi finalizată pe perioada exploatării platformei.
• Conștientizarea crescătorilor de animale din comuna Fratautii Noi, jud. Suceava despre importanța
respectării Codului de bune practici agricole.
Rezultate: efect imediat; se pot face cursuri și instruiri periodice evidențiindu-se avantajele folosirii
platformei și prelucrându-se Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu
nitrați din surse agricole; poate fi finalizată pe perioada exploatării platformei.
• Reducerea deșeurilor biodegradabile care ajung în depozitele de deșeuri menajere.
Rezultate: efect imediat; se pot constata cantitativ și vizual; poate fi finalizată pe perioada
exploatării platformei.
Obiectivul principal al investiţiei urmareste „Reducerea poluarii cu nutrienti si resturi vegetale
reducerea cu emisi de dioxid de carbon la nivelul comunei Fratautii Noi, jud. Suceava, prin construirea
unei instalatii pentru producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală,
in conformitate cu Hotararea Guvernului nr 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente biectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.
Obiectivul general POIM/119/6/1 vizează echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate
dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală
şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie.
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:
• diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate
și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi
dezechilibre;
• îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile UE și de acces la instrumentele financiare de
asistență pentru țările membre (fonduri structurale și de coeziune);
• corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării
interregionale, interne și internaționale, care contribuie la dezvoltarea economică și care este în
conformitate cu prevederile legale și cu acordurile internaționale încheiate de România.
Obiectivul comun al acestor programe vizează dezvoltarea echilibrată a infrastructurii rezultând în
revitalizarea comunelor şi a satelor componente ale municipiilor şi oraşelor.
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Implementarea proiectului va avea un impact important şi va contribui la atingerea următoarelor
obiective specifice: îmbunătăţirea calităţii igienei ṣi sănătăţii; dezvoltarea locală; reducerea poluării
mediului.
3.
Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico –
economice pentru realizarea obiectivului de investiții
3.1. Particularități ale amplasamentului
Informațiile prezentate la acest capitol sunt valabile în ambele scenarii.
a)
Descrierea amplasamentului
Comuna Fratautii Noi, este situata în Nordul județului Suceava la o distanță de 7.7 Km sud de
paralela 48 si la 9.2 km vest de meridianul 26.
Cea mai apropiată localitate urbană, este municipiul Radauti situat la o distanță de 13 Km de
comună. Azi, comuna Fratautii Noi este compusă din următoarele: localitatea de reședință Fratautii Noi și
satul Costisa.
Fratautii Noi
Localitatea se învecinează la Nord cu Republica Ucraina, la vest comuna Bilca, la sud Comuna
Fratautii Vechi, sat Hurjuieni si comuna Galanesti, la sud-est satul Iaz, comuna Domesti, satul Vicsani si
comuna Musenita, la est si nord-est satul Climauti si comuna Musenita.
Din comuna Fratautii Noi pana la resedinta de judet Suceava este o distanta de cca 50km. Comuna
este strabatuta de raul Suceava, si de paraiele Tarnauca, Carstei, Trimineasa, Paraul Rusului, Garla Morii,
forma de relief specifica comunei este podisul.
Satul Fratautii Noi este atestat documentar in anul 1412 potrivit afinitatilor istoricului Mihai
Costachescu in lucrarea sa ,,Documente Moldovenesti inainte de Stefan cel Mare’’ aparuta la Iasi in anul
1943. Pana in anul 1433 satul era in stapanirea boierului Giurgiu de Fratauti apoi a fiului acestuia Danco,
pana in anul 1489 cand satul trece in administrarea manastirii Putna. Dupa 1775, ca de altfel intreaga
Bucovina, si la Fratauti se instituie administratia austriaca ce a durat pana la 28 noiembrie 1918 cand
Bucovina se uneste cu Romania.
In perioada stapanirii austriece pe teritoriul localitatii a mai ramas si populatie germana din Boemia
si Galitia, care a convietuit impreuna cu populatia romana pana in anul 1940.
Despre Fratauti acelasi istoric afirma ca satul exista si in veacul al XIV-lea. Denumirea de
,,Fratautii Noi’’ apare in anul 1489 potrivit lui Aron Pumnul in lucrarea despre poprietatiile Manastirii
Putna aparuta la Cernauti in anul 1865.
Resurse naturale care pot fi exploatate si valorificate ar fi exploatarile balastiere si zacaminte de
gaz.
Puncte de interes: În zona numită "Târnăuca Grinzi" creşte în mod spontan Laleaua Pestriţă,
declarată monument al naturii. Se poate vizita Biserica Veche "Adormirea Maicii Domnului", construită
din lemn, situată în cimitirul comunei, datată din anul 1744, foarte important se mai poate vizita
"Herghelia Mitoc" din satul Costişa unde se găsesc cai de rasă de o frumuseţe rară.
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Sediu Primarie Fratautii Noi

Scoala Gimnaziala ,,Iraclie Porumbescu’’ Fratautii Noi
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Parcela de teren apartine domeniului public si are categorie de folosinta teren intravilan unde
este propusa spre construire Centrala electrica pe biomasa 95kW, com. Fratautii Noi, cu o
suprafata de 30.000 mp.
Drumurile de acces catre centrala electrica pe biomasa suporta transportul utilajelor pentru sapaturi,
pentru transportul materialelor (beton, nisip, armaturi din otel beton, cofraje, etc.), utilaje folosite in
cadrul proiectului.
Terenul are acces la drumul de exploatare, proprietate publica a Comunei Fratautii Noi .

Centrala electrica pe biomasa 95 kW

b)

Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Terenul aferent proiectului nu este situat în zone de protecție specială, este liber de sarcini, nu este
în situații care fac incompatibilă construirea platformei și nu este situat în SITE-UL NATURA 2000,
coform declarației pe propria răspundere anexată în etapa depunerii notei conceptuale.
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c)

Surse de poluare existente în zonă

În afara depozitelor necontrolate de gunoi de grajd, în zona amplasamentului nu există alte surse de
poluare.
d)

Date climatice și particularități de relief

Clima este temperat-continentală cu influențe baltice. Sectorul predominant de influență climatică
este continental, cu frecvența crivățului în perioada iernii. Pe teritoriul localitatii Fratautii Noi se fac
resimțite influențele climatice scandinavo-baltice, cu circulația maselor de aer polare în anotimpul rece.
Forma de relief specifică comunei este podișul.
e)

Existența unor:

Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi
identificate – Nu este cazul – proiectul propus nu interferează cu rețelele edilitare existente, astfel că nu
sunt necesare lucrări de protejare sau relocare specifice.
Obiectivul va fi racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Obiectivul va fi dotat cu
toaletă ecologică si chiuveta . Centrala electrica pe biomasa se va amplasa pe un teren in care nu s-au
identificat habitate si specii comunitare/prioritare si care nu sunt incluse in zone protejate. Proiectul
propus nu afectează în niciun fel eventualele monumente istorice, de arhitectură sau situri arheologice
astfel că nu sunt necesare lucrări de protejare sau relocare specifice. Proiectul propus nu afectează în
niciun fel eventualele monumente istorice, de arhitectură sau situri arheologice astfel că nu sunt necesare
lucrări de protejare sau relocare specifice.
Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și
siguranță națională – Nu este cazul – toate lucrările se vor executa pe domeniul public al Comunei
Fratautii Noi.
f)

Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Localitatea este situată în Depresiunea Rădăuți ce face parte din Podișul Sucevei, la limita cu Obcina
Mare. Relieful ușor ondulat care apare în nordul municipiului se datorează prezenței grindurilor și a
micilor depresiuni dintre ele, care în trecut erau ocupate de heleștee. Toate aceste forme de relief sunt
constituite din pietrișuri, nisipuri și argile – roci friabile, caracteristice depunerilor fluviale.

g)

Condiții geologice

În fundamentul orașului, la adâncimea de 1500 metri, se găsește scufundată marea unitate
geostructurală a Platformei Ruse, acoperită de depozite sedimentare necutate, de
vârstă paleozoică, mezozoică și terțiară, cele mai noi straturi care alcătuiesc relieful actual fiind de
vârstă sarmatică și cuaternară. Structurile depozitelor sarmatice (gresii și calcare oolitice) reflectă
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regimul de platformă. Straturile sunt necutate, cu o ușoară înclinare sub 1° de la nord-vest către sud-est.
În zona vetrei orașului relieful este și mai nou, el fiind în întregime de vârstă cuaternară.
Râul Suceava a constituit agentul principal de modelare al reliefului. Structura geologică de
platformă se reflectă în mod evident în relief prin formarea de creste, văi subsecvente (Șcheia, Târgului),
văi cu caracter reconsecvent (Suceava) și prin platouri și coline cu caracter structural (zona Mănăstirea
Zamca, zona Cetatea de Scaun a Sucevei) și cu aspect etajat.

h)

Condiții hidrogeologice

Comuna este străbătută de râul Suceava, si de pâraiele Târnăuca, Cârstei, Trimineasa, Pâraul
Rusului, Gârla Morii.
Este de menționat că în zona centrală (unde astăzi este amenajat Parcul Dendrologic Central) exista în
secolul al XVIII-lea un iaz mănăstiresc. De asemenea, în proximitatea actualei fabrici de bere și spirt
existau iazuri importante alimentate de Pozen. În momentul de față, singurul iaz piscicol care merită
menționat este amplasat în extravilanul localității, după Zona Protejată „Ochiuri”.

i)

Caracteristici climatice

Clima este temperat-continentală cu influențe baltice. Sectorul predominant de influență climatică
este continental, cu frecvența crivățului în perioada iernii. Pe teritoriul localitati Fratautii Noi se fac
resimțite influențele climatice scandinavo-baltice, cu circulația maselor de aer polare în anotimpul
rece.Temperatura medie anuală oscilează între 6 °C și 8 °C, cu temperatura maximă de 32 °C în luna iulie
și temperatura minimă de -25 °C în luna ianuarie. Temperatura minimă absolută a fost de -34,2 °C și a
fost înregistrată în anul 1996. Cantitățile de precipitații sunt de 650–750 mm. Recordul de 1.237 mm a
fost înregistrat în anul 1955.
j)

Date seismice

Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului P 100-1/2013, sunt
accelerația terenului pentru proiectare ag=0,25g cu IMR=225 ani și 20 % probabilitate de depășire în 50
de ani, iar perioada de control (colț) a spectrului de răspuns, Tc=0,7 secunde.Pentru proiectarea
constructiilor la actiunea seismica, teritoriul Romaniei este impartit in zone de hazard seismic in
concordanta cu STAS 11100/93. Nivelul de risc seismic pentru fiecare zona, pentru simplificare se
considera a fi constant. Se recomanda evaluarea corecta a riscului seismic pentru orice constructie cu
regim special.Valorile riscului seismic cuprinse in acest raport sunt considerate a fi minime din punctul de
vedere al proiectarii .
Hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ag determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta ( IMR) corespunzator starii
limita ultime, valoare numita in continuare acceleratia terenului pentru proiectare.
Acceleratia terenului pentru proiectare, pentru fiecare zona de hazard seismic, corespunde unui
interval mediu de recurenta de referinta de 100 ani.Conditiile geologice locale sunt descrise utilizand
perioada de control( de colt) a spectrului de raspuns Tc in secunde.
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Parametrii seismici ai zonei, stabiliti conform Normativului P100-1 - 2013 au urmatoarele valori :
● acceleratia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,20 g ;
● perioada de control ( de colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,00 s .
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Din punct de vedere tehnic, raionarea climatica a teritoriului national, incadreaza amplasamentele studiate
in urmatoarele zone:
Amplasamentul se afla in zona cu adancimi de inghet de 0,90 m – de la cota terenului natural sau
amenajat conform STAS 6054/77

k) STRATIFICAȚIA TERENULUI
Terenul destinat amplasării obiectivului preconizat este liber de construcții, se prezintă relativ plan
și orizontal, fiind lipsit de eroziuni și instabilități vizibile.
Vegetația se caracterizează prin puternica transformare antropică a vegetației naturale. Localitatea
Fratautii Noi prezintă o vegetație intrazonală de luncă, formată dintr-o asociație de plante hidrofile
lemnoase (salcie, plop, arin) și ierboase (rogoz, pipirig, piciorul cocoșului, coada calului, izmă). În sudestul localității crește laleaua pestriță, iar spre vest, dincolo de zonele joase ale depresiunii, apar pădurile
cu floră și faună specifice. Aici predomină pădurile de conifere, alcătuite din molid, brad, pin, zambru.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional – arhitectural și tehnologic
Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;
Pompele de caldura sunt dimensionate in functie de suprafata, grosimea peretilor izolatia cladiri,
inaltimea si orientare geografica. Pompa de caldura extrage iarna caldura din pamant, apa sau aer, iar
apoi, cu ajutorul unui compresor montat In interior, agentul frigorific se incalzeste la o temperatutra si
mai ridicata. Ulterior, acesta raspandeste caldura In interiorul locuintei. Vara, ciclul se inverseaza iar
locuinta este racita. Inima pompei de caldura este compresorul. Eficienta pompei este masurata de
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indicele COP, care trebuie sa fie cat mai mare. In conformitate cu principiul al doilea al termodinamicii,
caldura nu poate “curge” spontan dintr-o locatie mai rece intr-o zona mai calda; lucru mecanic este
necesar pentru a realiza acest lucru.
Avand in vedere ca pompa de caldura sau frigiderul utilizeaza un anumit lucru mecanic pentru a
muta lichidul refrigerant, cantitatea de energie depusa pe partea de cald este mai mare decat cea luata din
partea rece.
Cele mai intalnite pompe de caldura functioneaza prin exploatarea proprietatilor fizice ale unui fluid
cunoscut sub denumirea de “agent frigorific” atunci cand acesta trece prin procese de evaporare si de
condensare.
Fluidul de lucru, in stare gazoasa, este sub presiune si circulat prin sistem prin intermediul unui
compresor. La iesirea din compresor, gazul acum fierbinte si sub presiune mare este racit intr-un
schimbator de caldura numit “condensator”, pana cand condenseaza intr-un lichid aflat la o presiune mare
si o temperatura moderata. Agentul frigorific condensat trece apoi printr-un dispozitiv de scadere a
presiunii ca o supapa de expansiune, un tub capilar, sau eventual un dispozitiv extractor de lucru mecanic,
cum ar fi o turbina. Dupa acest dispozitiv, lichidul refrigerant aflat acum intr-o stare quasi-lichida trece
printr-un alt schimbator de caldura numit “evaporator” in care agentul refrigerant se evapora prin
absorbtie de caldura. Fluidul revine astfel la compresor si ciclul se repeta
Pompele de caldura sunt echipamente specifice dotate cu tehnologie moderna destinata incalzirii,
racirii si producerii apei calde menajere, prin utilizarea eficienta a energiei solare acumulate in apele
subterane, in sol sau in aer, sub forma de caldura ecologica. Solul, apa si aerul sunt disponibile in cantitati
nelimitate pentru a fi utilizate ca sursa pentru o pompa de caldura. Cea mai avantajoasa sursa de energie
depinde de circumstantele locale, de locatia cladirii si de necesarul de caldura al acesteia.
Platforma pentru instalatia de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie
geotermală este dimensionată în funcție de efectivul de animale existent și a angajamentelor crescătorilor
de animale de a depozita gunoiul de grajd si a resturilor vegetale rezultat din propriile exploatații
zootehnice si gospodariile din comuna.
FOLOSIREA POTENTIALULUI GEOTERMAL
Energia geotermala reprezinta caldura continuta in fluidele si rocile subterane. Este nepoluanta,
regenerabila si poate fi folosita in scopuri diverse: incalzirea locuintelor si producerea apei calde
menajere, industrial sau pentru producerea de electricitate.
Aplicatiile caldurii geotermale sunt foarte variate. Ele includ incalzirea locuintelor (individual sau
chiar a unor intregi orase), cresterea plantelor in sere, uscarea recoltelor, incalzirea apei in crescatorii de
pesti, precum si in unele procese industriale, cum este pasteurizarea laptelui.
Primii trei metri ai scoartei terestre au o temperatura constanta de 10°-16°C. Precum intr-o pestera,
temperatura aceasta e putin mai ridicata decat a aerului din timpul iernii si mai scazuta decat a aerului
vara. Pompele geotermale se folosesc de aceasta proprietate pentru a incalzi si raci cladirile. Aceleasi
proprietati le au si fluidele din panza freatica.
Pompe de caldura cu colectoare montate in pamant
Pompele de caldura sunt utilaje moderne foarte fiabile si economice care consuma numai energie
electrica pentru asigurarea agentului termic de incalzire a spatiilor.
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Principala caracteristica este COP (coeficientul de performanta) care are valori uzuale intre 3-4,
ceea ce inseamna ca 3-4 kW introdusi in spatiile care trebuie incalzite consumul de energie este de doar
1kW. La preturile actuale ale hidrocarburilor si lemnelor, la un astfel de randament energetic de 300400% fata de max. 91-92% la hidrocarburi, pompele de caldura reprezinta solutia cu eficienta tehnicoeconomica maxima.
Caldura necesara procesului de vaporizare este captata din pamant prin:
- sonde de adancime;
- pipe termice cu adancimea de 5 m;
- colectoare de pamant orizontale;
- colectoare in sant ;
- colectoare in sant conice pentru mai multe conducte.
La toate variantele de mai sus trebuie tinut cont de o dimensionare corecta.
Dimensionarea sistemului de absorbtie de energie din pamant trebuie sa fie facuta de producatorii
acestui sistem.

Principiu de functionare la pompele de caldura cu serpentine pe vertical
Energia primara a pompei de caldura este energia termica a pamantului. Acesta este captata de
lichidul Sole, care circula prin colectoare si transportata in vaporizatorul pompei de caldura. In
vaporizator, lichidul Sole cedeaza agentul frigorific. Agentul frigorific vaporizeaza, vaporii sunt
comprimati apoi in compresorul pompei de caldura, unde acestia ating temperaturi de pana la 80 de grade.
in condensator are loc transferul de caldura catre sistemul de incalzire si racire a agentului frigorific care
isi reia circuitul, din nou, in vaporizator.
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Asezarea pipelor termice pentru captarea energiei

Concluzionand, se poate afirma ca utilizand pompe de caldura pentru fumizare de energie termica,avem
urmatoarele avantaje:
-cost redus la operare;
-incalzire si racire folosind acelasi sistem;
-economie de energie;
-garantia unui sistem functional de incredere;
-costuri reduse de intretinere;
-utilizeaza energia stocata in mediul inconjurator;
-nu prezinta emisii de CO2,nu necesita un control periodic al emisiilor;
-nu necesita cos de fum,depozite de combustibil si reziduuri.
In scopul realizarii unui sistem de fumizare energie termica in conditii de siguranta si eficienta
marita in functionare a acestuia se impune realizarea unor lucrari de investitii la sursele de caldura si in
retelele termice .
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SCHEMA FUNCTIONARII POMPELOR DE CALDURA

FUNCŢIONAREA INSTALATIEI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI/SAU TERMICĂ
DIN BIOMASĂ/BIOGAS PRESUPUNE:

• colectarea resturilor vegetale, biomasa vegetala si a gunoiului de grajd din gospodării şi ferme / livrarea
la platforma comunală de depozitare unde este amplasata instalatia de producere energie electrică şi/sau
termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală;
• descărcarea resturilor vegetale, biomasa vegetala si a gunoiului de grajd la platforma comunală de
depozitare a gunoiului de grajd unde este amplasata instalatia de producere energie electrică şi/sau
termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală;
• manipularea resturilor vegetale, biomasa vegetala si a gunoiului de grajd la platforma comunală de
depozitare a gunoiului de grajd unde este amplasata instalatia de producere energie electrică şi/sau
termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală;
• gestionarea resturilor vegetale, biomasa vegetala si a gunoiului de grajd pentru a stimula descompunerea
şi obținerea unui produs apropiat de calitatea compostului;
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Caracteristici tehnice:
S-a avut in vedere urmatoarele echipamente:
•

Tocator biomasa

•

Presa deshidratare biomasa

•

Cuva stocare

•

Uscator rotativ

•

Conveiere melcate ( snec ) cu cuva de incarcare biomasa

•

Gazeificatorul de biomasa

•

Generatorul de gaz pentru producerea energiei electrice
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Biomasa se imparte in patru categorii:
Reziduuri forestiere si din industria lemnului: derivate in urma lucrarilor de curatare si mentinere a
padurilor si a prelucrarii lemnului.
Sub-produse agricole: paie, tulpini, ramuri taiate, corzi de vita-de-vie.
Reziduuri agro-industriale: srot, coji si ciorchini de struguri, samburi de fructe din industria
alimentara.
Culturi energetice.
Pelet de lemn

Chips de lemn

Lemn
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Talaj

Samburi maruntiti

Rumegus

Porumb

Srot

Coji maruntite
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3.3. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a
unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții
ELEMENTE DE INVESTITII
SCENARIUL I - Centrala electrica pe biomasa 95kW, Pompa de caldura Sediu Primarie, Pompa de caldura Scoala Gimnaziala Iraclie Porumbescu
CAP.1.

Nr.crt.

Localitatea

Denumirea locatiei
Echipament

Com.Fratautii Noi
1

Toloaca Dascal
Cuciurian

Sat Fratautii Noi
2
Sat Fratautii Noi
3

CAP.3.3.
Expertiza tehnica
CEB
Pompa de
Caldura 1
Pompa de
Caldura 2

3000.00
3000.00
3000.00
CAP.4.3. Utilaje,
echipamente

CEB
Pompa de
Caldura 1
Pompa de
Caldura 2

Sediu Primarie
Scoala Gimnaziala
Iraclie Porumbescu

Cap.3.4.
Auditul energetic

Putere Kw

CEB
Pompa de
Caldura 1
Pompa de
Caldura 2

CAP.3.5.
Proiectare

CAP.3.6.
Organizarea
procedurilor
de achizitie

Amenajare
teren

CAP.2. Cheltuieli
pentru asigurarea
utilitatilor

Cap.3.Studii

CAP.3.2.Documentati
i-suport

95

3887.64

501400.00

53840.00

2600.00

40

3887.64

0

3840.00

2600.00

80 + 40

3887.64

0

3840.00

2600.00

CAP.3.8.2.
Dirigentia
de santier

CAP.4.1. Construcţii
şi instalaţii

CAP. 3.7.
Consultanta

Echipamente
CAP.3.8.1.
Asistenta din
partea
proiectantului

2600.00

69578.01

3200.00

1840.80

9531.00

11424.00

855800.00

2600.00

6090.90

3200.00

1840.80

9531.00

11424.00

101830.00

3200.00
CAP.5.3.
Cheltuieli
diverse si
neprevazute

1840.80
CAP 5.4.
Cheltuieli
pentru
informare si
publicitate

9531.00

11424.00

272660.00

Total lei general
fara TVA

2600.00
CAP.5.1. Organizarea
de santier

14251.80
CAP.5.2.

Tva lei

Total lei general cu
TVA

1335000.00

7310.00

17652.37

291508.76

2490.00

3172662.58

602805.89

3.775.468.47

101200.00

7310.00

3843.30

23396.35

2490.00

288083.99

54735.96

342.819.95

202400.00

7310.00

5722.43

51415.44

2490.00

598173.11

113652.89

711.826.00
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ELEMENTE DE INVESTITII
SCENARIUL II - Centrala electrica pe biomasa 150kW, Centrala termica electrica Sediu Primarie, Centrala termica electrica Scoala Gimnaziala Iraclie Porumbescu
CAP.1.
CAP.2. Cheltuieli
Nr.crt.
Localitatea
Denumirea locatiei
Amenajare
pentru asigurarea
CAP.3.2.Documentati
Echipament
Putere Kw
teren
utilitatilor
Cap.3.Studii
i-suport
Com.Fratautii Noi
1

Toloaca Dascal
Cuciurian

Sat Fratautii Noi
2
Sat Fratautii Noi
3

CAP.3.3.
Expertiza tehnica
CEB
Centrala
electrica 1
Centrala
electrica 2

3000.00
3000.00
3000.00
CAP.4.3. Utilaje,
echipamente

CEB
Centrala
electrica 1
Centrala
electrica 2

Sediu Primarie
Scoala Gimnaziala
Iraclie Porumbescu

Cap.3.4.
Auditul energetic

CEB
Centrala
electrica 1
Centrala
electrica 2

150

3887.64

501400.00

53840.00

2600.00

40

3887.64

0

3840.00

2600.00

80 + 40

3887.64

0

3840.00

2600.00

CAP.3.5.
Proiectare

CAP.3.6.
Organizarea
procedurilor
de achizitie

CAP.3.8.2.
Dirigentia
de santier

CAP.4.1. Construcţii
şi instalaţii

CAP. 3.7.
Consultanta

Echipamente
CAP.3.8.1.
Asistenta din
partea
proiectantului

2600.00

109628.01

3200.00

1840.80

9531.00

11424.00

855800.00

2600.00

1239.90

3200.00

1840.80

9531.00

11424.00

32830.00

3200.00
CAP.5.3.
Cheltuieli
diverse si
neprevazute

1840.80
CAP 5.4.
Cheltuieli
pentru
informare si
publicitate

9531.00

11424.00

65660.00

Total lei general
fara TVA

2600.00
CAP.5.1. Organizarea
de santier

2389.80
CAP.5.2.

Tva lei

Total lei general cu
TVA

2670000.00

7310.00

17652.37

429013.76

2490.00

4,685,217.58

890,191.34

5,575,408.92

8500.00

7310.00

3084.30

6741.25

2490.00

104,118.89

19,782.59

123,901.48

14000.00

7310.00

3445.43

10689.24

2490.00

147,907.91

28,102.50

176,010.41

30

- Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice
În faza de operare vor fi un număr de 7 locuri de muncă. (1 administrator platforma, 3 paznici,
3 manipulatori).
- 3 Paznici: 2 100 x 3 = 6 300 lei/luna
- 1 Administrator: 2 800 x 1 = 2 800 lei/luna
- 3 Manipulatori: 2 600 x 3 = 7 800 lei/luna
Salarii: 16 900 lei/luna x 12 = 202 800 lei/ an
Cheltuieli cu combustibilul + mentenanta = 6.400 lei/luna
= 76 800 lei/an

Cheltuieli: 202 800 + 76 800 = 279 600 lei/an

3.4.
după caz:

Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor,

Categoria și clasa de importanță a construcției:
Clasa de importanta a constructiei este 4
Categoria de importanta este D
- Studiu topografic este atașat la documentație
- Studiu geotehnic este atașat la documentație
- Studiu de solutie privind coexistenta
- Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru
creșterea performanței energetice – nu este cazul
- Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică – nu este
cazul
- Studiu privind valoarea resursei culturale: nu este cazul
- Studii de specilitate necesare în funcție de specificul investiției
- Studiu de solutie privind regimurile tranzitorii
- Studiul de solutie pentru conectare la SEN
- Strategie de eficienta energetica a UAT
- Documentatii obtinere avize (mediu, operator de retea)
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3.5.

Grafic orientativ de realizare a investiției

Esalonarea costurilor in grafic (lei fara TVA)
Nr.
crt.
Descriere activitate
A

1

A.1.1

Obţinerea terenului

A.1.2

Amenajarea terenului
Amenajarea pentru protecţia mediului şi
aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
Studii
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize,acorduri si autorizatii

A.1.3
A.1.4
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.3.5

Expertiza tehnica

Organizarea procedurilor de achizitie

A.3.7.

Consultanta

A.3.8.

Asistenta tehnica

A.4.1

Construcţii şi instalaţii

A.4.2

Montaj utilaj tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

A.4.4
A.5.1

2

Organizare de şantier

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

16

1
7

18

9,919.816
3,959.059
0.00
0
596,666.00
0
61,520.000
9,282.000
10,710.00
0

Certificarea performantei energetice si
auditul energetic al cladirilor
Proiectare

A.3.6.

A.4.3

Luna

9,282.000
107,005.645
11,424.00
0
6,571.656
74,809.350
1,464,045.100
0.000
1,949,934.000

152,875.730
26,096.70
0
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A.5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

A.5.3

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

A.5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

A.6.1

Pregătirea personalului de exploatare

A.6.2

Probe tehnologice şi teste

27,218.112
435,921.470
8,889.300
0.000
11,424.00
0
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4.
Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico – economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea
scenariului de referință
Cadrul de analiză: proiectul face parte din componenta Investiții la nivelul comunităților
locale, cu obiectivul general: reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă prin
îmbunătățirea amenajărilor destinate gunoiului de grajd prin protecția apei și a terenurilor expuse
spre a fi afectate de deversările de nutrienți. Domeniul de intervenție: Construirea unei instalatii
de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală pentru a
promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd, resturi vegetale si biomasa vegetala.
Scenariul de referință:
- Gradul de colectare este de 55%
- Distanța rutieră:
- Nr. Declarații privind utilizarea platformei:
- Construirea unui cladiri din confectii metalice echipata cu instalatia de producere
energie electrică şi/sau termică din biomasă.
- Container echipat cu pompa de caldura , vas de acumulare, vas expansiune, pompe de
circulatie pentru producerea energiei termice la Sediu Primarie Fratautii Noi;
- Container echipat cu pompa de caldura , vas de acumulare, vas expansiune, pompe de
circulatie pentru producerea energiei termice la Scoala Gimnazila ,,Iraclie Porumbescu’’
Fratautii Noi;
4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări
climatice, ce pot afecta investiția
S-au luat în calcul anumite riscuri teoretice (cutremur, tasări de teren, alunecari de terenetc.) sa analizat și s-a concluzionat că nu există conform studiilor topografice, studiilor geotehnice. Au fost
executate foraje cu diametru de 3”, la adancimea de 4 m de la cota terenului. Au fost prelevate probe
tulburate din metru in metru si au fost consultate studiile geotehnice executate anterior in zona.
Conform studiile hidrogeologice apele subterane sunt repartizate neuniform si au debite reduse. Apele
freatice au nivelul la 10...15 m adancime. Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform
prevederilor normativului P 100-1/2013, sunt acceleratia terenului pentru proiectere ag=0,30g cu
IMR=225 ani si 20%probabilitate de depasire in 50 ani, iar perioada de controla spectrului de raspuns,
Tc=0,7 sec. Așadar, nu este necesară întocmirea unei asigurări care să acopere riscuri.
4.3. Situația utilităților și analiza de consum:
- Necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz
a)
b)
c)
d)
−

Necesarul de energie electrică
Necesarul de apă rece pentru necesitățile ocazionale ale angajaților este furnizat din put forat
Necesarul de energie geotermală pentru perioada rece.
Drum de acces nu este cazul.
Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
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a)
b)
c)
d)

Obiectivul va fi racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
Necesarul de apă rece pentru necesitățile ocazionale ale angajaților este furnizat din put forat
Cladirea va fi dota cu toaleta si fosa septica.
Incalzirea pentru perioada racoroasa se va face cu instalatia de producere energie electrică
şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții
Informațiile prezentate la acest capitol sunt valabile în ambele scenarii.
a)

Impactul social si cultural,egalitatea de sanse;

- eliminarea depozitarii necontrolate, reducerea infestării apei din pânză freatică cu nitriți în
comuna Fratautii Noi;
- creșterea veniturilor populației comunei Fratautii Noi prin practicarea agriculturii ecologice;
- imbunătățirea sănătății locuitorilor comunei Fratautii Noi prin scăderea procentului de nitriți
din sol și pânză freatică;
- principiul egalității de șanse va fi respectat atât pe perioada de implementare a proiectului cât
și în perioada operării. Accesul la serviciile oferite nu va fi restricționat pentru niciun deținător de
animale din localitate.
b)
Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza
de operare:
În faza de operare se vor crea un număr de 7 locuri de muncă. (1 administrator platformei, 3
paznici, 3 manipulatori).
În faza de execuție se vor crea un număr de 17 locuri de muncă (1 diriginte de șantier, 1
responsabil tehnic cu execuția, 1 inginer șef de șantier, 1 magazioner, 5 fierari - betoniști, 1
excavatorist, 1 șofer, 1 electrician, 1 inginer instalatii termice si sanitare , 2 instalator termice, 2
instalator sanitare ) – acest număr nu este constant deoarece depinde de faza de execuție a platformei.
Resursele umane care vor asigura implementarea proiectului va consta in:
Managementul proiectului reprezintă un mod de a acţiona pe baza unui plan riguros, pentru a
atinge unele obiective formulate cât mai limpede posibil, într-o perioadă limitată de timp şi cu resurse
limitate. Indiferent de dimensiunea unui proiect sau de complexitatea acestuia, îndeplinirea
obiectivelor înseamnă atingerea standardelor de calitate propuse, în limitele de timp şi de buget
stabilite.
Managerul de proiect este persoana însărcinată cu coordonarea proiectului. În primul rând, un
manager de proiect trebuie să aibă în permanenţă o vedere de ansamblu asupra proiectului. Managerul
are îndatorirea de a corela toate cerinţele proiectului cu timpul avut la dispoziţie, cu bugetul şi nivelul
de calitate acceptat de sponsorii şi acţionarii proiectului respectiv. El trebuie să păstreze atenţia echipei
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pe care o coordonează. Planificarea este punctul forte. Aceasta trebuie să fie bine făcută, să fie
detaliată şi sistematică. Managementul Proiectelor .
Deşi disciplina managementul proiectelor este independentă de domeniu, nu acelaşi lucru îl
putem spune despre managerul de proiect. Pentru a fi un manager de proiect de succes acesta trebuie să
deţină competenţe în domeniul disciplinei prezentate în această carte cât şi în domeniul tehnic
corespunzător proiectului. În special în cadrul proiectelor mici managerul de proiect poate fi pus în faţa
unor situaţii în care acesta trebuie să ia decizii tehnice, dar, chiar si în cadrul proiectelor de mari
dimensiuni acesta trebuie să cunoască şi să înţeleagă tehnologiile utilizate în proiect.
Managerul de proiect are următoarele responsabilităţi:
- Coordonează membrii echipei; Motivează membrii echipei;Utilizează resursele disponibile în
mod eficient şi efectiv pentru realizarea obiectivelor proiectului; Monitorizează evoluţia proiectului;
Gestionează riscurile; Gestionează conflictele; Comunică cu entităţile implicate în proiect (membrii
echipei, conducerea, finantatorul proiectului, prestatorii de servicii, executantul lucrarii ); Realizeaza
rapoartele de monitorizare intermediare si raportul final .
Calităţile pe care un manager de proiect trebuie să le aibă sunt: Are solide cunoştinţe de
specialitate şi experienţă în domeniu; Are entuziasm pentru proiect; Este un om de acţiune; Este un
bun constructor şi conducător de echipă; Este competent în planificare şi organizarea bugetului;
Rezolva problemele dificile cu care se confruntă; Are capacitatea de a-şi asuma riscuri calculate; Are
capacitatea de a conduce o echipă de oameni; Comunica cu uşurinţă cu oamenii, atât în scris cât şi
oral; Este capabil să înveţe de la alţii; Este un bun negociator; Este orientat către beneficiar.
Responsabilul financiar realizeaza inregistrarile contabile aferente subproiectului , realizeaza
platile si gestioneaza documentele proiectului ,participa la intocmirea partii financiare din rapoartele
de monitorizare si , ulterior finalizarii proiectului va intocmi rapoartele financiare intermediare
semestriale ( costuri si venituri din exploatare ) .
Responsabilul tehnic raspunde de aspectele tehnice ale proiectului, comunica in acest sens cu
reprezentantii finantatori ai proiectului ,cu prestatorii de servicii si cu executantul lucrarii si semneaza
documentele de receptie.
Activităţile de management aferente Subproiectului se vor desfăşura în cadrul Primăriei
Comunei Fratautii Noi, care dispune de dotarea materială necesară: calculatoare, imprimanta, copiator,
scanner, fax, autoturism necesar deplasării în teren, cât şi de spaţiu suficient pentru desfăşurarea
activităţilor proiectului.
Colectivul care va implementa subproiectul la nivelul beneficiarului va fi format din 3
persoane cu atribuţii în cadrul subproiectului, cu experienţa în derularea de proiecte cu finanţare
nerambursabilă şi cu vechime în cadrul structurii locale solicitante.
1 Manager proiect :
1 Responsabil financiar :
1 Responsabil tehnic :
Având în vedere ca managementul de subproiect nu a fost externalizat, în calitatea lor de
personal angajat în cadrul instituţiei solicitante, membrii echipei de subproiect au primit atribuţii clare
şi precise în ceea ce priveşte participarea la implementarea prezentului subproiect de investiţii.
Specializările membrilor echipei de subproiect conforme cu atribuţiile exercitate în cadrul
proiectului, vor face ca procesul de monitorizare, procedurile de verificare/supervizare a activitaţilor
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desfăşurate să fie clare şi uşor de urmat (trasabilitate). Deşi s-a prevăzut ca managementul
Subproiectului sa se desfăşoare la nivelul solicitantului, ca masură de siguranţă au fost prevăzute valori
pentru plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului Subproiectului finanţat, în scopul
acordării de consultantă în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de
atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de întocmire a Rapoartelor de monitorizare în perioada
de implementare.
c)
Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor
protejate, după caz:
Impactul proiectului se manifestă pe toată perioada de exploatare a investiţiei. Ca urmare, şi
frecvenţa şi reversibilitatea impactului produs sunt permanente, pe toată perioada de exploatare.
Sursele de poluare provenite de la șantier care afectează pe durata de realizare a lucrărilor de
construire mediul înconjurător (apa, solul și calitatea aerului, peisaj, aspect social, Securitate și
sănătatea în muncă a lucrătorilor) sunt:
- Praful si zgomotul emis ca urmare a lucrărilor de demolare si de constructie;
- Aruncarea neglijentă a deseurilor provenite din constructie, împrăstierea accidentală a
uleiurilor de masină, lubrifiantilor, etc;
- Depozitarea în conditii de sigurantă a materialelor periculoase, cum ar fi vopselele.
- Nivelul de zgomot. Dacă este cazul, desfăsurarea activitătilor care generează zgomot excesiv
va fi restrictionată între anumite ore.
- Tot molozul, toate deseurile din activitătile de constructie si deseurile de lemn vor fi stocate în
cadrul santierului;
- Deseurile din lemn vor fi depozitate separat si vor fi reciclate în loc de a fi aruncate;
- Focul deschis si depozitarea neadecvată a materialelor inflamabile vor fi interzise. Locatiile
adecvate pentru stocarea pământului /argilei si nisipului vor fi determinate înainte de depozitarea
propriu-zisă, care se va face numai după obtinerea aprobării din partea autoritătilor relevante privind
respectiva operatiune;
- Realizarea de grămezi de resturi provenite din activitătile de constructie va fi evitată, iar
deseurile vor fi transportate periodic la o locatie special autorizată în acest sens.
- Executarea de constructii în albiile si pe marginea albiilor de apă este interzisă. Se impune
obtinerea unei autorizatii speciale pentru situatia de traversare a albiei unui râu.
In comuna Fratautii Noi, jud. Suceava, in sala de sedinte a primariei s-a desfasurat sedinta
consultari publice unde au fost prezenti reprezentanti din partea primariei, fermieri din comuna
Fratautii Noi, din partea D.S.P. din partea proiectantului, din partea S.G.A. unde au fost dezbatute mai
multe aspecte privind planul de management social si de mediu.
A fost facuta descrierea contextului – necesitatea realizarii proiectilui, finantarea disponibila prin
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, pentru Obiectivul specific 6.1 - ,,Cresterea
productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa, biogaz, geotermal )
avantaje si beneficii aduse de folosirea platformei de depozitare si gospodarire a biomasei si a
gunoiului de grajd prin instalarea unei centrale pe biomasa de 95 kW si folosirea potentialului
geotermal prin instalarea unor pompe de caldura la anumite cladiri administrate de UAT Fratautii Noi.
Descrierea proiectului – anplasamentul, localizarea fata de cea mai apropiata locuinat, solutia
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constructiva aleasa. Prezentarea impactului proiectului in perioada constructiei si a exploatarii.
Prezentarea masurilor de prevenire a impactului.
d)
Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se
integrează, după caz
In sala de sedinta a primariei Fratautii Noi au fost prezentate lucrarile ce se vor efectua in
legatura cu impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si atropic.
4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții
Se va ține cont de razele de viraj ale tractorului și remorci la proiectarea accesului acestora în
incintă, întoarcerea și manevrele în incintă. Specificațiile tehnice pentru mașinile/ utilajele/
echipamentele de operare socilitate sunt corelate cu nevoile de exploatare ale platformei și cu
atingerea obiectivului de reducere a poluării cu nutrienți (colectarea/ descărcarea/ manipularea/
împrăștierea gunoiului de grajd și a efluentului) și s-a ținut cont de specificațiile zonei deservite.
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul
cumulate, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
Scenariul 1: Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (
biomasa, biogaz, geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalatie de
producerea energiei electrice pe biomasa de 95 kW in comuna Fratautii Noi, instalatie de incalzire
centrala cu pompa de caldura geotermala pentru Sediu Primarie, comuna Fratautii Noi si instalatie de
incalzire cu pompa de caldura geotermala pentru Scoala Gimnaziala Iraclie Porumbescu, comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
Scenariul 2: Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (
biomasa, biogaz, geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalatie de
producerea energiei electrice pe biomasa de 150 kW in comuna Fratautii Noi, instalatie de incalzire
centrala cu pompa de caldura geotermala pentru Sediu Primarie, comuna Fratautii Noi si instalatie de
incalzire cu pompa de caldura geotermala pentru Scoala Gimnaziala Iraclie Porumbescu, comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
Analiza financiară are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrări si iesiri,
structura veniturilor (dacă este cazul) si a cheltuielilor necesare implementării proiectului dar si de-a
lungul perioadei previzionate în vederea determinării durabilitătii financiare si calculului principalilor
indicatori de performantă financiară.
Metodologia utilizată este analiza fluxului de numerar actualizat, care cuantifică diferenţa dintre
veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata de functionare, ajustată cu un factor de
actualizare.
În vederea întocmirii analizei financiare, s-au avut în vedere următoarele elemente:
Orizontul de timp;
Determinarea costurilor totale;
Veniturile generate de proiect;
Valoarea reziduală a investiţiei;
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-

Corectia pentru inflatie;
Determinarea ratei actualizării;
Determinarea indicatorilor de performanta;
Determinarea ratei cofinantării.

Perioada de referintă
-Timp de implementare proiect: 11 luni;
-Perioada de referintă luată în calcul pentru analiza financiară: 20 ani (inclusiv perioada
implementării).
Rata financiară de actualizare
Rata de actualizare luata în calcul pentru analiza financiară: 5%
Rata co-finanţării
Rata co-finanţării reprezintă cota procentuală care definește cât din cheltuielile eligibile ale proiectului
sunt acoperite de finantarea Uniunii Europene. Valoarea maxima a finantarii acordata pentru costurile
totale eligibile este de 95%, contributia minima a beneficiarului fiind de 5%.

Evolutia prezumata a veniturilor
Proiectul nu este generator de venituri, activitatea ulterioara implementarii proiectului nu va conduce
la realizarea de catre aplicant a unor venituri nete . Activitatea noii infrastructuri urmeaza a fi inglobata
in activitatea desfasurata in cadrul Primariei Fratautii Noi, Jud. Suceava, economiile realizate prin
scaderea costurilor operationale de functionare a noii infrastructuri fata de varianta actuala urmind a fi
dirijate catre alte cheltuieli sociale de mare importanta a comunitatii. Obiectivul nu va fi folosit in alt
scop decat pentru activitatea principala pentru care a fost destinat. Veniturile ce vor acoperi costurile
operationale provin exclusiv din alocatiile bugetare. Alocatiile bugetare vor acoperi in intregime
costurile operationale anuale .

Valoarea reziduală
- Întrucât după 20 ani, toate utilajele şi echipamentele tehnologice de specialitate achiziţionate sunt
amortizate, valoarea reziduală a acestora este evaluată prin revalorificarea acestora drept 10% din
valoarea iniţială (utilaje şi echipamentele tehnologice de specialitate).
Valoarea reziduală obtinută este de 465,084.18 lei

Indicatori de performanţă
Fluxul de numerar net cumulat are la bază următoarea formulă de calcul:
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n

CF = ∑ (Vh − (Ch + I h ))
i=1
, unde:
Vh = total venituri anuale
Ch = total cheltuieli anuale
Ih = total investiţie anuală
Scenariul 1 : CF an 20 = 109,024.32 - (289,648.34 + 7,523,370.40) = - 7,703,994.42
Scenariul 2 : CF an 20 = 109,024.32 - (289,648.34 + 8,572,189.63) = - 8,752,813.65
Fluxul de numerar net cumulat este egal cu suma fluxurilor nete de numerar neactualizate.
Fluxul de numerar este un indicator ce exprimă câştigul sau pierderea pentru fiecare an luat în
calcul.
Valoarea netă actualizata (VNA) caracterizează, în valoare absolută, aportul de avantaj economic
al proiectului. Evaluarea eficienţei economice a proiectelor pentru realizarea de obiective noi cu
ajutorul acestui indicator prezintă o serie de avantaje: sunt luate în considerare toate informaţiile
relevante pentru o oportunitate de investire, inclusiv evoluţia în timp a fluxurilor de numerar
estimate şi costul finanţării investiţiei, şi furnizează rezultate clare, uşor de interpretat.
n

VAN = ∑ CFi  ai
i=1

,unde:

CFi =fluxurile de numerar nete anuale
ra = rata de actualizare.
a = 1 / 1 + ra = 1 / 1+5% = 1: 1,05 = 0,9524
VAN = CF x a
Scenariul 1 VAN an 20 = - 7,703,994.42 x 0,396 = -3,048,322.01
Scenariul 2 VAN an 20= - 8,752,813.65 x 0,396 = - 3,463,319.56
Performanta financiară
Proiectul prin obiectivul sau de baza cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai
putin exploatate ( biomasa, biogaz, geotermal) in comuna comuna Fratautii Noi, județul Suceava prin
construirea a unei instalatiii de producere a energiei electrice pe biomasa de 95 kW in comuna Fratautii
Noi, instalatie de incalzire centrala cu pompa de caldura geotermala pentru Sediu Primarie, comuna
Fratautii Noi si instalatie de incalzire cu pompa de caldura geotermala pentru Scoala Gimnaziala
Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava, aduce o contributie majora la rezolvarea
problemelor de mediu, precum si a celor cu caracter socio-economic cu impact la nivel local si
national.
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Necesitatea acestui proiect este ţine cont de caracteristicile zonei, a situaţiei infrastructurii
publice, a nevoilor grupurilor ţintă, a îndeplinirii obiectivelor strategice ṣi se concretizează în creṣterea
gradului de sanatate ṣi confort, reducerea gradului de poluare, imbunatatirea calitatii vietii si
dezvoltare ecomica.
Obiectivul investitiei vizeaza productia de energie din resurse regenerabile, in speta biomasa.
Cheltuielile de operare sunt suportate din productia de energie electrica. Cheltuielile co
combustibilul si mentenanta sunt in valoare de aproximativ 76800 lei. Cheltuielile de personal se ridica
la 202800lei /anual si vor fi suportate în totalitate de către beneficiar.
În urma analizei financiare se pot trage următoarele concluzii:
Scenariul 1- Valoarea actualizată netă = -3,048,322.01< 0 implicit valoarea ratei interne de
rentabilitate financiară a investiţiei este negativă;
- Rata interna de rentabilitate financiara = -8,99% - nu poate fi calculate deoarece valorile luate
in calcul sunt negative, rezultand o rata < 5%, deci proiectul nu se poate sustine din surse proprii,
necesitand finantare externa.
- Raportul beneficii/cost generat de investitie este subunitar ;
- Durata de recuperare a investitiei si durata de recuperare a valorii reale a investiţiei iniţiale nu
sunt relevante întrucât veniturile realizate dupa implementarea proiect nu reusesc să genereze fluxuri
cumulate nete pozitive în perioada analizată.
Scenariul 2Valoarea actualizată netă = -3,463,319.56< 0 implicit valoarea ratei interne de
rentabilitate financiară a investiţiei este negativă;
- Rata interna de rentabilitate financiara = - 10,46% - nu poate fi calculate deoarece valorile
luate in calcul sunt negative, rezultand o rata < 5%, deci proiectul nu se poate sustine din surse proprii,
necesitand finantare externa.
- Raportul beneficii/cost generat de investitie este subunitar ;
- Durata de recuperare a investitiei si durata de recuperare a valorii reale a investiţiei iniţiale nu
sunt relevante întrucât veniturile realizate dupa implementarea proiect nu reusesc să genereze fluxuri
cumulate nete pozitive în perioada analizată.
În ceea ce priveṣte ratele de rentabilitate ale capitalului :
- Valoarea actualizată netă a capitalului = - 3,493,250.38
- Rata interna de rentabilitate financiara = -5.80% rezultând o rată < 5%, deci proiectul nu se
poate susţine din surse proprii, necesitând finanţare externă.
- Raport beneficii/cost este subunitar.
Un proiect cu RIRF a investiţiei mai mică decât rata de actualizare (5%), necesita intervenţie
financiară din partea fondurilor publice. Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei
investiţii se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare publică
pentru a putea fi implementat.
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.
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4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea
actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost – beneficiu sau, după caz cost –
eficacitate
Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contributie pozitivă netă pentru
societate si, în consecintă, merita cofinantare.
Investiţiile în infrastructura de mediu au scopul de a se conforma cu standardele de mediu si necesită
o analiză economică în scopul de a decide dacă proiectul va primi finanţare.
Obiectul investiţiei fiind de utilitate publică, beneficiile rezultate în urma implementării proiectului
sunt de natură monetara ( prin reducerea cantitatii de CO2 emisa) si de natura nonmonetara, legate de
beneficiile sociale rezultate, acestea neputând fi cuantificate.
Beneficiul social poate consta in crearea de conditii optime pentru procesul de lucru, cresterea
calitatii vietii si a mediului inconjurator.
Efectul benefic asupra mediului se concretizeaza in faptul ca prin productia de energie din resurse
regenerabile, se reduce cantitatea de CO2 emisa. Pentru calcularea emisiilor de CO2 care nu vor mai
fi eliminate in atmosfera prin utilizarea noului sistem tehnicm se tine cont de urmatorul parametru:
pentru 1kWh de energie electrica produsa se reduc 0.56kg CO2.
Astfel, prin implementarea investitiei, raportat la cele doua solutii propuse, in varianta optima
reducerea de CO2 poate fi cuantificata la 774.99tone *50Euro/tona= 17819.49lei
Calculul valorii economice nete actualizate, a ratei de rentabilitate economica si raportul beneficii
/cost se bazeaza pe fluxuri de numerar pozitive, dupa cum reiese din tabele /anexe la analiza.
În cadrul scenariului de implementare a proiectului de investiţie, se vor identifica şi aprecia toate
elementele din perspectiva ipotezelor luate în considerare:
orizontul de timp pentru implementare nu va depăşi 11 luni;
rata de actualizare luată în calcul este de 5.5% pentru analiza economică;
În continuare este prezentată performanta din punct de vedere economic a proiectului, împreună cu
calculul RIRE, VNAE, respectiv a fluxurilor de numerar cumulate.
Scenariul 1- Valoarea actualizată netă = -1,324,706.08< 0 implicit valoarea ratei interne de
rentabilitate economică a investiţiei este negativă;
Rata interna de rentabilitate economică = -18.75% - nu poate fi calculate deoarece valorile
luate in calcul sunt negative, rezultand o rata < 5%, deci proiectul nu se poate sustine din surse
proprii, necesitand finantare externa.
Raportul beneficii/cost generat de investitie este subunitar ;
Durata de recuperare a investitiei si durata de recuperare a valorii reale a investiţiei iniţiale nu
sunt relevante întrucât veniturile realizate dupa implementarea proiect nu reusesc să genereze fluxuri
cumulate nete pozitive în perioada analizată
Scenariul 2- Valoarea actualizată netă = -1,642,310.48< 0 implicit valoarea ratei interne de
rentabilitate economică a investiţiei este negativă;
Rata interna de rentabilitate economică = -19.77% - nu poate fi calculate deoarece valorile
luate in calcul sunt negative, rezultand o rata < 5%, deci proiectul nu se poate sustine din surse
proprii, necesitand finantare externa.
Raportul beneficii/cost generat de investitie este subunitar ;
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Durata de recuperare a investitiei si durata de recuperare a valorii reale a investiţiei iniţiale nu
sunt relevante întrucât veniturile realizate dupa implementarea proiect nu reusesc să genereze fluxuri
cumulate nete pozitive în perioada analizată.
4.8. Analiza de senzitivitate
Nu este cazul. (analiza de senzitivitate urmărește determinarea variabilelor cheie care pot
influența performanța financiară a proiectului)
Analiza de senzitivitate studiază modul în care variaţia rezultatului numeric al unui proiect poate fi
atribuită cantitativ unor surse diferite de variaţie a parametrilor de intrare (input) de bază. Astfel,
aceasta asigură verificarea robusteţii rezultatelor numerice ale unui proiect şi, mai exact, subliniază
riscurile majore ce pot afecta întregul ciclu al proiectului, începând cu implementarea acestuia.
În vederea implementării şi operării eficiente a proiectului trebuie identificaţi principalii factori de
risc care pot antrena modificări în obţinerea rezultatelor estimate iniţial, datorită influenţei
schimbărilor care pot avea loc în mediul tehnic, economic şi social, intern şi extern. De aici rezultă
necesitatea analizei sensibilităţii variantelor studiate faţă de schimbările probabile precum şi
coeficientul de risc sub influenţa factorilor ce nu au putut fi luaţi în considerare în mod explicit.
Factorii de risc identificati presupun:
Variaţie costuri investiţie din prisma fluctuaţiilor cursului Euro, al inflaţiei, precum ṣi al avansului
tehnologic accentuat în cadrul domeniului proiectului: creşterea acestui indicator este considerată un
risc, în timp ce diminuarea sa reprezintă o oportunitate. Reducerea acestui risc poate fi realizată prin
previzionarea corectă a fluctuaţiilor.
Variaţie cheltuieli cu personalul operational : creşterea acestui indicator este considerată un risc, în
timp ce diminuarea sa reprezintă o oportunitate. Reducerea acestui risc se realizează prin previzionarea
corectă a acestor costuri.
Variaţie cheltuieli cu mentenanta
si utilitati care sunt strâns corelate cu asigurarea
corespunzătoare a serviciilor: creşterea acestui indicator este considerată un risc, în timp ce diminuarea
sa reprezintă o oportunitate.
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Factorii de risc care ar putea afecta investiţia propusă sunt: costul investiţiei, vânzările, costurile
de exploatare, rata creṣterii demografice, modificările tarifelor ṣi a taxelor de-a lungul unei perioade
de timp, costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri ṣi servicii critice.
În mediul economic ṣi de afaceri actual, orice decizie de investiţii este puternic marcată de
modificările imprevizibile ale factorilor de mediu. Aceste evoluţii imprevizibile, datorită impactului
lor negativ asupra rentabilităţii proiectului poartă denumirea de risc al proiectului.
În perioada de execuţie a proiectului, factorii de risc sunt determinaţi de caracteristicile tehnice
ale proiectului, experienţa ṣi modul de lucru al echipei de execuţie, parametrii exogeni (în principal
macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanţării în această etapă. Principalele riscuri
ce apar sunt:
*riscul de depăṣire a costurilor, ce apare în situaţia în care nu au fost specificate în contractul
de execuţie sau în bugetul investiţiei actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.
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*riscul de întârziere (depăṣire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creṣterea
nevoii de finanţare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în
exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor faţă de furnizori ṣi de clienţi.
*riscul de interfaţă este generat de intercondiţionarea dintre diferiţi executanţi care participă la
realizarea proiectului ṣi derivă din coordonarea executanţilor sau din incoerenţa între clauzele
diferitelor contracte de execuţie.
*riscul de subcontractanţi este asumat de titularul de contract când tratează lucrări în
subantrepriză.
*riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situaţia în care nu se prevăd în contract
clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia,
beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preţ.
Între metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri,
se enumeră:
*transferul riscului, către o terţă parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de
asigurări ṣi firmele specializate în realizarea unor părţi din proiect;
*diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare activităţilor, instruirea personalului sau
prin reducerea efectelor în cazul apariţiei acestuia, formarea de rezerve de costuri sau de timp.
*selectarea ṣtiinţifică a subcontractorilor (folosind informaţii din derularea unor contracte
anterioare) ṣi negocierea atentă a contractelor.
Managementul riscului este un proces sistematic şi iterativ pentru optimizarea resurselor şi
minimizarea impactului în urma producerii unui risc.
Managementul riscului ajuta la includerea aspectelor de tratare a riscului în practicile de
management şi la luarea deciziilor pe parcursul întregii perioade de implementare şi operare a
sistemului. Managementul riscului poate să contribuie la maximizarea rezultatelor globale, dacă este
desfăşurat într-o maniera integrată, în domenii precum: achiziţie, testare, operare, mentenanţă şi
casare, împreună cu interfeţele acestora; controlarea consecinţelor riscurilor; management, costuri,
planificare.
În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate, împreună cu strategiile de abordare şi
cu măsurile de reducere a impactului.

Nr.
Crt.

Riscuri

Probabilitate
Risc

Impact
Risc

Index risc

Strategie

Măsuri

Riscuri tehnice

1

Amplasarea
echipamentelor în
condiţii improprii

MODERAT
2

3

Reducerea riscului

Proiectarea eficientă a
amplasării fiecărui
echipament, respectiv
dotare de specialitate
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Nerespectarea
specificaţiilor tehnice ale
construcţiei sau a celor
din cadrul proiectului
ethnic
2

MODERA T
2

Reducerea riscului

3

În cadrul procedurii de
achiziţie vor fi cerute
dovezi relevante pentru
proiectant, pentru a
asigura ca munca acestuia
va fi indeplinita la cele
mai inalte nivele de
calitate; Monitorizarea pe
parcursul implementării
proiectului

Risc la achiziţia de echipamente

Intarzieri in derularea procesului
de achizitie publica din cauza
unor contestatii la caietele de
sarcini:

2

5

CRITIC

2

4

MARE

Acceptarea riscului

Intocmirea documentatiei
de achizitie cu ajutorul
unui expert in achizitii
publice din cadrul
Primariei, cu implicarea
autoritatii contractante
astfel incat sa nu existe
motive de contestare a
documentatiei.

Acceptarea riscului

Sustinerea diferentei
financiare din bugetul
propriu al beneficiarului.

Acceptarea riscului

Sustinerea diferentei
financiare din bugetul
propriu al beneficiarului.

Acceptarea riscului

Sustinerea diferentei
financiare din bugetul
propriu al beneficiarului.

1

Riscuri financiare și economice

1

2

3

Schimbare buget - evoluţie
schimb valutar, cost lucrări de
constructie, cost echipamente
sau dotări

Fluctuatii curs valutar, în special
în detrimentul proiectului

Inflaţia

2

2

3

3

MODERAT

MODERAT

Risc administrativ/legislative

1

2

Aşteptări prea mari din partea
factorilor de decizie - întârzierea
acceptanţei, modificări ulterioare
ale specificaţiilor sau ale
planificării
Schimbări legislative precum
indisponibilitate fonduri,
schimbări legislative în domeniul
construcţiilor, mediului

Reducerea riscului
2

4

MARE

2

5

CRITIC

Acceptarea riscului

3

Lipsa sustinerii proiectului din
partea conducerii Primăriei.

2

4

MARE

Acceptarea riscului

4

Schimbări organizare internă

2

4

MARE

Acceptarea riscului

2

5

CRITIC

Acceptarea riscului

5

Schimbarea
priorităţilor/strategiilor Primăriei
de alocare a bugetului/fondurilor

Monitorizarea
eficientă pe
parcursul
implementării

Risc de personal

Fluctuaţii de personal
1

2

Creşterea costurilor salariale

Riscuri fizice

Reducerea riscului
2

4

MARE

1

3

MODERAT

Acceptarea riscului

Implicarea si motivarea
personalului atât în
perioada de implementare
a proiectului, cât si
ulterior în perioada de
operare a investitiei
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1

Neasigurarea securităţii
accesului şi a deplasărilor la
montare

2

2

MINOR

Reducerea riscului

2

Nepurtarea de către personalul
firmei implementatoare de
echipam.corespunzator

2

2

MINOR

Reducerea riscului

2

3

Luarea tuturor măsurilor
necesare pentru evitarea
producerii accidentelor

Riscuri de implementare
1

2

3

4

Modificari ale
configuratiilor din teren
Nefolosirea materialelor
si echipamentelor
specifice
corespunzatoare

Reducerea riscului

Nerespectarea
cantităţilor

Defectare echipamente
livrate

5

Nerespectarea detaliilor de
execuţie din proiect;

6

Intârzierea, depăşirea termenului
de punere în funcţiune.

MODERAT

Reducerea riscului

2

3

MINOR

1

3

MINOR

Reducerea riscului

Transferul riscului
1

2

MINOR

Reducerea riscului
1

3

2

2

MODERAT

MINOR

Reducerea riscului

Inspectii consecutive
si masuri de
stabilizare
Monitorizarea
eficientă si în
detaliu pe parcursul
implementării
Procese de
receptie cu
verificare
amanuntita
Datorita garantiei
echipamentelor livrate,
acestea vor fi inlocuite in
timpul predefinit in
contractele de tip SLA
Echipa de monitorizare a
proiectului va fi alcătuită
din personal instruit
corespunzător, ce deţine o
experienţă vastă în
domeniu;
In functie de context se
pot asigna persoane
suplimentare la nivelul
Primăriei

Risc natural (hazarde naturale)
Acceptarea riscului

1

Ploi, furtuni, alunecări de
teren, cutremure

1

4

MARE

În vederea reducerii
impactului se vor lua
măsuri încă din faza de
proiectare și ulterior în
faza de implementare
efectivă

Riscuri management proiect

1

2

Planificare greşită a
resurselor, a timpului
alocat, a planificării
activităţilor

Supraîncărcarea echipei
responsabile cu
managementul
proiectului

2

2

4

4

MARE

MARE

Reducerea
riscului

Reducerea
riscului

Echipa de management din
partea beneficiarului impreuna
cu cea a consultantului va fi
alcătuită din personal instruit
corespunzător, ce deţine o
experienţă vastă în domeniu;
Colaborarea cu celelalte echipe
(responsabile livrările echipam.)
va fi asigurată la un nivel optim;
Echipa de management din
partea beneficiarului va fi
alcătuită din personal instruit
corespunzător, ce deţine o
experienţă vastă în domeniu;
Încărcarea va fi permanent
monitorizată pentru a putea
actiona din timp cu
suplimentări, dacă acest lucru
este necesar;
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3

4

5

Lipsa de coordonare /
comunicare
Neatigerea
obiectivelor de
mediatizare

Deficienţa de comunicare
între consultant, echipa de
proiect şi echipa de
implementare, lipsa de
documente transmise in
timp util

2

3

2

2

2

4

MODERAT

Reducerea
riscului

MINOR

Reducerea
riscului

MARE

Reducerea
riscului

Colaborarea cu echipele
responsabile cu
implementarea, respectiv
livrările de echipamente va fi
asigurată la un nivel optim
Mediatizarea corespunzatoare
a proiectului

Echipa de management din
partea beneficiarului va fi
alcătuită din personal instruit
corespunzător, ce deţine o
experienţă vastă în domeniu;
Încărcarea va fi permanent
monitorizată pentru a putea
acIiona din timp cu
suplimentări, dacă acest lucru
este necesar; Se vor organiza
intalniri saptamanale intre
echipa de proiect din partea
Beneficiarului si cea a
Consultantului
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Anexe analiza cost -beneficiu
Anexa 1- Costurile cu investitia
Scenariul 1
Anul
1

2

3

1.1 Amenajarea terenului

9,919.82

0.00

1.2.Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială

3,959.06

0.00

1,464,045.10

0.00

2,102,809.73

0.00

596,666.00

0.00

181,814.99

0.00

0.00

0.00

8,889.30

0.00

0.00

0.00

11,424.00

0.00

435,921.47

0.00

1.12 Total cheltuieli

4,815,449.47

0.00

1.13 Costul investitiei (A)

4,815,449.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,815,449.47

0.00

1.3 Constructii si instalatii

1.4 Utilaje,echipamente tehnice si functionale
1.5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

1.6 Cheltuieli proiectare si asistenta tehnica
1.7 Cheltuieli de audit
1.8 Cheltuieli de informare si publicitate

1.9. Chelt.priv. pregatirea personalului de exploatare
1.10 Probe tehnologice si teste
1.11 Cheltuieli diverse si neprevazute

1.14 Variatii ale capitalului de lucru (B)

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15 Valoarea reziduala
1.16 Alte articole de investitii (C)

1.17.Costul total al investitilei (A+B+C)
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Anul
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1 Amenajarea terenului
1.2.Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială
1.3 Constructii si instalatii

1.4 Utilaje,echipamente tehnice si functionale
1.5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

1.6 Cheltuieli proiectare si asistenta tehnica
1.7 Cheltuieli de audit
1.8 Cheltuieli de informare si publicitate

1.9. Chelt.priv. pregatirea personalului de exploatare
1.10 Probe tehnologice si teste
1.11 Cheltuieli diverse si neprevazute

1.12 Total cheltuieli
1.13 Costul investitiei (A)

1.14 Variatii ale capitalului de lucru (B)
1.15 Valoarea reziduala
1.16 Alte articole de investitii (C)

1.17.Costul total al investitilei (A+B+C)

-465,084.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-465,084.18
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Scenariul 2
Anul
1

2

3

1.1 Amenajarea terenului

9,919.82

0.00

1.2.Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială

3,959.06

0.00

1,135,605.10

0.00

3,356,950.73

0.00

596,666.00

0.00

209,586.02

0.00

0.00

0.00

8,889.30

0.00

0.00

0.00

11,424.00

0.00

531,268.67

0.00

1.12 Total cheltuieli

5,864,268.70

0.00

1.13 Costul investitiei (A)

5,864,268.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,864,268.70

0.00

1.3 Constructii si instalatii

1.4 Utilaje,echipamente tehnice si functionale
1.5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

1.6 Cheltuieli proiectare si asistenta tehnica
1.7 Cheltuieli de audit
1.8 Cheltuieli de informare si publicitate

1.9. Chelt.priv. pregatirea personalului de exploatare
1.10 Probe tehnologice si teste
1.11 Cheltuieli diverse si neprevazute

1.14 Variatii ale capitalului de lucru (B)

4

5

6

7

8

9

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15 Valoarea reziduala
1.16 Alte articole de investitii (C)

1.17.Costul total al investitilei (A+B+C)
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Anul
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1 Amenajarea terenului
1.2.Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială
1.3 Constructii si instalatii

1.4 Utilaje,echipamente tehnice si functionale
1.5 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului

1.6 Cheltuieli proiectare si asistenta tehnica
1.7 Cheltuieli de audit
1.8 Cheltuieli de informare si publicitate

1.9. Chelt.priv. pregatirea personalului de exploatare
1.10 Probe tehnologice si teste
1.11 Cheltuieli diverse si neprevazute

1.12 Total cheltuieli
1.13 Costul investitiei (A)

1.14 Variatii ale capitalului de lucru (B)
1.15 Valoarea reziduala
1.16 Alte articole de investitii (C)

1.17.Costul total al investitilei (A+B+C)

-567,189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-567,189.00
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ANEXA 2 - Costuri ṣi venituri din exploatare
Anul
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,00

202,800.00

206,856.00

210,993.12

215,212.98

219,517.24

223,907.59

228,385.74

232,953.45

237,612.52

242,364.77

247,212.07

252,156.31

257,199.44

262,343.42

Cheltuieli cu
mentenanta

0,00

76,800.00

78,336.00

79,902.72

81,500.77

83,130.79

84,793.41

86,489.27

88,219.06

89,983.44

91,783.11

93,618.77

95,491.15

97,400.97

99,348.99

Total Cheltuieli din
exploatare

0.00

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

0.00

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

Total venituri din
exploatare

0.00

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

Venit net din
exploatare

0.00

-203,265.60

-207,330.91

-211,477.53

-215,707.08

-220,021.22

-224,421.65

-228,910.08

-233,488.28

-238,158.05

-242,921.21

-247,779.63

-252,735.22

-257,789.93

-262,945.73

Cheltuieli cu personalul

Venituri

Anul
16

17

18

19

20

267,590.29

272,942.10

278,400.94

283,968.96

289,648.34

Cheltuieli cu mentenanta

101,335.97

103,362.69

105,429.94

107,538.54

109,689.31

Total Cheltuieli din
exploatare

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

-268,204.64

-273,568.74

-279,040.11

-284,620.91

-290,313.33

Cheltuieli cu personalul

Venituri
Total venituri din
exploatare
Venit net din exploatare
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ANEXA 3
Calcularea Ratei Interne a Rentabilităţii Financiare a investiţiei
Scenariul 1

Anul

1

2

Venituri reduceri ch
incalzire

0.00

Venituri totale
Costuri de exploatare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

0.00

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

0.00

202,800.00

206,856.00

210,993.12

215,212.98

219,517.24

223,907.59

228,385.74

232,953.45

237,612.52

242,364.77

247,212.07

252,156.31

257,199.44

262,343.42

Costul total al
investitiei din
perioada de
implementare

4,815,449.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

4,815,449.47

202,800.00

206,856.00

210,993.12

215,212.98

219,517.24

223,907.59

228,385.74

232,953.45

237,612.52

242,364.77

247,212.07

252,156.31

257,199.44

262,343.42

Flux de numerar
net

-4,815,449.47

-126,465.60

-128,994.91

-131,574.81

-134,206.31

-136,890.43

-139,628.24

-142,420.81

-145,269.22

-148,174.61

-151,138.10

-154,160.86

-157,244.08

-160,388.96

-163,596.74

Flux de numerar
net cumulat

-4,815,449.47

-4,941,915.07

-5,070,909.98

-5,202,484.79

-5,336,691.10

-5,473,581.53

-5,613,209.77

-5,755,630.58

-5,900,899.80

-6,049,074.41

-6,200,212.51

-6,354,373.37

-6,511,617.44

-6,672,006.40

-6,835,603.14

Rata interna a
Rentabilitatii
Financiare a
Investitiei
(RIRF/C)

0.9524

rata actualizare 5%

0.907

0.8639

0.8227

0.7835

0.7462

0.7107

0.6769

0.6446

0.6139

0.5847

0.5568

0.5303

0.505

Flux de numerar
net actualizat

-4,815,449.47

-120,445.84

-116,998.39

-113,667.48

-110,411.53

-107,253.65

-104,190.59

-101,218.47

-98,332.74

-95,513.35

-92,783.68

-90,137.86

-87,553.50

-85,054.27

-82,616.35

Flux de numerar
net cumulat
actualizat

-4,815,449.47

-4,706,679.91

-4,599,315.35

-4,494,426.61

-4,390,495.77

-4,288,551.13

-4,188,577.13

-4,090,526.65

-3,994,319.08

-3,899,233.36

-3,806,310.46

-3,715,402.11

-3,625,668.59

-3,538,165.00

-3,451,979.59

Venitul Net
ActualizatFinanciar
al Investitiei
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Anul

16

17

18

19

20

Venituri reduceri ch incalzire

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

Venituri totale

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

Costuri de exploatare

267,590.29

272,942.10

278,400.94

283,968.96

289,648.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267,590.29

272,942.10

278,400.94

283,968.96

289,648.34

-166,868.67

-170,206.05

-173,610.17

-177,082.37

-180,624.02

-7,002,471.82

-7,172,677.86

-7,346,288.03

-7,523,370.40

-7,703,994.42

Costul total al investitiei din perioada de
implementare
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Flux de numerar net cumulate

-8,99%
Rata interna a Rentabilitatii Financiare a
Investitiei (RIRF/C)
rata actualizare 5%
Flux de numerar net actualizat

Flux de numerar net cumulat actualizat

0.481

0.458

0.436

0.415

0.396

-80,255.89

-77,962.86

-75,735.35

-73,571.48

-71,469.44

-3,367,855.49

-3,285,444.28

-3,204,729.90

-3,125,695.20

-3,048,322.01

-3,048,322.01
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Scenariul 2

Anul

1

2

Venituri reduceri ch
incalzire

0.00

Venituri totale
Costuri de exploatare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

0.00

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

0.00

202,800.00

206,856.00

210,993.12

215,212.98

219,517.24

223,907.59

228,385.74

232,953.45

237,612.52

242,364.77

247,212.07

252,156.31

257,199.44

262,343.42

Costul total al
investitiei din
perioada de
implementare

5,864,268.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli totale

5,864,268.70

202,800.00

206,856.00

210,993.12

215,212.98

219,517.24

223,907.59

228,385.74

232,953.45

237,612.52

242,364.77

247,212.07

252,156.31

257,199.44

262,343.42

Flux de numerar
net

-5,864,268.70

-126,465.60

-128,994.91

-131,574.81

-134,206.31

-136,890.43

-139,628.24

-142,420.81

-145,269.22

-148,174.61

-151,138.10

-154,160.86

-157,244.08

-160,388.96

-163,596.74

Flux de numerar
net cumulate

-5,864,268.70

-5,990,734.30

-6,119,729.21

-6,251,304.02

-6,385,510.33

-6,522,400.76

-6,662,029.00

-6,804,449.81

-6,949,719.03

-7,097,893.64

-7,249,031.74

-7,403,192.60

-7,560,436.67

-7,720,825.63

-7,884,422.37

Rata interna a
Rentabilitatii
Financiare a
Investitiei
(RIRF/C)

0.9524

rata actualizare 5%

0.907

0.8639

0.8227

0.7835

0.7462

0.7107

0.6769

0.6446

0.6139

0.5847

0.5568

0.5303

0.505

Flux de numerar
net actualizat

-5,864,268.70

-120,445.84

-116,998.39

-113,667.48

-110,411.53

-107,253.65

-104,190.59

-101,218.47

-98,332.74

-95,513.35

-92,783.68

-90,137.86

-87,553.50

-85,054.27

-82,616.35

Flux de numerar
net cumulat
actualizat

-5,864,268.70

-5,705,575.35

-5,550,594.40

-5,400,501.54

-5,253,359.35

-5,110,301.00

-4,971,206.04

-4,835,922.48

-4,704,264.81

-4,575,302.24

-4,450,180.58

-4,328,646.71

-4,209,651.14

-4,094,353.83

-3,981,633.30

Venitul Net
ActualizatFinanciar
al Investitiei

55
Anul

16

17

18

19

20

Venituri reduceri ch incalzire

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

Venituri totale

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

Costuri de exploatare

267,590.29

272,942.10

278,400.94

283,968.96

289,648.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267,590.29

272,942.10

278,400.94

283,968.96

289,648.34

-166,868.67

-170,206.05

-173,610.17

-177,082.37

-180,624.02

-8,051,291.05

-8,221,497.09

-8,395,107.26

-8,572,189.63

-8,752,813.65

Costul total al investitiei din perioada de
implementare
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Flux de numerar net cumulate

-10,46%
Rata interna a Rentabilitatii Financiare a
Investitiei (RIRF/C)
rata actualizare 5%
Flux de numerar net actualizat

Flux de numerar net cumulat actualizat

0.481

0.458

0.436

0.415

0.396

-80,255.89

-77,962.86

-75,735.35

-73,571.48

-71,469.44

-3,872,287.60

-3,765,855.81

-3,662,264.69

-3,561,442.62

-3,463,319.56

-3,463,319.56
Venitul Net ActualizatFinanciar al Investitiei

56
ANEXA 4 Rata Internă a Rentabilităţii Financiare a Capitalului
Scenariul 1
Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Venituri

0.00

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

Valoarea reziduala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri totale

0.00

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

Costuri de exploatare

0.00

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Co-finantarea de la
bugetul de stat

4,650,841.87

Cheltuieli totale

4,650,841.87

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

Flux de numerar
net

-4,650,841.87

-203,265.60

-207,330.91

-211,477.53

-215,707.08

-220,021.22

-224,421.65

-228,910.08

-233,488.28

-238,158.05

-242,921.21

-247,779.63

-252,735.22

-257,789.93

-262,945.73

Flux de numerar
net cumulate

-4,650,841.87

-4,854,107.47

-5,061,438.38

-5,272,915.91

-5,488,622.99

-5,708,644.22

-5,933,065.86

-6,161,975.94

-6,395,464.22

-6,633,622.27

-6,876,543.48

-7,124,323.11

-7,377,058.34

-7,634,848.27

-7,897,793.99

0.00

Rata interna a
Rentabilitatii
Financiare a
Investitiei
(RIRF/C)

0.9524

rata actualizare 5%

0.907

0.8639

0.8227

0.7835

0.7462

0.7107

0.6769

0.6446

0.6139

0.5847

0.5568

0.5303

0.505

Flux de numerar
net actualizat

-4,650,841.87

-193,590.16

-188,049.14

-182,695.44

-177,462.22

-172,386.63

-167,463.43

-162,686.39

-158,048.22

-153,516.68

-149,129.33

-144,876.75

-140,722.97

-136,706.00

-132,787.59

Flux de numerar
net cumulat
actualizat

-4,650,841.87

-4,623,051.95

-4,590,724.61

-4,555,272.06

-4,515,490.14

-4,472,722.74

-4,427,253.75

-4,379,316.30

-4,329,089.73

-4,276,032.92

-4,221,510.04

-4,165,591.72

-4,107,546.08

-4,048,760.04

-3,988,385.97
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Anul

16

17

18

19

20

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

0.00

0.00

0.00

0.00

465,084.18

Venituri totale

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

574,108.50

Costuri de exploatare

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

-268,204.64

-273,568.74

-279,040.11

-284,620.91

174,770.85

-8,165,998.64

-8,439,567.37

-8,718,607.48

-9,003,228.39

-8,828,457.54

Venituri
Valoarea reziduala

Co-finantarea de la bugetul de stat
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Flux de numerar net cumulate

-5.80%
Rata interna a Rentabilitatii Financiare a Investitiei
(RIRF/C)
Rata actualizare 5%
Flux de numerar net actualizat

Flux de numerar net cumulat actualizat

0.481

0.458

0.436

0.415

0.396

-128,993.66

-125,308.13

-121,727.90

-118,249.96

69,153.45

-3,927,456.49

-3,865,742.88

-3,803,387.78

-3,740,524.03

-3,493,250.38

-3,493,250.38
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ANEXA 5 Calcularea Ratei Interne a Rentabilităţii Economice a investiţiei
Scenariul 1
Anul
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Beneficii
reducere CO2

0.00

17,819.49

18,710.46

19,645.99

20,628.29

21,659.70

22,742.69

23,879.82

25,073.81

26,327.50

27,643.88

29,026.07

30,477.38

32,001.24

33,601.31

Beneficii locuri
noi de munca

0.00

202,800.00

206,856.00

210,993.12

215,212.98

219,517.24

223,907.59

228,385.74

232,953.45

237,612.52

242,364.77

247,212.07

252,156.31

257,199.44

262,343.42

Beneficii
reduceri ch

0.00

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

Total beneficii
externe

0.00

296,953.89

303,427.55

310,057.42

316,847.95

323,803.75

330,929.62

338,230.49

345,711.50

353,377.94

361,235.32

369,289.35

377,545.92

386,011.16

394,691.42

Vânzari

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri totale

0.00

296,953.89

303,427.55

310,057.42

316,847.95

323,803.75

330,929.62

338,230.49

345,711.50

353,377.94

361,235.32

369,289.35

377,545.92

386,011.16

394,691.42

Costuri externe

0.00

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

Total costuri de
exploatare

0.00

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,196,986.70

0.00

4,196,986.70

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

Flux de
numerar net

-4,196,986.70

17,353.89

18,235.55

19,161.58

20,134.19

21,155.72

22,228.63

23,355.48

24,538.98

25,781.98

27,087.44

28,458.51

29,898.46

31,410.75

32,999.00

Flux de
numerar net
cumulate

-4,196,986.70

-4,179,632.81

-4,161,397.26

-4,142,235.68

-4,122,101.49

-4,100,945.77

-4,078,717.14

-4,055,361.66

-4,030,822.68

-4,005,040.70

-3,977,953.26

-3,949,494.75

-3,919,596.29

-3,888,185.54

-3,855,186.54

0.9479

0.8985

0.8516

0.8072

0.7651

0.7252

0.6874

0.6516

0.6176

0.5854

0.5549

0.526

0.4986

Total costuri
investitii
Cheltuieli
totale

Rata interna a
rentabilitatii
economice

rata de
actualizare
5,5%

0.4726

Flux de
numerar net
actualizat

-4,196,986.70

16,449.75

16,384.64

16,318.00

16,252.32

16,186.24

16,120.20

16,054.56

15,989.60

15,922.95

15,856.99

15,791.63

15,726.59

15,661.40

15,595.33

Flux de
numerar net
actualizat
cumulate

-4,196,986.70

-3,961,873.94

-3,739,015.44

-3,527,527.91

-3,327,360.32

-3,137,633.61

-2,957,885.67

-2,787,655.61

-2,626,484.06

-2,473,513.14

-2,328,693.84

-2,191,574.64

-2,061,707.65

-1,938,649.31

-1,821,961.16
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Valoarea
actuala neta
economica a
investitiei
Raport
beneficii/ cost

Anul
16

17

18

19

35,281.37

37,045.44

38,897.71

40,842.60

42,884.73

Beneficii locuri noi de munca

267,590.29

272,942.10

278,400.94

283,968.96

289,648.34

Beneficii reduceri ch

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

Total beneficii externe

403,593.28

412,723.59

422,089.43

431,698.15

441,557.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri totale

403,593.28

412,723.59

422,089.43

431,698.15

441,557.39

Costuri externe

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

Total costuri de exploatare

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

34,667.02

36,418.80

38,258.54

40,190.65

42,219.74

-3,820,519.52

-3,784,100.71

-3,745,842.17

-3,705,651.53

-3,663,431.79

Beneficii reducere CO2

Vânzari

Total costuri investitii
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Flux de numerar net cumulat
Rata interna a rentabilitatii economice

rata de actualizare 5,5%
Flux de numerar net actualizat
Flux de numerar net actualizat cumulate

Valoarea actuala neta economica a investitiei

Raport beneficii/ cost

20

-18.75%
0.448

0.425

0.402

0.381

0.362

15,529.51

15,463.74

15,398.02

15,332.35

15,266.76

-1,711,447.89

-1,606,761.75

-1,507,598.90

-1,413,671.35

-1,324,706.08

-1,324,706.08

-0.32
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Scenariul 2
Anul
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Beneficii
reducere CO2

0.00

17,819.49

18,710.46

19,645.99

20,628.29

21,659.70

22,742.69

23,879.82

25,073.81

26,327.50

27,643.88

29,026.07

30,477.38

32,001.24

33,601.31

Beneficii locuri
noi de munca

0.00

202,800.00

206,856.00

210,993.12

215,212.98

219,517.24

223,907.59

228,385.74

232,953.45

237,612.52

242,364.77

247,212.07

252,156.31

257,199.44

262,343.42

Beneficii
reduceri ch

0.00

76,334.40

77,861.09

79,418.31

81,006.68

82,626.81

84,279.35

85,964.93

87,684.23

89,437.92

91,226.67

93,051.21

94,912.23

96,810.48

98,746.69

Total beneficii
externe

0.00

296,953.89

303,427.55

310,057.42

316,847.95

323,803.75

330,929.62

338,230.49

345,711.50

353,377.94

361,235.32

369,289.35

377,545.92

386,011.16

394,691.42

Vânzari

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri totale

0.00

296,953.89

303,427.55

310,057.42

316,847.95

323,803.75

330,929.62

338,230.49

345,711.50

353,377.94

361,235.32

369,289.35

377,545.92

386,011.16

394,691.42

Costuri externe

0.00

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

Total costuri de
exploatare

0.00

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,075,311.40

0.00

5,075,311.40

279,600.00

285,192.00

290,895.84

296,713.76

302,648.03

308,700.99

314,875.01

321,172.51

327,595.96

334,147.88

340,830.84

347,647.46

354,600.41

361,692.41

Flux de
numerar net

-5,075,311.40

17,353.89

18,235.55

19,161.58

20,134.19

21,155.72

22,228.63

23,355.48

24,538.98

25,781.98

27,087.44

28,458.51

29,898.46

31,410.75

32,999.00

Flux de
numerar net
cumulate

-5,075,311.40

-5,057,957.51

-5,039,721.96

-5,020,560.38

-5,000,426.19

-4,979,270.47

-4,957,041.84

-4,933,686.36

-4,909,147.38

-4,883,365.40

-4,856,277.96

-4,827,819.45

-4,797,920.99

-4,766,510.24

-4,733,511.24

0.9479

0.8985

0.8516

0.8072

0.7651

0.7252

0.6874

0.6516

0.6176

0.5854

0.5549

0.526

0.4986

Total costuri
investitii
Cheltuieli
totale

Rata interna a
rentabilitatii
economice

rata de
actualizare
5,5%

0.4726

Flux de
numerar net
actualizat

-5,075,311.40

16,449.75

16,384.64

16,318.00

16,252.32

16,186.24

16,120.20

16,054.56

15,989.60

15,922.95

15,856.99

15,791.63

15,726.59

15,661.40

15,595.33

Flux de
numerar net
actualizat
cumulate

-5,075,311.40

-4,794,437.92

-4,528,190.18

-4,275,509.22

-4,036,344.02

-3,809,639.84

-3,594,846.75

-3,391,416.01

-3,198,800.43

-3,015,966.47

-2,842,865.12

-2,678,957.01

-2,523,706.44

-2,376,582.01

-2,237,057.41
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Valoarea
actuala neta
economica a
investitiei
Raport
beneficii/ cost

Anul
16

17

18

19

35,281.37

37,045.44

38,897.71

40,842.60

42,884.73

Beneficii locuri noi de munca

267,590.29

272,942.10

278,400.94

283,968.96

289,648.34

Beneficii reduceri ch

100,721.62

102,736.05

104,790.77

106,886.59

109,024.32

Total beneficii externe

403,593.28

412,723.59

422,089.43

431,698.15

441,557.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri totale

403,593.28

412,723.59

422,089.43

431,698.15

441,557.39

Costuri externe

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

Total costuri de exploatare

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

368,926.26

376,304.79

383,830.88

391,507.50

399,337.65

34,667.02

36,418.80

38,258.54

40,190.65

42,219.74

-4,698,844.22

-4,662,425.41

-4,624,166.87

-4,583,976.23

-4,541,756.49

Beneficii reducere CO2

Vânzari

Total costuri investitii
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Flux de numerar net cumulat
Rata interna a rentabilitatii economice

rata de actualizare 5,5%
Flux de numerar net actualizat
Flux de numerar net actualizat cumulate

Valoarea actuala neta economica a investitiei

Raport beneficii/ cost

20

-19.77%
0.448

0.425

0.402

0.381

0.362

15,529.51

15,463.74

15,398.02

15,332.35

15,266.76

-2,104,904.05

-1,979,705.98

-1,861,100.54

-1,748,743.99

-1,642,310.48

-1,642,310.48

-0.32
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5.
Scenariul/Opțiunea tehnico – economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
5.1.
Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilității și riscurilor
Din punct de vedere tehnic:
➢ Centrala electrica pe biomasa 95 kW
Scenariul I: Construirea unei cladiri din confectii metalice unde va fii amplasata instalatia de
cogenerare pe biomasa cu o putere de 95 kW si o suprafata de 1000 mp, lungime 40,0 m si latime
25,0 m si este situata pe teritoriul comunei Fratautii Noi. Biomasa colectata depozitata si utilizata in
proces reprezinta fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si rezidurilor de origine
biologica din agricultura, inclusiv substante vegetale si animale.
Sistemul de generare a energiei prin gazificare este aplicabil diferitelor materiale de biomasă,
cum ar fi:
- balegar - gunoi de grajd provenit de la porcine, ovine, bovine,cabaline;
- deseuri de plante agricole cum ar fi:
- știuleți de porumb;
- paie
- coji de legume si fructe
- deseuri de la culturi energetice producătoare de amidon, zahar, ulei, ligno-celulozice;
Materia prima ( biomasa ) nu trebuie sa depăseasca 20% umiditate inainte de gazeificator si
dimensiunea maxima de 30mm. Cu ajutorul instalatiei de producerea energiei electrice pe biomasa se
urmareste productia energiei electrice necesare pentru incalzirea unor cladiri cu ajutorul pompelor
geotermale, iluminatului staradal si reducerea materiei de biomasa aruncate pe pamant la marginea
satului sau comunei, cum ar fi: știuleți de porumb; paie, coji de legume si fructe, deseuri de la culturi
energetice producătoare de amidon, zahar, ulei, ligno-celulozice.
➢ Centrala electrica pe biomasa 150 kW
Scenariul II: Construirea unei cladiri din confectii metalice unde va fii amplasata instalatia de
cogenerare pe biomasa cu o putere de 150 kW si o suprafata de 1000 mp, lungime 40,0 m si latime
25,0 m si este situata pe teritoriul comunei Fratautii Noi. Biomasa colectata depozitata si utilizata in
proces reprezinta fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si rezidurilor de origine
biologica din agricultura, inclusiv substante vegetale si animale.
Sistemul de generare a energiei prin gazificare este aplicabil diferitelor materiale de biomasă,
cum ar fi:
- balegar - gunoi de grajd provenit de la porcine, ovine, bovine,cabaline;
- deseuri de plante agricole cum ar fi:
- știuleți de porumb;
- paie
- coji de legume si fructe
- deseuri de la culturi energetice producătoare de amidon, zahar, ulei, ligno-celulozice;
Materia prima ( biomasa ) nu trebuie sa depăseasca 20% umiditate inainte de gazeificator si
dimensiunea maxima de 30mm. Cu ajutorul instalatiei de producerea energiei electrice pe biomasa se
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urmareste productia energiei electrice necesare pentru incalzirea unor cladiri cu ajutorul pompelor
geotermale, iluminatului staradal si reducerea materiei de biomasa aruncate pe pamant la marginea
satului sau comunei, cum ar fi: știuleți de porumb; paie, coji de legume si fructe, deseuri de la culturi
energetice producătoare de amidon, zahar, ulei, ligno-celulozice.

➢ Pompa de caldura 40 kW la Sediu Primarie Fratautii Noi
Scenariul 1 : Producerea energiei termice cu ajutorul pompei de caldura cu puterea de 40 kW
Caracteristici tehnice referitoare la pompa de caldura:
•
capacitatea de incalzire: 41.5 KW;
•
capacitarea de racire: 40 KW;
•
puterea compresorului (incalzire): 8.9KW;
•
puterea compresorului (racire): 6.8KW;
•
agent frigorific: R407C;
•
temperatura agentului rece: 7 – 12 oC;
•
temperatura agentului termic livrat: 40/45˚ C;
•
tensiunea de alimentare: 380 Vca;/ 50 Hz;
Instalatia pompei de caldura va fi compusa din trei sectiuni:
-circuitul primar (pipe termice);
-circuitul intermediar (intre pompa de caldura si vasul tampon);
-circuitul secundar (intre vasul tampon si instalatia de incalzire, de interior);
Vor fi asigurate circuite si elemente de siguranta pentru toate cele trei circuite. Circuitele vor fi
umplute cu solutie de glicoli in apa cu concentratia de 35%, si se vor asigura circuite de reumplere
automata. Proba de presiune pentru circuitul primar se face la presiunea de 6 bar, timp de 24 de ore.
Conductele din circuitul intermediar si vasul tampon vor fi izolate termic cu cochilii din vata
minerala caserata, protejate la exterior cu folie de aluminiu termoreflectorizanta autoadeziva.
Scenariul 2 : Producerea energiei termice cu ajutorul centralei termice electrice cu puterea de
40 kW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Putere termica
Putere termica
40 kW
Suprafata incalzita (Hmed = 2.5m) 355 m²
Trepte de putere
3
Date electrice
Alimentare 380 V
Curent nominal (intensitate maxima)-sigurante 63 A
Curent rezistenta 60.76 A
Randament
Randament centrala termica electrica
99.3 %
Presiuni si Temperaturi
Presiune maxima recomandata
2.5 bar
Temperatura min. ACM 20 °C
Temperatura max. ACM 90 °C
Racorduri
Racorduri - tur/retur
1"
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Aceasta centrala electrica Ecotermal-MR este o sursa de caldura moderna, ecologica proiectata
pentru incalzirea centralizata a caselor de dimensiuni mici si medii si a facilitatilor de productie.
Principalele avantaje ale incalzirii cu energie electrica sunt: eficacitate, randament inalt, dimensiuni
reduse in concordanta cu cerintele Uniunii Europene privind depozitarea deseurilor. Centrala
electrica poate fi utilizata in orice sistem de incalzire centralizat cu incalzire directa prin acumulare
sau sistem hibrid. Poate fi integrata deasemenea in sisteme pentru incalzire, in paralel cu cele cu
functionare pe combustibil solid. Pentru functionarea in conditii de siguranta se recomanda instalarea
unei pompe de circulatie in sistemul de operare asigurand circulatia fortata.
Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru incalzire dintre: pompa de caldura 40 kW
si centrala termica electrica cu puterea de 40 kW:
Consum de energie electrică pentru Pompa de Caldura cu puterea de 40 kW :
= 8,9kW x 8h/zi x 180zile/an = 12.816,00 kWh/an
= 12.816,00 kWh/an x 0,57lei/kW = 7.305,12 lei/an
Unde,
Puterea compresoarelor pompei de căldură = 8,9 kW.
Preţ kWh energie electrică : 0,57 Lei/kWh fara TVA
Consumul de energie electrica pentru centrala electrica cu puterea de 40 kW :
=40 kW x 8 h/zi x 180 zile/an = 57.600,00kWh/an
= 57.600,00kWh/an x 0,57 lei/kW = 32.832,00 lei/an
Unde,
Preţ kWh energie electrică : 0,57 Lei/kWh fara TVA

Economie anuala = 32.832,00 – 7.305,12 = 25.526,88 lei/an

➢ Pompa de caldura 80 kW pentru corpurile C1+C2 Scoala Iraclie
Porumbescu
Scenariul 1 : Producerea energiei termice cu ajutorul pompei de caldura cu puterea de 80 kW
Caracteristici tehnice referitoare la pompa de caldura:
•
capacitatea de incalzire: 84 KW;
•
capacitarea de racire: 80 KW;
•
puterea compresorului (incalzire): 18.1KW;
•
puterea compresorului (racire): 13.5KW;
•
agent frigorific: R407C;
•
temperatura agentului rece: 7 – 12 oC;
•
temperatura agentului termic livrat: 55/45˚ C;
•
tensiunea de alimentare: 380 Vca;/ 50 Hz;
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Instalatia pompei de caldura va fi compusa din trei sectiuni:
-circuitul primar (pipe termice);
-circuitul intermediar (intre pompa de caldura si vasul tampon);
-circuitul secundar (intre vasul tampon si instalatia de incalzire, de interior);
Vor fi asigurate circuite si elemente de siguranta pentru toate cele trei circuite. Circuitele vor fi
umplute cu solutie de glicoli in apa cu concentratia de 35%, si se vor asigura circuite de reumplere
automata. Proba de presiune pentru circuitul primar se face la presiunea de 6 bar, timp de 24 de ore.
Conductele din circuitul intermediar si vasul tampon vor fi izolate termic cu cochilii din vata
minerala caserata, protejate la exterior cu folie de aluminiu termoreflectorizanta autoadeziva.
Scenariul 2 : Producerea energiei termice cu ajutorul centralei termice electrice cu puterea de
80 kW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Putere termica
Putere termica
80 kW
Suprafata incalzita (Hmed = 2.5m) 733 m²
Trepte de putere
3
Date electrice
Alimentare 380 V
Curent nominal (intensitate maxima)-sigurante 2 x 125 A
Curent rezistenta 121.8 A
Randament
Randament centrala termica electrica
99.3 %
Presiuni si Temperaturi
Presiune maxima recomandata
2.5 bar
Temperatura min. ACM 30 °C
Temperatura max. ACM 90 °C
Racorduri
Racorduri - tur/retur
2"

Aceasta centrala electrica Ecotermal-MR este o sursa de caldura moderna, ecologica proiectata
pentru incalzirea centralizata. Principalele avantaje ale incalzirii cu energie electrica sunt: eficacitate,
randament inalt, dimensiuni reduse in concordanta cu cerintele Uniunii Europene privind depozitarea
deseurilor. Centrala electrica poate fi utilizata in orice sistem de incalzire centralizat cu incalzire
directa prin acumulare sau sistem hibrid. Poate fi integrata deasemenea in sisteme pentru incalzire, in
paralel cu cele cu functionare pe combustibil solid. Pentru functionarea in conditii de siguranta se
recomanda instalarea unei pompe de circulatie in sistemul de operare asigurand circulatia fortata.

Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru incalzire dintre: pompa de caldura 80 kW
si centrala termica electrica cu puterea de 80 kW:
Consum de energie electrică pentru Pompa de Caldura cu puterea de 80 kW :
= 18,1kW x 8h/zi x 180zile/an = 26,064.00 kWh/an
= 26,064.00 kWh/an x 0,57lei/kW = 14,856.48 ei/an
Unde,
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Puterea compresoarelor pompei de căldură = 18,1 kW.
Preţ kWh energie electrică : 0,57 Lei/kWh fara TVA
Consumul de energie electrica pentru centrala termica electrica cu puterea de 80 kW :
= 80 kW x 8 h/zi x 180 zile/an = 115,200.00kWh/an
= 115,200.00kWh/an x 0,57 lei/kW = 65,664.00 lei/an
Unde,
Preţ kWh energie electrică : 0,57 Lei/kWh fara TVA

Economie anuala = 65,664.00 – 14,856.48= 50,807.52 lei/an

➢ Pompa de caldura 40 kW pentru corpul C4 sala de sport
Scenariul 1 : Producerea energiei termice cu ajutorul pompei de caldura cu puterea de 40 kW
Caracteristici tehnice referitoare la pompa de caldura:
•
capacitatea de incalzire: 41.5 KW;
•
capacitarea de racire: 40 KW;
•
puterea compresorului (incalzire): 8.9KW;
•
puterea compresorului (racire): 6.8KW;
•
agent frigorific: R407C;
•
temperatura agentului rece: 7 – 12 oC;
•
temperatura agentului termic livrat: 40/45˚ C;
•
tensiunea de alimentare: 380 Vca;/ 50 Hz;
Instalatia pompei de caldura va fi compusa din trei sectiuni:
-circuitul primar (pipe termice);
-circuitul intermediar (intre pompa de caldura si vasul tampon);
-circuitul secundar (intre vasul tampon si instalatia de incalzire, de interior);
Vor fi asigurate circuite si elemente de siguranta pentru toate cele trei circuite. Circuitele vor fi
umplute cu solutie de glicoli in apa cu concentratia de 35%, si se vor asigura circuite de reumplere
automata. Proba de presiune pentru circuitul primar se face la presiunea de 6 bar, timp de 24 de ore.
Conductele din circuitul intermediar si vasul tampon vor fi izolate termic cu cochilii din vata
minerala caserata, protejate la exterior cu folie de aluminiu termoreflectorizanta autoadeziva.
Scenariul 2 : Producerea energiei termice cu ajutorul centralei termice electrice cu puterea de
40 kW
•
•
•
•
•
•

Putere termica
Putere termica
40 kW
Suprafata incalzita (Hmed = 2.5m) 355 m²
Trepte de putere
3
Date electrice
Alimentare 380 V
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curent nominal (intensitate maxima)-sigurante 63 A
Curent rezistenta 60.76 A
Randament
Randament centrala termica electrica
99.3 %
Presiuni si Temperaturi
Presiune maxima recomandata
2.5 bar
Temperatura min. ACM 20 °C
Temperatura max. ACM 90 °C
Racorduri
Racorduri - tur/retur
1"

Aceasta centrala electrica Ecotermal-MR este o sursa de caldura moderna, ecologica proiectata
pentru incalzirea centralizata a caselor de dimensiuni mici si medii si a facilitatilor de productie.
Principalele avantaje ale incalzirii cu energie electrica sunt: eficacitate, randament inalt, dimensiuni
reduse in concordanta cu cerintele Uniunii Europene privind depozitarea deseurilor. Centrala
electrica poate fi utilizata in orice sistem de incalzire centralizat cu incalzire directa prin acumulare
sau sistem hibrid. Poate fi integrata deasemenea in sisteme pentru incalzire, in paralel cu cele cu
functionare pe combustibil solid. Pentru functionarea in conditii de siguranta se recomanda instalarea
unei pompe de circulatie in sistemul de operare asigurand circulatia fortata.
Modalitatea de calcul a economiei de energie pentru incalzire dintre: pompa de caldura 40 kW
si centrala termica electrica cu puterea de 40 kW:
Consum de energie electrică pentru Pompa de Caldura cu puterea de 40 kW :
= 8,9kW x 8h/zi x 180zile/an = 12.816,00 kWh/an
= 12.816,00 kWh/an x 0,57lei/kW = 7.305,12 lei/an
Unde,
Puterea compresoarelor pompei de căldură = 8,9 kW.
Preţ kWh energie electrică : 0,57 Lei/kWh fara TVA
Consumul de energie electrica pentru centrala electrica cu puterea de 40 kW :
=40 kW x 8 h/zi x 180 zile/an = 57.600,00kWh/an
= 57.600,00kWh/an x 0,57 lei/kW = 32.832,00 lei/an
Unde,
Preţ kWh energie electrică : 0,57 Lei/kWh fara TVA

Economie anuala = 32.832,00 – 7.305,12 = 25.526,88 lei/an
Din punct de vedere al sustenabilității:
Prin construirea instalatiei de producerea energiei electrice cu ajutorul resturilor vegetale,
biomasa si gunoi de grajd se urmareste eliminarea depozitarii necontrolate, reducerea infestării apei
din pânză freatică cu nitrați în comuna Fratautii Noi, îmbunătățirea sănătății locuitorilor prin
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scăderea procentului de nitrați din sol și pânză freatică, etc., diminuarea dezechilibrelor sociale dintre
comuna Fratautii Noi precum si o economie la energia electrica pentru iluminatul stradal.
Principiul egalitatii de sanse va fi respectat atat pe perioada de implementare a proiectului cat
si in perioada operarii. Accesul la serviciile oferite nu va fi restrictionat pentru niciun detinator de
animale din comuna Fratautii Noi.
Prin instalarea pompelor de caldura geotermale se urmareste o reducere a consumului de
energie electrica in comuna Fratautii Noi.
Din punct de vedere al riscurilor:
In ambele scenari pot aparea riscuri : nefolosirea materialelor si echipamentelor specifice
corespunzatoare, nerespectarea cantităţilor, defectare echipamente livrate, nerespectarea detaliilor de
execuţie din proiect, intârzierea, depăşirea termenului de punere în funcţiune, planificare greşită a
resurselor, a timpului alocat, a planificării activităţilor, supraîncărcarea echipei responsabile cu
managementul proiectului, lipsa de coordonare / comunicare, neatigerea obiectivelor de mediatizare,
deficienţa de comunicare între consultant, echipa de proiect şi echipa de implementare, lipsa de
documente transmise in timp util.
5.2.

Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Din punct de vedere economic, financiar, asa cum reiese din analiza cost eficacitate,
scenariul optim este scenariul 1 in proiectul cu instalatia de producerea energiei electrice pe
biomasa, scenariul 1 incalzire cu pompa de caldura geotermala la Sediul Primariei, scenariul 1
incalzire cu pompa de caldura geotermala la Scoala Gimnaziala ,,Iraclie Porumbescu’’.
5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

a)

Obținerea și amenajarea terenului

Terenul pe care va fi amplasată instalatia de producerea energiei electrice pe biomasa de 95
kW este proprietarea beneficiarului in suprafata de 30.000 mp, situat in intravilanul comunei
Fratautii Noi, carte funciara nr.35563, si nr.cadastral 35563 . Pe acest teren nu se află nicio
construcție existentă, terenul are o formă plată. Suprafata totala pe care se va construi este de 1.000
m2. Pompa de caldura cu puterea de 40 kW va fi instalata la Sediul Primarie satul Fratautii Noi
situata in intravilanul comunei carte funciara nr. 35777, pompa de caldura cu puterea de 80 kW +
40kW va fi instalata la scoala gimnaziala ,,Iraclie Porumbescu’’ Fratautii Noi situata in intravilanul
comunei carte funciara nr. 35858. Beneficiarul a făcut toate demersurile pentru a realiza această
investiție, obținând certificatul de urbanism si avizele aferente.
b)
Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului
Obiectivul unde va fi instalata centrala electrica pe biomasa de 95 kW se va dota cu un grup sanitar
cu chiuveta racordat la o fosa septica, apa curenta din put forat, alimentarea cu energie electrica de
la reteaua nationala si incalzirea se va face cu ajutorul caloriferelor electrice pentru paza si
administratie.
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c)
Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
funcțional – arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu
nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico – economici propuși:
Construcția cladiri din confectii metalice si instalatia de producere energie electrică şi/sau
termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală are ca părți fizice:
-

Cladire din confectie metalica de formă rectangulară, cu pereţi pe 4 laturi si acoperis;
Tocator biomasa
Presa deshidratare biomasa
Cuva stocare
Uscator rotativ
Conveiere melcate ( snec ) cu cuva de incarcare biomasa
1 container materiale refolosibile;
1 container pentru material periculoase
împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel;
platforma de acces

Cladirea va avea formă rectangulară, cu pereţi pe 4 laturi cu dimensiunile L x B = 40 x 25 m şi
înălţimea cladirii de 9 m cu o suprafata de 1.000,0 m2. Elementele structurale (placa suport etc.) ale
platformei sunt realizate din beton armat, peretii si acoperisul din structura metalica. Toate
componentele construcţiei au fost dimensionate astfel încât să reziste sarcinii specifice exercitate de
volumele de biomasa si gunoi de garajd depozitate şi a utilajelor, forţelor exterioare şi atingerii
accidentale a pereţilor de către utilajele de încărcare-descărcare. Cladirea nu are pereţi despărţitori
interiori pentru a nu stânjeni manevrarea utilajelor şi dispunerea liberă a grămezilor de gunoi de
grajd. Aceasta permite îndeplinirea cerinţelor proprii procesului de compostare dacă acesta va fi
necesar pentru anumite materiale.
Cele 4 (patru) containere, sunt de formă rectangulară cu capacitate de stocare a 1 m3 fiecare,
deschise la partea frontală, destinate colectării celor trei categorii de materiale inerte (sticlă, metal şi
plastic/carton) ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd. Containerele sunt suficient de late
pentru a putea fi golite de un încărcător mecanic. Acestea vor fi colectate, periodic, de către
operatorul de salubrizare ce-şi desfăşoară activitatea în localitate şi va fi transportat şi depozitat la
groapa de gunoi cea mai apropiată. Împrejmuirea va fi cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel pe
întreg perimetrul ce delimitează suprafaţa necesară a amenajării platformei comunale. La intrarea şi
la ieşirea din incintă au fost prevăzute porţi ce asigură deschiderea necesară accesului utilajelor
pentru desfăşurarea activităţilor de manipulare şi transport a gunoiului de grajd.
Instalatia de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă este compusa din:
➢ Tocator biomasa
La intrarea in gazeificator dimensiunra maxima a biomasei trebuie sa fie de 30mm. Pentru
acesta s-a prevazut un tocator biomasa, avand capacitatea de a marunti pana la granulatia de
20÷30 mm gunoi de grajd, deseuri de plante agricole pentru tratare ulterioara.
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➢ Presa deshidratare biomasa
Acest echipament a fost prevazut pentru situatia cand reteta cu 52% umiditate nu poate fi
realizata de catre beneficiar, este situatia cand in stoc exista aproape numai gunoi de grajd sau
balegar provenit de la bovine, ovine, porcine avand umiditatea 72-78%.
Cantitatea de lichid rezultat in urma procesului este colectata intr-un bazin vidanjabil de
beton. Lichidul va fi imprastiat pe camp ca ingrasamant agricol.
➢ Cuva stocare
S-a avut in vedere un volum de stocare ce poate asigura cu materie prima o perioada de timp
de 24 ore.
S-a prevazut o cuva de stocare cu snec de evacuare pe la partea inferioara.
➢ Uscator rotativ
Pentru reducerea de umiditate s-a prevazut un uscator rotativ de biomasa care va reduce
umiditatea de la 52% la 15%, proces ce va permite realizarea proceselor in gazeificator.
Printr-un transportor cu snec biomasa umeda 52% umiditate ajunge in uscator.
Uscatorul este incalzit cu art cald produs de un schimbator avand ca sursa de energie caldura
recuperata de la cogenerare si racire gaze din generator.Dozarea materialelor in uscator este
controlat automat, astfel incat tamburul incalzit sa fie constant.
Instalatia de uscare este compusa din:
buncar cu transportor cu snec, cu o capacitate de 1,5mc
uscator rotativ pentru biomasa
evacuare ventilator
separator ciclon
transportor cu snec pentru transportarea biomasa la lift gazeificator
instalatia electrica, tablou de distributie, cabluri
sistem de control, inclusiv senzori si termometru
➢ Conveiere melcate ( snec ) cu cuva de incarcare biomasa
Conveierele melcate ( transportoare elicoidale ) sau snecurile sunt confectionate din otel
protejat impotriva coroziuni si sunt utilizate pentru transportul biomasei cu ajutorul unui
singur arbore elicoidal asezat in jgheab.
Conveierele prevazute au dimensiunile cuprinse intre 2 si 4m, diametru snec 220mm, pozitia
lor variind intre inclinate, orizontale sau verticale.
o Principalele avantaje ale snecurilor sunt:
-simplitatea dispozitivului;
-dimensiuni relativ reduse;
-carcasa inchisa;
-asigura siguranta transportului;
vor putea fi folosite pentru activitatile adiacente platformei.
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Instalatia de gazeificare constă din:
-Reactorul ( furnalul ) de gazeificare,
-Sistemul de evacuare a prafului,
-Sistemul de răcire la temperatură,
-Sistemul de decocs - Purificator gudron
-Sistemul de filtrare,
-Suflanta distributie,
-Valve fluture de automatizare
-Sistemul de automatizare si control
-Materiale pentru conectare echipamente
➢ Reactorul este compus din urmatoarele:
Reactor sau furnal utilizat pentru gazeificare
Productie singaz 300mc/h
Materie prima consumata 150kg/h
Umiditate materie prima maxim 20%
Dimensiunea maxima materie prima 30mm.
Eficienta gazeificare >72%
Valoarea calorica singaz 1000÷2000kcal/mc
Cantitatea de cenusa evacuata 35 kg/h, utilizata in agricultura ca fertilizator
Cuva incarcare materie prima transortor vertical - lift
Cuva alimentare reactor
Transportor elicoidal evacuare cenusa
Buncar evacuare cenusa necesar pentru stocare temporara cenusa
Valve fluture electromagnetice ce controleaza fluxul cenusei
Monitorizare conditiilor de ardere in reactor ( furnal )
Reactor disc special de utilizare utilizat numai la pornirea gazeificatorului.
Dispozitiv inchidere alimentare praf după oprirea alimentării, pentru a preveni deversarea
fumului rezidual
Masura nivel pentru controlul cantitatilor de materie prima si a cantitatilor de cenusa din
buncar
Senzori temperatura pentru controlul ambalari si indepartarii cenusei.
➢ Sistemul de evacuare a prafului
Cuprinde urmatoarele echipamente:
Cicloane pentru separarea prafului din singaz
Ventilator pentru racire
Valve fluture electromagnetice pentru controlul prafului, cenusei
Suporti conectare din cauciuc soft
Senzor temperatura
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➢ Racitor
Echipament necesar pentru racirea singazului prevazut cu ventilator pentru racire si senzor
de temperatura.
➢ Sistemul de decocs - Purificator gudron
Constă din separatoare de gudron, conectate la o instalatie de racire cu apă recirculata, apa de
racire neavand contact cu gazul.
Include urmatoarele componente:
Purificator de gudron
Racitor apa
Pompa pentru circulatia apei de racire
Senzor temperatura
Sistem filtrare - Filtru gudron
Separator de gudron - adoptă tipul de filtru uscat, gazul racit determina solidificarea
gudronului, care ulterior este separat.
Sistemul cuprinde urmatoarele:
-Unitate racire singaz
-Separator centrifugal de gudron ce realizeaza separarea gudronului din singaz
-Filtru uscat pentru gudron
Senzor temperatura
➢ Suflanta distributie
Reprezinta principala putere de transport a întregului sistem.
Suflanta aspiră aerul din gazeificator ca agent de oxidare pentru reacție și pune întregul
sistem in stare de vid, gazul inflamabil ( singazul ) este comprimat și trimis la rezervorul de
gaz
Sistemul cuprinde:
Suflanta pentru transport singaz
Distribuitor gaz prevazut pentru a separa gazul ( singazul ) utilizabil pentru ardere in
generator și gazul neutilizabil pentru ardere și de asemenea permite o ultima filtrare uscata.
Senzor presiune necear pentru controlul singazului
Valva de sens ce previne reintoarcerea singazului
Suporti conectare din cauciuc soft prntru reducere vibratii si zgomot
➢ Valve fluture de automatizare
Pentru controlul singazului din instalatie s-a prevazut pe distribuitor trei valve fluture pentru
automatizare.
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➢ Sistemul de automatizare si control
Pentru automatizarea si controlul intregului sistem s-a prevazut un sistem PLC prevazut cu
monitor touch screen.
In partea de sus a gazeificatorului s-a prevazut o camera de luat vederi, operatorul instalatiei
poate sa vada situatia reactiilor in timpul gazeificarii.
➢ Materiale pentru conectare echipamente
Pentru conectarea echipamentelor s-au utilizat tevi din otel inox prin sudura, suruburi, bolturi,
garnituri azbest, amortizoare vibratii, etc.
➢ Generator de curent productie energie electrica si termica
Gazul de ardere ( singazul ) obtinut in gazeificator, filtrat si racit este ars intr-un generator de
curent obtinundu-se energie electrica si termica prin procesul de cogenerare.
Rezultatul este o soluţie compactă iar din punct de vedere tehnic o solutie avansata, care poate
asigura funcţionarea in sistem automat, generarea energiei electrice si termice necesare activitatilor
umane.
Prin cogenerare se înţelege producerea energiei termice şi mecanice, plecând de la acelaşi
combustibil, în aceleaşi instalaţii. Energia mecanică produsă se poate transforma în energie electrică,
prin intermediul generatoarelor electrice, sau folosi direct pentru antrenarea altor echipamente.
Energia termică obţinută este sub formă de căldură,
Cogenerarea constituie o metodă de îmbunătăţire a randamentului termic prin folosirea
parţială sau totală a căldurii reziduale altfel pierdută în atmosferă. Realizarea economiei de
combustibil, în cazul cogenerării, se explică prin eficienţa termodinamică superioară a ciclului, faţă
de producerea separată a căldurii şi energiei electrice. Faţă de producerea separată a energiei termice
şi electrice, cogenerarea prezintă o serie de avantaje de natură tehnică, economică şi de impact
ecologic asupra mediului înconjurător, dintre care se menţionează:
- se obţine un randament global de producere a energiei totale (electrică şi termică) superior
soluţiei separate;
- la producerea aceloraşi cantităţi de energie termică şi electrică, în cogenerare, faţă de
producerea separată, se realizează întotdeauna o economie de energie primară;
- se reduce efortul de investiţii în instalaţiile de extracţii şi transport, sau importul de
combustibil, corespunzător cantităţii economisite faţă de producerea separată;
- se reduc elementele poluante, eliminate în mediul înconjurător corespunzător cantităţii de
combustibil economisit;
- se reduce circulaţia combustibilului, a zgurii şi a cenuşii evacuată cu efecte pozitive asupra
impactului asupra mediului ambiant;
- se obţin importante reduceri ale costurilor energiilor produse, prin utilizarea în comun a
instalaţiilor energetice (concentrarea producţiei electrice şi termice în aceleaşi instalaţii), precum şi
prin economia de combustibil realizată;
- se diminuează pierderile de energie (electrică şi termică) la transport datorită plasării sursei
aproape de consumator;
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Biogazul obtinut se arde in centrala termo – electrica, intr-un motor realizat special pentru
acest gaz. Aerul de ardere insuflat este adus de afara prin deschideri de ventilatie. Temperatura
externa trebuie sa fie de maxim 30˚C. Daca aceasta temperatura este depasita, atunci se recomanda
asigurarea unei raciri pentru aerul insuflat. Gazele reziduale care rezulta din procesul de ardere din
blocul de centrala termo- electrica sunt duse, prin conducte, la un cos de evacuare
Biogazul se arde intr-un motor de gaz cu o putere electrica de 95 kWel producand o cantitate
de 380 MWh/an. Caldura degajata este utilizata pentru incalziri proprii sau valorificata in alte
scopuri. Productia de energie termica este de 198 MWh/an.
Perioada de utilizare maximă anuală indicată este: 4000h/an pentru electricitate din biomasă si
1800h/an biomasă pentru încălzire.
Oxizii de carbon, CO si CO2 proveniti din arderea biogazului sunt evacuati la inaltime
deasupra solului. Acesti compusi fac parte din fondul atmosferic general si dupa cum se stie, in
ultimi ani au determinat incalzirea planetei prin inducerea efectului de sera. Construirea centralei de
productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biomasa are ca sursa de emitere a
poluantilor in atmosfera – ardera gazului in centrala de cogenerare, emisiile de poluanti in atmosfera
se incadreaza in limitele impuse de Ordinul 462/93.Pe de alta parte, plantele consuma CO2 in
procesul de fotosinteza, astfel incat prin crearea si mentinerea unei zone verzi in jurul centralei
impactul produs de acesti oxizi asupra atmosferei s-ar reduce.
Probe tehnologice și teste.
Probe si teste se vor face la utilajele si echipamentele achizitionate.
5.4. Principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții
a)
Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu
TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții – montaj (C+M), în conformitate cu devizul
general
- valoarea totală (INV), 4.977.553,938 cu TVA şi 4.196.986,705 fără TVA (LEI);
- din care valoarea (C+M) 2.100.686,675 cu TVA şi 1.765.282,920 fără TVA (LEI);
b)
Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice
care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu
standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare
Capacități fizice
-

Suprafata depozit 1000 mp pentru instalatia de producer energie electrice de 95 kW = 1 buc
Instalatie producer energie electrica pe biomasa 95 kw = 1 buc
Pompa de caldura geotermala 40 kw =1 buc
Pompa de caldura geotermala 80 kw + 40kW =2 buc
Vas acumulare 500 litri = 3 buc
Vas expansiune 100 litri = 3 buc
Vas expansiune 50 litri = 3 buc
Pompe de circulatie agent primar = 3 buc
Pompe de circulatie agent intermediar = 3 buc
Pompe de circulatie agent secundar = 3 buc
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-

Ventil electromagnetic = 3 buc
Grup reumplere automat = 3 buc
Termomanometru = 6 buc

c)
Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de
specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții
15 locuri de muncă în perioada de construire
7 locuri de muncă în perioada operațională
Îmbunătățirea impactului visual în gospodăriile din satele comunei
Fermieri comunei Fratautii Noi, jud. Suceava vor evita sancțiunile administrative aplicate de
APIA pentru nerespectarea condiţionalităţilor
Gospodari, ferme mici și mijlocii, beneficiari direcți ai comunei Fratautii Noi, jud. Suceava
vor putea înlocui îngrășăminte chimice aplicate pe terenurile agricole cu îngrășământ organic.
d)

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimativă de execuție este de 11 luni.
5.5.
Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile
construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.
Structura platformei unde se va instala centrala pe biomasa de 95 Kw de depozitare a materiei
prime (biomasa ,resturi vegetale, gunoiului de grajd) va fi proiectata in conformitate cu normativele
in vigoare pentru asigurarea stabilitatii si rezistei.
Rezistența și stabilitatea la sarcini:
- Exigențe privind funcționalitatea structurii în raport cu destinația
- Asigurarea servituții funcționale și evitarea unor conformații structurale ce pot
împiedica explatarea normală a construcției, sentimente de insecuritate, incomoditate
- Exigențe privind durabilitatea pentru asigurarea funcționalității pe durata normată de
exploatare, siguranța în exploatare
- Securitatea la incendiu, risc seismic, efracție
- Izolarea hidrofugă
5.6.
Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei
financiare și economice
- Suma de 4.650.841,875 lei cu TVA, respectiv 3.908.270,48 lei fără TVA, din Fonduri
Europene de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune 2014-2020,
conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii,
- Suma de 326.712,063 lei cu TVA, respectiv 287.470,84 fără TVA, din bugetul local al
comunei Fratautii Noi, județul Suceava
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1
Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1
al obiectivului de investitii :
,,Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa, biogaz,
geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalatie electrica pe
biomasa de 95 kW in comuna Fratautii Noi, instalatie de incalzire centrala cu pompa de caldura
geotermala pentru Sediu Primarie, comuna Fratautii Noi si instalatie de incalzire cu pompa de
caldura geotermala pentru Scoala Gimnaziala Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul
Suceava''
Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate
Valoare (fără
Valoare (inclusiv
TVA
Denumirea capitolelor şi
TVA)
TVA)
Nr. crt.
subcapitolelor de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
0.000
0.000
0.000
1.2
Amenajarea terenului
8,335.980
1,583.836
9,919.816
Amenajarea pentru protecţia
1.3
mediului şi aducerea la starea
3,326.940
632.119
3,959.059
iniţială
Cheltuieli pentru
1.4
0.000
0.000
0.000
relocarea/protectia utilitatilor
Total capitol 1
11,662.920
2,215.955
13,878.875
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
2.1
utilitatilor necesare obiectivului de
501,400.000
95,266.000
596,666.000
investitii
Total capitol 2
501,400.000
95,266.000
596,666.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
Studii
61,520.000
0.000
61,520.000
3.1.1. Studii de teren
11,520.000
0.000
11,520.000
Raport privind impactul asupra
3.1.2.
0.000
0.000
0.000
mediului
3.1.3. Alte studii specifice
50,000.000
0.000
50,000.000
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2
pentru obtinerea de avize,acorduri
7,800.000
1,482.000
9,282.000
si autorizatii
3.3
Expertiza tehnica
9,000.000
1,710.000
10,710.000
Certificarea performantei
3.4
energetice si auditul energetic al
7,800.000
1,482.000
9,282.000
cladirilor
3.5
Proiectare
89,920.710
17,084.935
107,005.645
3.5.1. Tema de proiectare
0.000
0.000
0.000
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3.5.2.

0.000

0.000

0.000

44,960.355

8,542.467

53,502.822

5,994.714

1,138.996

7,133.710

11,989.428

2,277.991

14,267.419

Proiect tehnic si detalii de executie
26,976.213
Organizarea procedurilor de
3.6.
9,600.000
achizitie
3.7.
Consultanta
5,522.400
Managementul de proiect pentru
3.7.1.
5,522.400
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
0.000
3.8.
Asistenta tehnica
62,865.000
Asistenta tehnica din partea
3.8.1.
28,593.000
proiectantului
Asistenta tehnica pe perioada de
3.8.1.1.
18,697.500
executie a lucrarilor
Asistenta tehnica pentru
participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al
3.8.1.2.
9,895.500
lucrarilor de executie,avizat de
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier
34,272.000
Total capitol 3
254,028.110
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
1,230,290.000
Montaj utilaj tehnologice si
4.2
0.000
functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
1,638,600.000
funcţionale care necesita montaj

5,125.480

32,101.693

1,824.000

11,424.000

1,049.256

6,571.656

1,049.256

6,571.656

0.000
11,944.350

0.000
74,809.350

5,432.670

34,025.670

3,552.525

22,250.025

1,880.145

11,775.645

6,511.680
36,576.541

40,783.680
290,604.651

233,755.100

1,464,045.100

0.000

0.000

311,334.000

1,949,934.000

128,467.000

24,408.730

152,875.730

0.000
0.000
2,997,357.000

0.000
0.000
569,497.830

0.000
0.000
3,566,854.830

21,930.000

4,166.700

26,096.700

21,930.000

4,166.700

26,096.700

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general
Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

3.5.6.

Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.4
funcţionale care nu necesita montaj
si echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier
Lucrare de construcţii si instalatii
5.1.1
aferente organizarii de santier
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5.1.2
5.2
5.2.1.

Cheltuieli conexe organizării
şantierului
Comisioane, cote, taxe, costul
creditului
Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

0.000

0.000

0.000

27,218.112

0.000

27,218.112

0.000

0.000

0.000

Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.2.
8,826.415
0.000
(0,5% din suma lucrărilor de C+M,
fără TVA)
Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru
5.2.3.
1,765.283
0.000
autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1% din suma lucrărilor de C+M,
fără TVA)
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4. Constructorilor - CSC (0,5% din
8,826.415
0.000
suma lucrărilor de C+M, fără TVA)
Taxe pentru acorduri,avize
5.2.5. conforme si autorizatia de
7,800.000
0.000
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10
5.3
366,320.563
69,600.907
%
Cheltuieli pentru informare si
5.4
7,470.000
1,419.300
publicitate
Total capitol 5
422,938.675
75,186.907
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
Pregătirea personalului de
6.1
0.000
0.000
exploatare
6.2
Probe tehnologice şi teste
9,600.000
1,824.000
Total capitol 6
9,600.000
1,824.000
TOTAL GENERAL
4,196,986.705
780,567.233
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
1,765,282.920
335,403.755
In preturi la data de 18.03.2019 curs BNR ; 1
euro =

TOTAL GENERAL

4.7525
Valoare
euro(fără TVA)
883,111.353

Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
371,443.013
Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

8,826.415

1,765.283

8,826.415

7,800.000
435,921.470
8,889.300
498,125.582
0.000
11,424.000
11,424.000
4,977,553.938
2,100,686.675

lei

164,243.500

Valoare euro
(inclusiv TVA)
1,047,354.853

70,574.172

442,017.186

TVA(euro)
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1
Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii :
’’Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa,
biogaz, geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava’’ Instalatie electrica pe biomasa
de 95 kW in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava.
Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate
Valoare
Valoare (fără
TVA
(inclusiv
Denumirea capitolelor şi
TVA)
Nr. crt.
TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
0.000
0.000
0.000
1.2
Amenajarea terenului
2,778.660
527.945
3,306.605
Amenajarea pentru protecţia
1.3
1,108.980
210.706
1,319.686
mediului şi aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4
0.000
0.000
0.000
utilitatilor
Total capitol 1
3,887.640
738.652
4,626.292
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
2.1
utilitatilor necesare obiectivului de
501,400.000 95,266.000
596,666.000
investitii
Total capitol 2
501,400.000 95,266.000
596,666.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
Studii
53,840.000
0.000
53,840.000
3.1.1. Studii de teren
3,840.000
0.000
3,840.000
Raport privind impactul asupra
3.1.2.
0.000
0.000
0.000
mediului
3.1.3. Alte studii specifice
50,000.000
0.000
50,000.000
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2
pentru obtinerea de avize,acorduri si
2,600.000
494.000
3,094.000
autorizatii
3.3
Expertiza tehnica
3,000.000
570.000
3,570.000
Certificarea performantei energetice
3.4
2,600.000
494.000
3,094.000
si auditul energetic al cladirilor
3.5
Proiectare
69,578.010 13,219.822
82,797.832
3.5.1. Tema de proiectare
0.000
0.000
0.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
0.000
0.000
0.000
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3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general
Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

34,789.005

6,609.911

41,398.916

4,638.534

881.321

5,519.855

9,277.068

1,762.643

11,039.711

20,873.403
3,200.000
1,840.800

3,965.947
608.000
349.752

24,839.350
3,808.000
2,190.552

1,840.800

349.752

2,190.552

0.000
20,955.000

0.000
3,981.450

0.000
24,936.450

9,531.000

1,810.890

11,341.890

6,232.500

1,184.175

7,416.675

3,298.500

626.715

3,925.215

3.8.2. Dirigentie de santier
11,424.000
2,170.560
Total capitol 3
157,613.810 19,717.024
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
855,800.000 162,602.000
Montaj utilaj tehnologice si
4.2
0.000
0.000
functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
1,335,000.000 253,650.000
funcţionale care necesita montaj

13,594.560
177,330.834

3.5.4.

3.5.5.
3.5.6.
3.6.
3.7.

Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Managementul de proiect pentru
3.7.1.
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
3.8.
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea
3.8.1.
proiectantului
Asistenta tehnica pe perioada de
3.8.1.1.
executie a lucrarilor
Asistenta tehnica pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2. programul de control al lucrarilor de
executie,avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii

Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.4
funcţionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier
Lucrare de construcţii si instalatii
5.1.1
aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizării
5.1.2
şantierului

128,467.000

1,018,402.000
0.000
1,588,650.000

24,408.730

152,875.730

0.000
0.000
0.000
0.000
2,319,267.000 440,660.730

0.000
0.000
2,759,927.730

7,310.000

1,388.900

8,698.900

7,310.000

1,388.900

8,698.900

0.000

0.000

0.000
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5.2

Comisioane, cote, taxe, costul
creditului

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii
(0,5% din suma lucrărilor de C+M,
fără TVA)
Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1% din suma lucrărilor de C+M,
fără TVA)
Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0,5% din
suma lucrărilor de C+M, fără TVA)

17,652.374

0.000

17,652.374

0.000

0.000

0.000

6,841.988

0.000

6,841.988

1,368.398

0.000

1,368.398

6,841.988

0.000

6,841.988

Taxe pentru acorduri,avize conforme
2,600.000
0.000
2,600.000
si autorizatia de construire/desfiintare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10
5.3
55,386.665
346,895.430
%
291,508.765
Cheltuieli pentru informare si
5.4
2,490.000
473.100
2,963.100
publicitate
Total capitol 5
318,961.139 57,248.665
376,209.804
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
0.000
0.000
0.000
6.2
Probe tehnologice şi teste
3,200.000
608.000
3,808.000
Total capitol 6
3,200.000
608.000
3,808.000
TOTAL GENERAL
3,304,329.589 614,239.071 3,918,568.660
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
1,368,397.640 259,995.552 1,628,393.192
5.2.5.

In preturi la data de 06.12.2018 curs BNR ; 1
euro =

TOTAL GENERAL
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Data: 28.05.2019

4.7525

lei

Valoare
euro(fără
TVA(euro)
TVA)
695,282.396 129,245.465
287,932.170 54,707.112

Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

Valoare euro
(inclusiv
TVA)
824,527.861
342,639.283
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Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZUL OBIECTULUI 1
MONTAJ CENTRALA ELECTRICA PE BIOMASA 95 KW IN COMUNA Fratautii Noi

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi
subcapitolelor de cheltuieli

1
2
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii(constructii
4.1.
metalice)
Terasamente,sistematizarea pe
verticala si amenajari
4.1.1.
exterioare(sapaturi, compactari,
turnare betoane)
4.1.2.
Rezistenta
4.1.3.
Arhitectura
4.1.4.
Hidroizolatii
TOTAL I - subcapitol 4.1.
Montaj utilaje, echipamente
4.2.
tehnologice si functionale
TOTAL II - subcapitol 4.2.
4.3.

Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care necesita
montaj(instalatie biomasa 95 kW)

Utilaje si echipamente tehnologice si
4.4.
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5.
Dotari
4.6.
Active necorporale
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL
II+TOTAL III )

Valoare (fără
TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv
TVA)

lei
3

lei
4

lei
5

579,800.000 110,162.000

689,962.000

276,000.000

52,440.000

328,440.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
855,800.000 162,602.000

0.000
0.000
0.000
1,018,402.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1,335,000.000 253,650.000

1,588,650.000

128,467.000

24,408.730

152,875.730

0.000
0.000
0.000
0.000
1,463,467.000 278,058.730

0.000
0.000
1,741,525.730

2,319,267.000 440,660.730

2,759,927.730

Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

83

DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1
Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii :
’’Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa, biogaz,
geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava’’ Instalatie de incalzire centrala cu pompa
de caldura geotermala 40 kW pentru Sediu Primarie, sat Fratautii Noi, comuna Fratautii Noi ,
judetul Suceava.
Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate
Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare (fără
TVA)

TVA

lei
lei
1
2
3
4
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
0.000
0.000
1.2
Amenajarea terenului
2,778.660
527.945
Amenajarea pentru protecţia mediului şi
1.3
1,108.980
210.706
aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4
0.000
0.000
utilitatilor
Total capitol 1
3,887.640
738.652
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1
0.000
0.000
necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2
0.000
0.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
Studii
3,840.000
0.000
3.1.1. Studii de teren
3,840.000
0.000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
0.000
0.000
3.1.3. Alte studii specifice
0.000
0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
3.2
2,600.000
494.000
obtinerea de avize,acorduri si autorizatii
3.3
Expertiza tehnica
3,000.000
570.000
Certificarea performantei energetice si
3.4
2,600.000
494.000
auditul energetic al cladirilor
3.5
Proiectare
6,090.900
1,157.271
3.5.1. Tema de proiectare
0.000
0.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
0.000
0.000

Valoare
(inclusiv
TVA)
lei
5
0.000
3,306.605
1,319.686
0.000
4,626.292
0.000
0.000
3,840.000
3,840.000
0.000
0.000
3,094.000
3,570.000
3,094.000
7,248.171
0.000
0.000
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3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.8.
3.8.1.
3.8.1.1.

Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
Documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
Auditul financiar
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
Asistenta tehnica pe perioada de executie a
lucrarilor

Asistenta tehnica pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2. programul de control al lucrarilor de
executie,avizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
4.2
Montaj utilaj tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
funcţionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.4
funcţionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier
Lucrare de construcţii si instalatii aferente
5.1.1
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

3,045.450

578.636

3,624.086

406.060

77.151

483.211

812.120

154.303

966.423

1,827.270
3,200.000
1,840.800

347.181
608.000
349.752

2,174.451
3,808.000
2,190.552

1,840.800

349.752

2,190.552

0.000
20,955.000
9,531.000

0.000
3,981.450
1,810.890

0.000
24,936.450
11,341.890

6,232.500

1,184.175

7,416.675

3,298.500

626.715

3,925.215

11,424.000
44,126.700

2,170.560
7,654.473

13,594.560
51,781.173

101,830.000
0.000

19,347.700
0.000

121,177.700
0.000

101,200.000

19,228.000

120,428.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
203,030.000

0.000
0.000
38,575.700

0.000
0.000
241,605.700

7,310.000

1,388.900

8,698.900

7,310.000

1,388.900

8,698.900

0.000
3,843.304

0.000
0.000

0.000
3,843.304

0.000

0.000

0.000
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0,5% din suma
lucrărilor de C+M, fără TVA)
Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului,urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1% din suma lucrărilor de C+M, fără
TVA)
Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0,5% din suma
lucrărilor de C+M, fără TVA)

565.138

0.000

565.138

113.028

0.000

113.028

565.138

0.000

565.138

Taxe pentru acorduri,avize conforme si
2,600.000
0.000
autorizatia de construire/desfiintare
5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 %
4,445.307
23,396.354
5.4
Cheltuieli pentru informare si publicitate
2,490.000
473.100
Total capitol 5
37,039.658
6,307.307
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
0.000
0.000
6.2
Probe tehnologice şi teste
3,200.000
608.000
Total capitol 6
3,200.000
608.000
TOTAL GENERAL
291,283.998 53,884.132
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
113,027.640 21,475.252
5.2.5.

In preturi la data de 06.12.2018 curs BNR ; 1 euro =

4.7525
Valoare
euro(fără
TVA)

TOTAL GENERAL
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

61,290.689
23,782.775

2,600.000
27,841.661
2,963.100
43,346.965
0.000
3,808.000
3,808.000
345,168.130
134,502.892

lei
TVA(euro)
11,338.060
4,518.727

Valoare
euro
(inclusiv
TVA)
72,628.749
28,301.503
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Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera 2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZUL OBIECTULUI 1
MONTAJ INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA CU POMPA DE CALDURA
GEOTERMALA 40 kW PENTRU SEDIU PRIMARIE
Valoare
Valoare (fără
TVA
(inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
TVA)
Nr. crt.
TVA)
de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.
Constructii si instalatii
19,630.000
3,729.700
23,359.700
Terasamente,sistematizarea pe verticala si
4.1.1.
69,000.000 13,110.000
82,110.000
amenajari exterioare 6 foraje
4.1.2.
Rezistenta (container utilaje)
13,200.000
2,508.000
15,708.000
4.1.3.
Arhitectura
0.000
0.000
0.000
4.1.4.
Hidroizolatii
0.000
0.000
0.000
TOTAL I - subcapitol 4.1.
101,830.000 19,347.700 121,177.700
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2.
0.000
0.000
0.000
functionale
TOTAL II - subcapitol 4.2.
0.000
0.000
0.000
Utilaje si echipamente tehnologice si
4.3.
functionale care necesita montaj (pompa de
101,200.000 19,228.000 120,428.000
caldura 40 kW)
4.3.1.
Vas acumulare 500 litri
2,300.000
437.000
2,737.000
Vas expansiune inchis cu membrana 100
4.3.2.
680.000
129.200
809.200
litri
4.3.3.
Vas expansiune inchis cu membrana 50litri
250.000
47.500
297.500
4.3.4.
Pompa circulatie circuit primar
2,360.000
448.400
2,808.400
4.3.5.
Pompa circulatie circuit intermediar
2,255.000
428.450
2,683.450
4.3.6.
Pompa circulatie circuit secundar
1,842.000
349.980
2,191.980
4.3.7.
Colector/distribuitor gata echipat
2,700.000
513.000
3,213.000
4.3.8.
Ventil electromagnetic cu 3 cai
890.000
169.100
1,059.100
4.3.9.
Grup reumplere automat
245.000
46.550
291.550
4.3.10.
Termomanometru
280.000
53.200
333.200
Utilaje si echipamente tehnologice si
4.4.
functionale care nu necesita montaj si
0.000
0.000
0.000
echipamente de transport
4.5.
Dotari
0.000
0.000
0.000
4.6.
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6
115,002.000 21,850.380 136,852.380
Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL
216,832.000 41,198.080 258,030.080
III )
Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1
Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii :
’’Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa,
biogaz, geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava’’ Instalatie de incalzire cu
pompa de caldura geotermala 80 kW pentru corpurile C1+C2 Scoala Iraclie Porumbescu si
pompa geotermala 40 kW pentru corpul C4 sala de sport , sat Fratautii Noi, comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava.
Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate
Valoare
Valoare
TVA
(inclusiv
Denumirea capitolelor şi
(fără TVA)
Nr. crt.
TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
0.000
0.000
0.000
1.2
Amenajarea terenului
2,778.660
527.945
3,306.605
Amenajarea pentru protecţia mediului şi
1.3
1,108.980
210.706
1,319.686
aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4
0.000
0.000
0.000
utilitatilor
Total capitol 1
3,887.640
738.652
4,626.292
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1
0.000
0.000
0.000
necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2
0
0
0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
Studii
3,840.000
0.000
3,840.000
3.1.1. Studii de teren
3,840.000
0.000
3,840.000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
0.000
0.000
0.000
3.1.3. Alte studii specifice
0.000
0.000
0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
3.2
2,600.000
494.000
3,094.000
obtinerea de avize,acorduri si autorizatii
3.3
Expertiza tehnica
3,000.000
570.000
3,570.000
Certificarea performantei energetice si
3.4
2,600.000
494.000
3,094.000
auditul energetic al cladirilor
3.5
Proiectare
14,251.800
2,707.842
16,959.642
3.5.1. Tema de proiectare
0.000
0.000
0.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
0.000
0.000
0.000
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3. avizare a lucrarilor de interventii si deviz
7,125.900
1,353.921
8,479.821
general
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3.5.4.

3.5.5.

Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

3.5.6.
3.6.
3.7.

Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Managementul de proiect pentru
3.7.1.
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
3.8.
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea
3.8.1.
proiectantului
Asistenta tehnica pe perioada de executie
3.8.1.1.
a lucrarilor
Asistenta tehnica pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2. programul de control al lucrarilor de
executie,avizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
4.2
Montaj utilaj tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
funcţionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.4
funcţionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier
Lucrare de construcţii si instalatii
5.1.1
aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

950.120

180.523

1,130.643

1,900.240

361.046

2,261.286

4,275.540
3,200.000
1,840.800

812.353
608.000
349.752

5,087.893
3,808.000
2,190.552

1,840.800

349.752

2,190.552

0.000
20,955.000

0.000
3,981.450

0.000
24,936.450

9,531.000

1,810.890

11,341.890

6,232.500

1,184.175

7,416.675

3,298.500

626.715

3,925.215

11,424.000
52,287.600

2,170.560
9,205.044

13,594.560
61,492.644

272,660.000
0.000

51,805.400
0.000

324,465.400
0.000

202,400.000

38,456.000

240,856.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
475,060.000

0.000
0.000
90,261.400

0.000
0.000
565,321.400

7,310.000

1,388.900

8,698.900

7,310.000

1,388.900

8,698.900

0.000
5,722.434

0.000
0.000

0.000
5,722.434

0.000

0.000

0.000
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii (0,5%
din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)
Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1% din suma lucrărilor de C+M, fără
TVA)
Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0,5% din suma
lucrărilor de C+M, fără TVA)

1,419.288

0.000

1,419.288

283.858

0.000

283.858

1,419.288

0.000

1,419.288

Taxe pentru acorduri,avize conforme si
2,600.000
0.000
2,600.000
autorizatia de construire/desfiintare
5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 %
9,768.934
61,184.378
51,415.444
5.4
Cheltuieli pentru informare si publicitate
2,490.000
473.100
2,963.100
Total capitol 5
66,937.878 11,630.934
78,568.812
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
0.000
0.000
0.000
6.2
Probe tehnologice şi teste
3,200.000
608.000
3,808.000
Total capitol 6
3,200.000
608.000
3,808.000
TOTAL GENERAL
601,373.118 112,444.030 713,817.148
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
283,857.640 53,932.952 337,790.592
5.2.5.

In preturi la data de 06.12.2018 curs BNR ; 1 euro
=

TOTAL GENERAL
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Data: 28.05.2019

4.7525

lei

Valoare
euro(fără
TVA)

TVA(euro)

126,538.268
59,728.067

23,659.975
11,348.333

Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

Valoare
euro
(inclusiv
TVA)
150,198.243
71,076.400
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Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera 2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZUL OBIECTULUI 1
MONTAJ INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA CU POMPA DE CALDURA
GEOTERMALA 80 kW PENTRU CORPURILE C1+C2 SI 40kW PENTRU SALA SPORT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi
subcapitolelor de cheltuieli

1
2
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.
Constructii si instalatii
Terasamente,sistematizarea pe verticala
4.1.1.
si amenajari exterioare 8 foraje
4.1.2.
Rezistenta (container utilaje)
4.1.3.
Arhitectura
4.1.4.
Hidroizolatii
TOTAL I - subcapitol 4.1.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice
4.2.
si functionale
TOTAL II - subcapitol 4.2.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.4.
4.5.

Valoare
(fără TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv
TVA)

lei
3

lei
4

lei
5

39,260.000

7,459.400

46,719.400

207,000.000

39,330.000

246,330.000

26,400.000
0.000
0.000
272,660.000

5,016.000
0.000
0.000
51,805.400

31,416.000
0.000
0.000
324,465.400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj(pompa
de caldura 80 kW)

202,400.000

38,456.000

240,856.000

Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj(pompa
de caldura 40 kW)

101,200.000

19,228.000

120,428.000

4,600.000

874.000

5,474.000

1,360.000

258.400

1,618.400

500.000

95.000

595.000

4,720.000
4,510.000
3,684.000
5,400.000
1,780.000
490.000
560.000

896.800
856.900
699.960
1,026.000
338.200
93.100
106.400

5,616.800
5,366.900
4,383.960
6,426.000
2,118.200
583.100
666.400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Vas acumulare 500 litri
Vas expansiune inchis cu membrana 100
litri
Vas expansiune inchis cu membrana 50
litri
Pompa circulatie circuit primar
Pompa circulatie circuit intermediar
Pompa circulatie circuit secundar
Colector/distribuitor gata echipat
Ventil electromagnetic cu 3 cai
Grup reumplere automat
Termomanometru
Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
Dotari
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4.6.
Active necorporale
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL
II+TOTAL III )

0.000
331,204.000

0.000
62,928.760

0.000
394,132.760

603,864.000 114,734.160

718,598.160

Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2
Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2
al obiectivului de investitii :
,,Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa, biogaz,
geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalatie electrica pe
biomasa de 150 kW in comuna Fratautii Noi, instalatie de incalzire centrala termica electrica pentru
Sediu Primarie, comuna Fratautii Noi si instalatie de incalzire cu centrala termica electrica Scoala
Gimnaziala Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava''
Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate
Valoare (fără
Valoare (inclusiv
TVA
Denumirea capitolelor şi
TVA)
TVA)
Nr. crt.
subcapitolelor de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
0.000
0.000
0.000
1.2
Amenajarea terenului
8,335.980
1,583.836
9,919.816
Amenajarea pentru protecţia
1.3
mediului şi aducerea la starea
3,326.940
632.119
3,959.059
iniţială
Cheltuieli pentru
1.4
0.000
0.000
0.000
relocarea/protectia utilitatilor
Total capitol 1
11,662.920
2,215.955
13,878.875
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
2.1
utilitatilor necesare obiectivului de
501,400.000
95,266.000
596,666.000
investitii
Total capitol 2
501,400.000
95,266.000
596,666.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
Studii
61,520.000
0.000
61,520.000
3.1.1. Studii de teren
11,520.000
0.000
11,520.000
Raport privind impactul asupra
3.1.2.
0.000
0.000
0.000
mediului
3.1.3. Alte studii specifice
50,000.000
0.000
50,000.000
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1.

Documentatii-suport si cheltuieli
pentru obtinerea de avize,acorduri
si autorizatii
Expertiza tehnica
Certificarea performantei
energetice si auditul energetic al
cladirilor
Proiectare
Tema de proiectare

7,800.000

1,482.000

9,282.000

9,000.000

1,710.000

10,710.000

7,800.000

1,482.000

9,282.000

113,257.710
0.000

21,518.965
0.000

134,776.675
0.000
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3.5.2.

0.000

0.000

0.000

56,628.855

10,759.482

67,388.337

7,550.514

1,434.598

8,985.112

15,101.028

2,869.195

17,970.223

Proiect tehnic si detalii de executie
33,977.313
Organizarea procedurilor de
3.6.
9,600.000
achizitie
3.7.
Consultanta
5,522.400
Managementul de proiect pentru
3.7.1.
5,522.400
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
0.000
3.8.
Asistenta tehnica
62,865.000
Asistenta tehnica din partea
3.8.1.
28,593.000
proiectantului
Asistenta tehnica pe perioada de
3.8.1.1.
18,697.500
executie a lucrarilor
Asistenta tehnica pentru
participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al
3.8.1.2.
9,895.500
lucrarilor de executie,avizat de
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier
34,272.000
Total capitol 3
277,365.110
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
954,290.000
Montaj utilaj tehnologice si
4.2
0.000
functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
2,692,500.000
funcţionale care necesita montaj

6,455.689

40,433.002

1,824.000

11,424.000

1,049.256

6,571.656

1,049.256

6,571.656

0.000
11,944.350

0.000
74,809.350

5,432.670

34,025.670

3,552.525

22,250.025

1,880.145

11,775.645

6,511.680
41,010.571

40,783.680
318,375.681

181,315.100

1,135,605.100

0.000

0.000

511,575.000

3,204,075.000

128,467.000

24,408.730

152,875.730

0.000
0.000
3,775,257.000

0.000
0.000
717,298.830

0.000
0.000
4,492,555.830

21,930.000

4,166.700

26,096.700

21,930.000

4,166.700

26,096.700

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general
Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

3.5.6.

Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.4
funcţionale care nu necesita montaj
si echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier
Lucrare de construcţii si instalatii
5.1.1
aferente organizarii de santier
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5.1.2
5.2
5.2.1.

Cheltuieli conexe organizării
şantierului
Comisioane, cote, taxe, costul
creditului
Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

0.000

0.000

0.000

24,182.112

0.000

24,182.112

0.000

0.000

0.000

Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.2.
7,446.415
0.000
(0,5% din suma lucrărilor de C+M,
fără TVA)
Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru
5.2.3.
1,489.283
0.000
autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1% din suma lucrărilor de C+M,
fără TVA)
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4. Constructorilor - CSC (0,5% din
7,446.415
0.000
suma lucrărilor de C+M, fără TVA)
Taxe pentru acorduri,avize
5.2.5. conforme si autorizatia de
7,800.000
0.000
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10
5.3
446,444.263
84,824.410
%
Cheltuieli pentru informare si
5.4
7,470.000
1,419.300
publicitate
Total capitol 5
500,026.375
90,410.410
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
Pregătirea personalului de
6.1
0.000
0.000
exploatare
6.2
Probe tehnologice şi teste
9,600.000
1,824.000
Total capitol 6
9,600.000
1,824.000
TOTAL GENERAL
5,075,311.405
948,025.766
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
1,489,282.920
282,963.755
In preturi la data de 18.03.2019 curs BNR ; 1
euro =

TOTAL GENERAL

4.7525
Valoare
euro(fără
TVA)
1,067,924.546

Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
313,368.316
Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

7,446.415

1,489.283

7,446.415

7,800.000
531,268.673
8,889.300
590,436.785
0.000
11,424.000
11,424.000
6,023,337.171
1,772,246.675

lei
TVA(euro)

Valoare euro
(inclusiv TVA)

199,479.383

1,267,403.929

59,539.980

372,908.296
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2
Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii :
’’Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa,
biogaz, geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava’’ Instalatie electrica pe biomasa
de 150 kW in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava.
Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate
Valoare
Valoare (fără
TVA
(inclusiv
Denumirea capitolelor şi
TVA)
Nr. crt.
TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
0.000
0.000
0.000
1.2
Amenajarea terenului
2,778.660
527.945
3,306.605
Amenajarea pentru protecţia
1.3
1,108.980
210.706
1,319.686
mediului şi aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4
0.000
0.000
0.000
utilitatilor
Total capitol 1
3,887.640
738.652
4,626.292
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
2.1
utilitatilor necesare obiectivului de
501,400.000 95,266.000
596,666.000
investitii
Total capitol 2
501,400.000 95,266.000
596,666.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
Studii
53,840.000
0.000
53,840.000
3.1.1. Studii de teren
3,840.000
0.000
3,840.000
Raport privind impactul asupra
3.1.2.
0.000
0.000
0.000
mediului
3.1.3. Alte studii specifice
50,000.000
0.000
50,000.000
Documentatii-suport si cheltuieli
3.2
pentru obtinerea de avize,acorduri si
2,600.000
494.000
3,094.000
autorizatii
3.3
3.4
3.5
3.5.1.
3.5.2.

Expertiza tehnica
Certificarea performantei energetice
si auditul energetic al cladirilor
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate

3,000.000

570.000

3,570.000

2,600.000

494.000

3,094.000

109,628.010
0.000
0.000

20,829.322
0.000
0.000

130,457.332
0.000
0.000

96

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general
Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

54,814.005

10,414.661

65,228.666

7,308.534

1,388.621

8,697.155

14,617.068

2,777.243

17,394.311

32,888.403
3,200.000
1,840.800

6,248.797
608.000
349.752

39,137.200
3,808.000
2,190.552

1,840.800

349.752

2,190.552

0.000
20,955.000

0.000
3,981.450

0.000
24,936.450

9,531.000

1,810.890

11,341.890

6,232.500

1,184.175

7,416.675

3,298.500

626.715

3,925.215

3.8.2. Dirigentie de santier
11,424.000
2,170.560
Total capitol 3
197,663.810 27,326.524
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
855,800.000 162,602.000
Montaj utilaj tehnologice si
4.2
0.000
0.000
functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
2,670,000.000 507,300.000
funcţionale care necesita montaj

13,594.560
224,990.334

3.5.4.

3.5.5.
3.5.6.
3.6.
3.7.

Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Managementul de proiect pentru
3.7.1.
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar
3.8.
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea
3.8.1.
proiectantului
Asistenta tehnica pe perioada de
3.8.1.1.
executie a lucrarilor
Asistenta tehnica pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2. programul de control al lucrarilor de
executie,avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii

Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.4
funcţionale care nu necesita montaj
si echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier
Lucrare de construcţii si instalatii
5.1.1
aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizării
5.1.2
şantierului

128,467.000

1,018,402.000
0.000
3,177,300.000

24,408.730

152,875.730

0.000
0.000
0.000
0.000
3,654,267.000 694,310.730

0.000
0.000
4,348,577.730

7,310.000

1,388.900

8,698.900

7,310.000

1,388.900

8,698.900

0.000

0.000

0.000
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5.2

Comisioane, cote, taxe, costul
creditului

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

17,652.374

0.000

17,652.374

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrarilor de constructii
(0,5% din suma lucrărilor de C+M,
fără TVA)

6,841.988

0.000

6,841.988

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1% din suma lucrărilor de C+M,
fără TVA)

1,368.398

0.000

1,368.398

Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4. Constructorilor - CSC (0,5% din
6,841.988
0.000
6,841.988
suma lucrărilor de C+M, fără TVA)
Taxe pentru acorduri,avize conforme
5.2.5. si autorizatia de
2,600.000
0.000
2,600.000
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10
5.3
81,512.615
510,526.380
%
429,013.765
Cheltuieli pentru informare si
5.4
2,490.000
473.100
2,963.100
publicitate
Total capitol 5
456,466.139 83,374.615
539,840.754
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
0.000
0.000
0.000
6.2
Probe tehnologice şi teste
3,200.000
608.000
3,808.000
Total capitol 6
3,200.000
608.000
3,808.000
TOTAL GENERAL
4,816,884.589 901,624.521 5,718,509.110
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
1,368,397.640 259,995.552 1,628,393.192
In preturi la data de 06.12.2018 curs BNR ; 1
euro =

TOTAL GENERAL
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Data: 28.05.2019

4.7525

lei

Valoare
euro(fără
TVA(euro)
TVA)
1,013,547.520 189,715.838
287,932.170 54,707.112

Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

Valoare euro
(inclusiv
TVA)
1,203,263.358
342,639.283
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Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZUL OBIECTULUI 1
MONTAJ CENTRALA ELECTRICA PE BIOMASA 150 KW IN COMUNA Fratautii Noi

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi
subcapitolelor de cheltuieli

1
2
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii(constructii
4.1.
metalice)

4.1.1.

Terasamente,sistematizarea pe
verticala si amenajari
exterioare(sapaturi, compactari,
turnare betoane)

4.1.2.
Rezistenta
4.1.3.
Arhitectura
4.1.4.
Hidroizolatii
TOTAL I - subcapitol 4.1.
Montaj utilaje, echipamente
4.2.
tehnologice si functionale
TOTAL II - subcapitol 4.2.
4.3.

Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care necesita
montaj(instalatie biomasa 95 kW)

4.4.

Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj
si echipamente de transport

4.5.
Dotari
4.6.
Active necorporale
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL
II+TOTAL III )

Valoare (fără
TVA)

TVA

Valoare
(inclusiv
TVA)

lei
3

lei
4

lei
5

579,800.000 110,162.000

689,962.000

276,000.000

52,440.000

328,440.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
855,800.000 162,602.000

0.000
0.000
0.000
1,018,402.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2,670,000.000 507,300.000

3,177,300.000

128,467.000

24,408.730

152,875.730

0.000
0.000
0.000
0.000
2,798,467.000 531,708.730

0.000
0.000
3,330,175.730

3,654,267.000 694,310.730

4,348,577.730

Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2
Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii :
’’Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa,
biogaz, geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava’’ Instalatie de incalzire centrala
termica electrica 40 kW pentru Sediu Primarie, sat Fratautii Noi, comuna Fratautii Noi ,
judetul Suceava.
Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate
Valoare
Valoare
TVA
(inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor (fără TVA)
Nr. crt.
TVA)
de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
0.000
0.000
0.000
1.2
Amenajarea terenului
2,778.660
527.945
3,306.605
Amenajarea pentru protecţia mediului şi
1.3
1,108.980
210.706
1,319.686
aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4
0.000
0.000
0.000
utilitatilor
Total capitol 1
3,887.640
738.652
4,626.292
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1
0.000
0.000
0.000
necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
Studii
3,840.000
0.000
3,840.000
3.1.1. Studii de teren
3,840.000
0.000
3,840.000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
0.000
0.000
0.000
3.1.3. Alte studii specifice
0.000
0.000
0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
3.2
2,600.000
494.000
3,094.000
obtinerea de avize,acorduri si autorizatii
3.3
Expertiza tehnica
3,000.000
570.000
3,570.000
Certificarea performantei energetice si
3.4
2,600.000
494.000
3,094.000
auditul energetic al cladirilor
3.5
Proiectare
1,239.900
235.581
1,475.481
3.5.1. Tema de proiectare
0.000
0.000
0.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
0.000
0.000
0.000
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3. avizare a lucrarilor de interventii si deviz
619.950
117.791
737.741
general

100

3.5.4.

Documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

82.660

15.705

98.365

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

165.320

31.411

196.731

371.970
3,200.000
1,840.800

70.674
608.000
349.752

442.644
3,808.000
2,190.552

1,840.800

349.752

2,190.552

0.000
20,955.000
9,531.000

0.000
3,981.450
1,810.890

0.000
24,936.450
11,341.890

3.5.6.
3.6.
3.7.

3.7.2.
3.8.
3.8.1.

Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
Auditul financiar
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1
.

Asistenta tehnica pe perioada de executie a
lucrarilor

6,232.500

1,184.175

7,416.675

3.8.1.2
.

Asistenta tehnica pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de
executie,avizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii

3,298.500

626.715

3,925.215

11,424.000
39,275.700

2,170.560
6,732.783

13,594.560
46,008.483

32,830.000
0.000

6,237.700
0.000

39,067.700
0.000

8,500.000

1,615.000

10,115.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
41,330.000

0.000
0.000
7,852.700

0.000
0.000
49,182.700

7,310.000

1,388.900

8,698.900

7,310.000

1,388.900

8,698.900

0.000
3,084.304

0.000
0.000

0.000
3,084.304

0.000

0.000

0.000

3.7.1.

3.8.2. Dirigentie de santier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
4.2
Montaj utilaj tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
funcţionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier
Lucrare de construcţii si instalatii aferente
5.1.1
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
4.4

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare
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5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0,5% din suma
lucrărilor de C+M, fără TVA)

220.138

0.000

220.138

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului,urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1% din suma lucrărilor de C+M, fără
TVA)

44.028

0.000

44.028

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0,5% din suma
lucrărilor de C+M, fără TVA)

220.138

0.000

220.138

Taxe pentru acorduri,avize conforme si
2,600.000
0.000
autorizatia de construire/desfiintare
5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 %
1,280.838
6,741.254
5.4
Cheltuieli pentru informare si publicitate
2,490.000
473.100
Total capitol 5
19,625.558
3,142.838
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
0.000
0.000
6.2
Probe tehnologice şi teste
3,200.000
608.000
Total capitol 6
3,200.000
608.000
107,318.89
TOTAL GENERAL
19,074.973
8
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
44,027.640
8,365.252
5.2.5.

In preturi la data de 06.12.2018 curs BNR ; 1 euro =

4.7525
Valoare
euro(fără
TVA)

TOTAL GENERAL
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

22,581.567
9,264.101

2,600.000
8,022.092
2,963.100
22,768.396
0.000
3,808.000
3,808.000
126,393.87
1
52,392.892

lei
TVA(euro
)
4,013.671
1,760.179

Valoare
euro
(inclusiv
TVA)
26,595.238
11,024.280
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Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera 2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZUL OBIECTULUI 1
MONTAJ INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA TERMICA ELECTRICA 40KW LA
SEDIU PRIMARIE
Valoare
Valoare
TVA
(inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
(fără TVA)
Nr. crt.
TVA)
de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.
Constructii si instalatii
19,630.000
3,729.700 23,359.700
Terasamente,sistematizarea pe verticala si
4.1.1.
0.000
0.000
0.000
amenajari exterioare 6 foraje
4.1.2.
Rezistenta (container utilaje)
13,200.000
2,508.000 15,708.000
4.1.3.
Arhitectura
0.000
0.000
0.000
4.1.4.
Hidroizolatii
0.000
0.000
0.000
TOTAL I - subcapitol 4.1.
32,830.000
6,237.700 39,067.700
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2.
0.000
0.000
0.000
functionale
TOTAL II - subcapitol 4.2.
0.000
0.000
0.000
Utilaje si echipamente tehnologice si
4.3.
functionale care necesita montaj (pompa de
8,500.000
1,615.000 10,115.000
caldura 40 kW)
4.3.1.
Vas acumulare 500 litri
2,300.000
437.000
2,737.000
Vas expansiune inchis cu membrana
4.3.2.
680.000
129.200
809.200
100litri
4.3.3.
Vas expansiune inchis cu membrana 50litri
250.000
47.500
297.500
4.3.4.
Pompa circulatie circuit primar
2,360.000
448.400
2,808.400
4.3.5.
Pompa circulatie circuit intermediar
2,255.000
428.450
2,683.450
4.3.6.
Pompa circulatie circuit secundar
1,842.000
349.980
2,191.980
4.3.7.
Colector/distribuitor gata echipat
2,700.000
513.000
3,213.000
4.3.8.
Ventil electromagnetic cu 3 cai
890.000
169.100
1,059.100
4.3.9.
Grup reumplere automat
245.000
46.550
291.550
4.3.10.
Termomanometru
280.000
53.200
333.200
Utilaje si echipamente tehnologice si
4.4.
functionale care nu necesita montaj si
0.000
0.000
0.000
echipamente de transport
4.5.
Dotari
0.000
0.000
0.000
4.6.
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6
22,302.000
4,237.380 26,539.380
Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL
55,132.000 10,475.080 65,607.080
III )
Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis
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DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2
Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii :
’’Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa,
biogaz, geotermal ) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava’’ Instalatie de incalzire cu
centrala termica electrica 80 kW pentru corpurile C1+C2 Scoala Iraclie Porumbescu si
centrala termica electrica de 40 kW pentru corpul C4 sala de sport , sat Fratautii Noi,
comuna Fratautii Noi, judetul Suceava.
Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate
Valoare
Valoare
TVA
(inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor (fără TVA)
Nr. crt.
TVA)
de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
0.000
0.000
0.000
1.2
Amenajarea terenului
2,778.660
527.945
3,306.605
Amenajarea pentru protecţia mediului şi
1.3
1,108.980
210.706
1,319.686
aducerea la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protectia
1.4
0.000
0.000
0.000
utilitatilor
Total capitol 1
3,887.640
738.652
4,626.292
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
2.1
0.000
0.000
0.000
necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2
0
0
0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
Studii
3,840.000
0.000
3,840.000
3.1.1. Studii de teren
3,840.000
0.000
3,840.000
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
0.000
0.000
0.000
3.1.3. Alte studii specifice
0.000
0.000
0.000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
3.2
2,600.000
494.000
3,094.000
obtinerea de avize,acorduri si autorizatii
3.3
Expertiza tehnica
3,000.000
570.000
3,570.000
Certificarea performantei energetice si
3.4
2,600.000
494.000
3,094.000
auditul energetic al cladirilor
3.5
Proiectare
2,389.800
454.062
2,843.862
3.5.1. Tema de proiectare
0.000
0.000
0.000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
0.000
0.000
0.000
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3. avizare a lucrarilor de interventii si deviz
1,194.900
227.031
1,421.931
general
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3.5.4.

Documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

159.320

30.271

189.591

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

318.640

60.542

379.182

716.940
3,200.000
1,840.800

136.219
608.000
349.752

853.159
3,808.000
2,190.552

1,840.800

349.752

2,190.552

0.000
20,955.000
9,531.000

0.000
3,981.450
1,810.890

0.000
24,936.450
11,341.890

3.5.6.
3.6.
3.7.

3.7.2.
3.8.
3.8.1.

Proiect tehnic si detalii de executie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
Auditul financiar
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1
.

Asistenta tehnica pe perioada de executie a
lucrarilor

6,232.500

1,184.175

7,416.675

3.8.1.2
.

Asistenta tehnica pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de
executie,avizat de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii

3,298.500

626.715

3,925.215

11,424.000
40,425.600

2,170.560
6,951.264

13,594.560
47,376.864

65,660.000
0.000

12,475.400
0.000

78,135.400
0.000

14,000.000

2,660.000

16,660.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
79,660.000

0.000
0.000
15,135.400

0.000
0.000
94,795.400

7,310.000

1,388.900

8,698.900

7,310.000

1,388.900

8,698.900

0.000
3,445.434

0.000
0.000

0.000
3,445.434

0.000

0.000

0.000

3.7.1.

3.8.2. Dirigentie de santier
Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1
Construcţii şi instalaţii
4.2
Montaj utilaj tehnologice si functionale
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3
funcţionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1
Organizare de şantier
Lucrare de construcţii si instalatii aferente
5.1.1
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului
5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
4.4

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare
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5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0,5% din suma
lucrărilor de C+M, fără TVA)

384.288

0.000

384.288

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului,urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0,1% din suma lucrărilor de C+M, fără
TVA)

76.858

0.000

76.858

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0,5% din suma
lucrărilor de C+M, fără TVA)

384.288

0.000

384.288

5.2.5.

Taxe pentru acorduri,avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

2,600.000

0.000

2,600.000

5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 %
2,030.956
10,689.244
5.4
Cheltuieli pentru informare si publicitate
2,490.000
473.100
Total capitol 5
23,934.678
3,892.956
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1
Pregătirea personalului de exploatare
0.000
0.000
6.2
Probe tehnologice şi teste
3,200.000
608.000
Total capitol 6
3,200.000
608.000
151,107.91
TOTAL GENERAL
27,326.272
8
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
76,857.640 14,602.952
In preturi la data de 06.12.2018 curs BNR ; 1 euro =

4.7525
Valoare
euro(fără
TVA)

TOTAL GENERAL
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

31,795.459
16,172.044

12,720.200
2,963.100
27,827.634
0.000
3,808.000
3,808.000
178,434.19
0
91,460.592

lei
TVA(euro
)
5,749.873
3,072.688

Valoare
euro
(inclusiv
TVA)
37,545.332
19,244.733
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Proiectant
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera 2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZUL OBIECTULUI 1
MONTAJ INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA TERMICA ELECTRICA 80 kW
PENTRU CORPURILE C1+C2 SI 40kW PENTRU SALA SPORT
Valoare
Valoare
TVA
(inclusiv
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
(fără TVA)
Nr. crt.
TVA)
de cheltuieli
lei
lei
lei
1
2
3
4
5
Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.
Constructii si instalatii
39,260.000
7,459.400 46,719.400
Terasamente,sistematizarea pe verticala si
4.1.1.
0.000
0.000
0.000
amenajari exterioare 8 foraje
4.1.2.
Rezistenta (container utilaje)
26,400.000
5,016.000 31,416.000
4.1.3.
Arhitectura
0.000
0.000
0.000
4.1.4.
Hidroizolatii
0.000
0.000
0.000
TOTAL I - subcapitol 4.1.
65,660.000 12,475.400 78,135.400
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2.
0.000
0.000
0.000
functionale
TOTAL II - subcapitol 4.2.
0.000
0.000
0.000
Utilaje si echipamente tehnologice si
4.3.
functionale care necesita montaj(pompa de
14,000.000
2,660.000 16,660.000
caldura 80 kW)
Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj(pompa de
8,500.000
1,615.000 10,115.000
caldura 40 kW)
4.3.1.
Vas acumulare 500 litri
4,600.000
874.000
5,474.000
Vas expansiune inchis cu membrana 100
4.3.2.
1,360.000
258.400
1,618.400
litri
4.3.3.
Vas expansiune inchis cu membrana 50 litri
500.000
95.000
595.000
4.3.4.
Pompa circulatie circuit primar
4,720.000
896.800
5,616.800
4.3.5.
Pompa circulatie circuit intermediar
4,510.000
856.900
5,366.900
4.3.6.
Pompa circulatie circuit secundar
3,684.000
699.960
4,383.960
4.3.7.
Colector/distribuitor gata echipat
5,400.000
1,026.000
6,426.000
4.3.8.
Ventil electromagnetic cu 3 cai
1,780.000
338.200
2,118.200
4.3.9.
Grup reumplere automat
490.000
93.100
583.100
4.3.10.
Termomanometru
560.000
106.400
666.400
Utilaje si echipamente tehnologice si
4.4.
functionale care nu necesita montaj si
0.000
0.000
0.000
echipamente de transport
4.5.
Dotari
0.000
0.000
0.000
4.6.
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6
50,104.000
9,519.760 59,623.760
Total deviz pe obiect (TOTAL I+ II+ III )
115,764.00 21,995.160 137,759.16
Data: 28.05.2019
Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava
Intocmit : Brasov Eco Eficient S.R.L. Ing. Ion Afendulis

107

DEVIZ GENERAL CU DISTRIBUTIA PE SURSE SCENARIUL 1
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL CU DISTRIBUTIA PE SURSE
,,Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa, biogaz, geotermal
) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalatie electrica pe biomasa de 95 kW in
comuna Fratautii Noi, instalatie de incalzire centrala cu pompa de caldura geotermala pentru Sediu
Primarie, comuna Fratautii Noi si instalatie de incalzire cu pompa de caldura geotermala pentru Scoala
Gimnaziala Iraclie Porumbescu, comuna Fratautii Noi, judetul Suceava''

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

1

2

Valoare ( inclusiv T.V.A. )
TOTAL
din care
Valoare
Cheltuieli ale
Cheltuieli
(inclusiv
MDR,APFE
Beneficiar
T.V.A. )
LEI
LEI
LEI
3=4+5
4
5

Defalcarea pe
surse de
finanțare

6

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1

Obţinerea terenului.

1.2

Amenajarea terenului.

9,919.816

9,919.816

1.3

Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea
la starea inițială

3,959.059

3,959.059

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.000

TOTAL CAPITOL 1

2.1

0.000

0.000
13,878.875

0.000
13,878.875

0.000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile
596,666.000
596,666.000
necesare funcționării obiectivului de investiție
TOTAL CAPITOL 2

596,666.000

596,666.000

Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli ale
MDR,APFE
Cheltuieli ale
MDR,APFE
Cheltuieli
Beneficiar

Cheltuieli ale
MDR,APFE
0.000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
61,520.000

61,520.000

Cheltuieli
Beneficiar

9,282.000

9,282.000

Cheltuieli
Beneficiar

10,710.000

10,710.000

Cheltuieli
Beneficiar

9,282.000

9,282.000

Cheltuieli
Beneficiar

3.1

Studii de teren

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5

Proiectare şi Inginerie

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

Cheltuieli
Beneficiar

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

Cheltuieli
Beneficiar

3.5.3

Studiu de fezabilitate

53,502.822

53,502.822

Cheltuieli
Beneficiar

Cheltuieli
Beneficiar

108
3.5.4
3.5.5

Documentatii tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

7,133.710

7,133.710

14,267.419

14,267.419

Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli
Beneficiar

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

32,101.693

32,101.693

Cheltuieli
Beneficiar

3.6

Organizarea procedurilor de achiziţie

11,424.000

11,424.000

Cheltuieli
Beneficiar

3.7

Consultanţă
Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii

6,571.656

6,571.656

0.000

0.000

3.7.1
3.7.2

Auditul financiar

Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli
Beneficiar

3.8
3.8.1

Asistenţă tehnică
Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1

Asistenta tehnica pe perioada de executie a
lucrarilor

22,250.025

22,250.025

Cheltuieli
Beneficiar

3.8.1.2

Asistenta tehnica pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie,avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

11,775.645

11,775.645

Cheltuieli
Beneficiar

40,783.680

40,783.680

Cheltuieli
Beneficiar

3.8.2
Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3

290,604.651

0.000

290,604.651

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1

Construcţii şi Instalaţii

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Cheltuieli ale
MDR,APFE
Cheltuieli ale
MDR,APFE
Cheltuieli ale
MDR,APFE

1,464,045.100

1,464,045.100

0.000

0.000

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
cu montaj

1,949,934.000

1,949,934.000

4.4

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

152,875.730

152,875.730

Cheltuieli ale
MDR,APFE

4.5

Dotări

0.000

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

TOTAL CAPITOL 4
3,566,854.830
Capitolul 5 Alte cheltuieli

3,566,854.830

26,096.700

26,096.700

Cheltuieli ale
MDR,APFE

0.000

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

0.000

0.000

0.000

Cheltuieli
Beneficiar

5.1

Organizare de şantier :

5.1.1

Lucrări de construcţii

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2
5.2.1

Comisioane, taxe, cote, costul creditului
Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare

0.000

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

8,826.415

0.000

8,826.415

Cheltuieli
Beneficiar

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

1,765.283

0.000

1,765.283

Cheltuieli
Beneficiar
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5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC

8,826.415

5.2.5

Taxe pentru acorduri,avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

7,800.000

5.3

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10%

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

435,921.470

0.000

Pregătirea personalului de exploatare.

6.2

Probe tehnologice și teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

8,889.300

Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli ale
MDR,APFE

8,889.300

Cheltuieli
Beneficiar

36,107.412

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

11,424.000

11,424.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

11,424.000

11,424.000

0.000

4,977,553.938

4,650,841.875

326,712.063

4,977,553.938

buget de stat

4,650,841.875

buget local

326,712.063

Total(C+M)

2,100,686.675

Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava

7,800.000

0.000

TOTAL GENERAL din care:

Beneficiar:

Cheltuieli
Beneficiar

435,921.470

TOTAL CAPITOL 5
498,125.582
462,018.170
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
6.1

8,826.415

Proiectant:
Brasov Eco Eficient
SRL, Brasov, str.
Neagoe Basarab nr.8,
etaj parter, camera2
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DEVIZ GENERAL CU DISTRIBUTIA PE SURSE SCENARIUL 2
Brasov Eco Eficient SRL, Brasov, str. Neagoe Basarab nr.8, etaj parter, camera2
CUI 39244256, J8/958/25.04.2018
DEVIZ GENERAL CU DISTRIBUTIA PE SURSE
,,Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate ( biomasa, biogaz, geotermal
) in comuna Fratautii Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalatie electrica pe biomasa de 150 kW in
comuna Fratautii Noi, instalatie de incalzire centrala termica electrica pentru Sediu Primarie, comuna
Fratautii Noi si instalatie de incalzire cu centrala termica electrica Scoala Gimnaziala Iraclie Porumbescu,
comuna Fratautii Noi, judetul Suceava''

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

1

2

Valoare ( inclusiv T.V.A. )
TOTAL
din care
Valoare
Cheltuieli ale
Cheltuieli
(inclusiv
MDR,APFE
Beneficiar
T.V.A. )
LEI
LEI
LEI
3=4+5
4
5

Defalcarea
pe surse de
finanțare

6

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1

Obţinerea terenului.

1.2

Amenajarea terenului.

9,919.816

9,919.816

1.3

Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială

3,959.059

3,959.059

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.000

TOTAL CAPITOL 1

2.1

0.000

0.000
13,878.875

0.000
13,878.875

0.000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare
596,666.000
596,666.000
funcționării obiectivului de investiție
TOTAL CAPITOL 2

596,666.000

596,666.000

Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli ale
MDR,APFE
Cheltuieli ale
MDR,APFE
Cheltuieli
Beneficiar

Cheltuieli ale
MDR,APFE
0.000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
61,520.000

61,520.000

Cheltuieli
Beneficiar

9,282.000

9,282.000

Cheltuieli
Beneficiar

10,710.000

10,710.000

Cheltuieli
Beneficiar

9,282.000

9,282.000

Cheltuieli
Beneficiar

3.1

Studii de teren

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea
de avize, acorduri si autorizatii

3.3

Expertiza tehnica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5

Proiectare şi Inginerie

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabilitate

67,388.337

67,388.337

Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli
Beneficiar
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3.5.4
3.5.5

Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
si a detaliilor de executie

8,985.112

8,985.112

17,970.223

17,970.223

Cheltuieli
Beneficiar
Cheltuieli
Beneficiar

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

40,433.002

40,433.002

Cheltuieli
Beneficiar

3.6

Organizarea procedurilor de achiziţie

11,424.000

11,424.000

Cheltuieli
Beneficiar

3.7

Consultanţă
Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii

6,571.656

6,571.656

Cheltuieli
Beneficiar

0.000

0.000

Cheltuieli
Beneficiar

22,250.025

22,250.025

Cheltuieli
Beneficiar

11,775.645

11,775.645

Cheltuieli
Beneficiar

40,783.680

40,783.680

Cheltuieli
Beneficiar

3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.1.1

3.8.1.2

3.8.2

Auditul financiar
Asistenţă tehnică
Asistenta tehnica din partea proiectantului
Asistenta tehnica pe perioada de executie a
lucrarilor
Asistenta tehnica pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie,avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3

318,375.681

0.000

318,375.681

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
1,135,605.100

1,135,605.100

Cheltuieli ale
MDR,APFE

0.000

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

3,204,075.000

3,204,075.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

152,875.730

152,875.730

Cheltuieli ale
MDR,APFE

Dotări

0.000

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

Active necorporale

0.000

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

TOTAL CAPITOL 4
4,492,555.830
Capitolul 5 Alte cheltuieli

4,492,555.830

26,096.700

26,096.700

Cheltuieli ale
MDR,APFE

0.000

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

0.000

0.000

0.000

Cheltuieli
Beneficiar

7,446.415

0.000

7,446.415

Cheltuieli
Beneficiar

4.1

Construcţii şi Instalaţii

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu
montaj

4.4

Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

4.5
4.6

5.1

Organizare de şantier :

5.1.1

Lucrări de construcţii

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

5.2
5.2.1
5.2.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului
Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

0.000
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5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

1,489.283

0.000

1,489.283

Cheltuieli
Beneficiar

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC

7,446.415

0.000

7,446.415

Cheltuieli
Beneficiar

5.2.5

Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare

7,800.000

7,800.000

Cheltuieli
Beneficiar

5.3

Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10%

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

531,268.673
8,889.300

8,889.300

TOTAL CAPITOL 5
590,436.785
557,365.373
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
6.1

Pregătirea personalului de exploatare.

6.2

Probe tehnologice și teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

6.
6.1.

33,071.412

0.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

11,424.000

11,424.000

Cheltuieli ale
MDR,APFE

11,424.000

11,424.000

0.000

6,023,337.171

5,671,890.078

351,447.093

6,023,337.171

buget de stat

5,671,890.078

buget local

351,447.093

Total(C+M)

1,772,246.675

Beneficiar : Com.Fratautii Noi jud. Suceava

Cheltuieli
Beneficiar

0.000

TOTAL GENERAL din care:

Beneficiar:

Cheltuieli ale
MDR,APFE

531,268.673

Proiectant:
Brasov Eco Eficient
SRL, Brasov, str.
Neagoe Basarab nr.8,
etaj parter, camera2

Urbanism, acorduri și avize conforme
Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Terenul unde se va construi centrala pe biomasa de 95 kW este neproductiv in intravilanul
comunei Fratautii Noi, jud. Suceava, în conformitate cu certificatul de urbanism nr.10 din
26.02.2019, emis de Primăria Fratautii Noi, Sediu Primarie sat Fratautii Noi cu certificatul de
urbanism nr.20 din 20.05.2019, emis de Primăria Fratautii Noi, Scoala Gimnaziala Iraclie
Porumbescu cu certificatul de urbanism nr.21 din 06.05.2019, emis de Primăria Fratautii Noi.
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6.2.

Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor special, expres prevăzute de lege

Extrasul de Carte Funciară nr. 35563, cu nr. cadastral 35563 pentru terenul unde se va amplasa
centrala electica pe biomasa 95 kW
Extrasul de Carte Funciară nr. 35777, cu nr. cadastral 35777 pentru sediu primarie Fratautii
Noi;
Extrasul de Carte Funciară nr. 35858, cu nr. cadastral 35858 pentru scoala gimnaziala Iraclie
Porumbescu Fratautii Noi;
6.3.
Actul adiministrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu în documentația tehnico – economică.
Actul administrativ al autoritătii competente pentru protecția mediului este anexat
documentației.
6.4.

Avize conforme privind asigurarea utilităților
Nu este cazul

6.5.

Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Anexat documentatiei.

6.6.
Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de
investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice.
Anexate documentatiei
Conform certificatului de urbanism sunt necesare următoarele: APM, Energie electrica, DSP,
DTAC, ANIF, APELE Romane, DADR, Oportunitate, Puz, OCPI, Studiu geotehnic, OSPA.
7.

Implementarea investiției

7.1.

Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Ministerul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
si
UAT Comuna Fratautii Noi, jud. Suceava str. Principala, nr. 754B, cod 727250, reprezentat
de primar Streanga Gheorghe.
Email: primaria_fratautiinoi@yahoo.com, Web. www.primaria-fratautii-noi.ro, Tel: 0230/411
003; Fax: 0230/411003;
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7.2.

Strategia de implementare

Durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de
execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.
Comuna Fratautii Noi reprezentata de domnul primar Streanga Gheorghe a intrunit si
respectat cerintele Ministerul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor
Europene. Obiectivul general al proiectului il reprezinta acordarea de sprijin din partea Guvernului
Romaniei in vederea alinieri la cerintele Directivei Nitrati a UE prin : reducerea deversărilor de
nutrienţi în corpurile de apă, reducerea poluarii cu nutrienti din agricultura , promovarea schimbărilor
comportamentale la nivel regional, şi sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi capacităţii
instituţionale. Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor de nutrienţi în
apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor.
Sistemul de depozitare a resturilor vegetale si a gunoiului de grajd, prevăzut de proiect,
include o platformă betonata la nivel de comună, cu facilitatea de a permite depozitarea a resturilor
vegetale si a gunoiului de grajd destinat produceri energiei electrice cu ajutorul centralei electrice pe
biomasa de 95 kW iar cenusa rezultata de la fundul gazeificatorului (biochar ) este utilizat ca ca
ameliorator de sol. Acesta este stabil în sol și poate rezista mii de ani. Biocharul crește fertilitatea
solurilor acide (soluri cu pH scăzut), poate spori productivitatea agricolă și oferă protecție împotriva
bolilor transmise de sol. care va fi aplicat ca fertilizant pe terenul agricol.
Sistemul de manipulare a biomasei, a compostului includ: colectarea deşeurilor vegetale,
livrarea la platformă la nivel de comuna. Asigurarea de echipament necesar pentru a facilita
operaţiunile de manevrare la nivel de depozit, incarcator bobcat pentru incarcare descarcare.
Comuna Fratautii Noi prin investitia propusa isi propune:
•
•
•
•

•
•

promovarea unui sistem de informare şi conştientizare a locuitorilor comunei asupra
investiţiei propuse;
prevenirea generării deşeurilor;
realizarea unui sistem de colectare şi tratare (compostare) a gunoiului de grajd şi a fracţiei
biodegradabile care ajunge cu totul intâmplător pe platformă;
realizarea sistemului de colectare separată a deşeurilor municipale (deşeuri valorificabile,
deşeuri periculoase, deşeuri biodegradabile) care ajung cu totul intâmplător pe platformă
odată cu gunoiul de grajd;
reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile de origine animală depozitate;
colectarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor

Durata de pregatire si evaluare a obiectivului de investiții include activități de studii
(aprobare studii, documentatii suport organizarea procedurilor de achizitii a SF-ului, a PT-ului etc), 6
luni . Durata de implementare este de 2 luni. Durata de executie cu etapele de construire, etape de
după construire ( activități de recepție la terminarea lucrărilor, remedieri pe perioada de garanție,
recepția finală) este de 12 luni

115
Grafic de executie (lei fara TVA)
Nr.
crt.

Luna

Descriere activitate

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A.1.1

Obţinerea terenului

A.1.2

Amenajarea terenului

A.1.3

Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

A.1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

A.2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

A.3.1

Studii

A.3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si
autorizatii

A.3.3

Expertiza tehnica

A.3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

A.3.5

Proiectare

A.3.6.

Organizarea procedurilor de achizitie

A.3.7.

Consultanta

A.3.8.

Asistenta tehnica

A.4.1

Construcţii şi instalaţii

A.4.2

Montaj utilaj tehnologice si functionale

A.4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj

A.4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj
si echipamente de transport

A.5.1

Organizare de şantier

A.5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

A.5.3

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

A.5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

A.6.1

Pregătirea personalului de exploatare

A.6.2

Probe tehnologice şi teste

10

11 12 13 14 15 16 17 18
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7.3.

Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Centrala electrica va fi inclusă în activitatea curentă a comunei Fratautii Noi, jud.Suceava.
Managerul de proiect, responsabilul financiar și responsabilul tehnic vor avea activitate continuă în
perioada de sustenabilitate și vor realiza rapoarte ulterioare finalizării proiectului.
Aceștia vor face managementul platformei.
Beneficiarul va asigura din surse proprii (bugetul local), cheltuielile necesare pentru buna
funcționare și mentenanța obiectulului de investiții.
Sistemul propus pentru managementul stocării gunoiului de grajd este concretizat de elemente
de importanţă majoră (elemente cheie), după cum urmează:
Separarea deşeurilor inerte şi reciclabile de gunoiul de grajd, ajunse accidental la
platforma;
Depunerea materialelor inerte selectate în buncăre special amenajate în cadrul incintei
amenajate;
Managementul gunoiului de grajd la platforma comunală, cu stocarea în grămezi de 3
m înălţime;
Depozitarea gunoiului se va face în grămezi înalte pentru a reduce suprafaţa expusă
ploilor;
Asigurarea impermeabilităţii pereţilor şi podelei pentru a elimina scurgerile;
Asigurarea unei capacităţi de depozitare suficientă pe durata de iarnă, astfel încât
materialul maturat să fie pregătit pentru utilizarea pe teren
Descrierea operarii – transport, descărcare, incarcare, manipulare, golire, aerare, arderea prin
piroliza si imprastirea cenusei pe camp.
In principiu colectarea se va face de la gospodariile locuitorilor din comuna Fratautii Noi cu
ajutorul tractorului si remorci din dotarea primariei sau cu transportul personal din gospodariile din
comuna Fratautii Noi. Ulterior gunoiul de grajd va fi descarcat pe platforma de gunoi de grajd unde
va fi manipulate cu ajutorul incarcatorului frontal.
Aceasta operatiune se imparte in doua etape:
Etapa I – Pregătire materiei prime
Pentru materia prima beneficiarul va utiliza o reteta de baza compusa din:
gunoi de grajd 63÷65%
resturi vegetale 5÷7%
biomasa vegetala 30%
Materia prima ( biomasa ) nu trebuie sa depăseasca 20% umiditate inainte de gazeificator si
dimensiunea maxima de 30mm.
Reteta de biomasa avuta in vedere are umiditatea de 52%.
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S-a avut in vedere urmatoarele echipamente:
•
Tocator biomasa
•
Presa deshidratare biomasa
•
Cuva stocare
•
Uscator rotativ
•
Conveiere melcate ( snec ) cu cuva de incarcare biomasa
Tocator biomasa
La intrarea in gazeificator dimensiunra maxima a biomasei trebuie sa fie de 30mm. Pentru
acesta s-a prevazut un tocator biomasa, avand capacitatea de a marunti pana la granulatia de 20÷30
mm gunoi de grajd, deseuri de plante agricole pentru tratare ulterioara.
Presa deshidratare biomasa
Acest echipament a fost prevazut pentru situatia cand reteta cu 52% umiditate nu poate fi
realizata de catre beneficiar, este situatia cand in stoc exista aproape numai gunoi de grajd sau
balegar provenit de la bovine, ovine, porcine avand umiditatea 72-78%.
Cantitatea de lichid rezultat in urma procesului este colectata intr-un bazin vidanjabil de
beton. Lichidul va fi imprastiat pe camp ca ingrasamant agricol.
Cuva stocare
S-a avut in vedere un volum de stocare ce poate asigura cu materie prima o perioada de timp de 24
ore.
S-a prevazut o cuva de stocare cu snec de evacuare pe la partea inferioara.
Uscator rotativ
Pentru reducerea de umiditate s-a prevazut un uscator rotativ de biomasa care va reduce
umiditatea de la 52% la 15%, proces ce va permite realizarea proceselor in gazeificator.
Printr-un transportor cu snec biomasa umeda 52% umiditate ajunge in uscator.
Uscatorul este incalzit cu art cald produs de un schimbator avand ca sursa de energie caldura
recuperata de la cogenerare si racire gaze din generator.Dozarea materialelor in uscator este
controlat automat, astfel incat tamburul incalzit sa fie constant.
Instalatia de uscare este compusa din:
buncar cu transportor cu snec, cu o capacitate de 1,5mc
uscator rotativ pentru biomasa
evacuare ventilator
separator ciclon
transportor cu snec pentru transportarea biomasa la lift gazeificator
instalatia electrica, tablou de distributie, cabluri
sistem de control, inclusiv senzori si termometru
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Conveiere melcate ( snec ) cu cuva de incarcare biomasa
Conveierele melcate ( transportoare elicoidale ) sau snecurile sunt confectionate din otel
protejat impotriva coroziuni si sunt utilizate pentru transportul biomasei cu ajutorul unui singur
arbore elicoidal asezat in jgheab.
Conveierele prevazute au dimensiunile cuprinse intre 2 si 4m, diametru snec 220mm, pozitia
lor variind intre inclinate, orizontale sau verticale.
Principalele avantaje ale snecurilor sunt:
-simplitatea dispozitivului;
-dimensiuni relativ reduse;
-carcasa inchisa;
-asigura siguranta transportului;
Etapa II – Gazeificare si generator productie energie electrica si termica
Energia verde - Sistemul de generare a energiei electrice si termice utilizand ca materie prima
biomasa, converge energia solară stocată în organismele vii prin fotosinteza în energie electrică si
termica.
Sistemul de generare a energiei din biomasă, includ gazeificatorul de biomasă și generatorul
de gaz.
Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură,
inclusiv substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea
biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. Aceasta include absolut toată materia organică
produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie
utilizată de om, odată cu descoperirea focului.
Biomasa, care reprezintă cca. 15% din sursele primare de energie utilizate pe plan mondial,
nu contribuie la creșterea concentrației de CO2 în atmosferă, însă contribuie la reducerea efectului
de seră și nu produce ploi acide, datorită unui conținut de sulf mai redus decât cel existent în
structura combustibililor fosili.
Din totalul resurselor energetice regenerabile, biomasa reprezinta prin cele 65%, cel mai
mare potential din Romania si insuficient exploatat. Se considera ca biomasa poate oferi un
potential energetic de 318.000TJ, echivalent a 7.600.000 TEP/an ( tona echivalent petrol ).
7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale
Managementul proiectului reprezintă un mod de a acţiona pe baza unui plan riguros, pentru
a atinge unele obiective formulate cât mai limpede posibil, într-o perioadă limitată de timp şi
cu resurse limitate.
Indiferent de dimensiunea unui proiect sau de complexitatea acestuia, îndeplinirea
obiectivelor înseamnă atingerea standardelor de calitate propuse, în limitele de timp şi de buget
stabilite.
Managerul de proiect este persoana însărcinată cu coordonarea proiectului. În primul rând,
un manager de proiect trebuie să aibă în per`manenţă o vedere de ansamblu asupra proiectului.
Managerul are îndatorirea de a corela toate cerinţele proiectului cu timpul avut la dispoziţie, cu
bugetul şi nivelul de calitate acceptat de sponsorii şi acţionarii proiectului respectiv. El trebuie să
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păstreze atenţia echipei pe care o coordonează. Planificarea este punctul forte. Aceasta trebuie să fie
bine făcută, să fie detaliată şi sistematică. Managementul Proiectelor. Deşi disciplina managementul
proiectelor este independentă de domeniu, nu acelaşi lucru îl putem spune despre managerul de
proiect. Pentru a fi un manager de proiect de succes acesta trebuie să deţină competenţe în
domeniul disciplinei prezentate în această carte cât şi în domeniul tehnic corespunzător proiectului.
În special în cadrul proiectelor mici managerul de proiect poate fi pus în faţa unor situaţii în care
acesta trebuie să ia decizii tehnice, dar, chiar si în cadrul proiectelor de mari dimensiuni acesta
trebuie să cunoască şi să înţeleagă tehnologiile utilizate în proiect.
Managerul de proiect are următoarele responsabilităţi:
- Coordonează membrii echipei; Motivează membrii echipei; Utilizează resursele
disponibile în mod eficient şi efectiv pentru realizarea obiectivelor proiectului; Monitorizează
evoluţia proiectului; Gestionează riscurile; Gestionează conflictele; Comunică cu entităţile
implicate în proiect (membrii echipei, conducerea, finantatorul UMP, prestatorii de servicii,
executantul lucrarii); Realizeaza rapoartele de monitorizare intermediare si raportul final.
Calităţile pe care un manager de proiect trebuie să le aibă sunt: Are solide cunoştinţe de
specialitate şi experienţă în domeniu; Are entuziasm pentru proiect; Este un om de acţiune; Este un
bun constructor şi conducător de echipă; Este competent în planificare şi organizarea bugetului;
Rezolva problemele dificile cu care se confruntă; Are capacitatea de a-şi asuma riscuri calculate;
Are capacitatea de a conduce o echipă de oameni; Comunică cu uşurinţă cu oamenii, atât în scris
cât şi oral;
Este capabil să înveţe de la alţii; Este un bun negociator; Este orientat către beneficiar.
Responsabilul financiar
realizează înregistrările contabile aferente subproiectului,
realizează plățile și gestionează documentele proiectului, participă la întocmirea părții financiare
din rapoartele de monitorizare și, ulterior finalizării proiectului va întocmi rapoartele financiare
intermediare semestriale (costuri și venituri din exploatare).
Responsabilul tehnic răspunde de aspectele tehnice ale proiectului, comunică în acest sens
cu reprezentantii UMP, cu prestatorii de servicii și cu executantul lucrării și semnează documentele
de recepție.
S-au desemnat prin dispoziția primarului local următorii:
1 MANAGER PROIECT
1 RESPONSABIL FINANCIAR
1 RESPONSABIL TEHNIC
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8.

Concluzii și recomandări

Analiza Cost – beneficiu este o abordare adecvată pentru investiţii de mediu care răspund
standardelor obligatorii.
Costul unitar dinamic este cea mai bună măsură a cost-eficacităţii, deoarece ia în
considerare: costurile de operare şi întreţinere, o durată de viaţă a unei investiţii, un profil al unui
efect ecologic.
Fiind uşor de calculat, costul unitar dinamic este cea mai bună aproximare a unui cost mediu
pe o perioadă lungă de funcţionare.
Analiza cost-beneficiu produce rezultate informative. Ele pot ajuta la conturarea unui pachet
de investiţii, precum şi în a face o prioritizare.
Construcția centralei pe biomasa de 95 kW, va asigura pe lângă respectarea condițiilor de
mediu specific activităților de creșterea animalelor și a respectării de către agricultori ale cerințelor
de bune practice agricole și accesul acestora la plata integrală a subvențiilor în perioada următoare,
în baza protocoalelor pe care le va încheia cu administratorul platformei de gunoi de grajd.
Prin centralei pe biomasa de 95 kW pentru depozitarea biomasei si a gunoiului de grajd în
comuna Fratautii Noi, s-a identificat o oportunitate pentru locuitori si crescătorii de animale de a
adopta soluții simple de depozitare biomasei si a gunoiului de grajd produs de animalele pe care le
dețin în gospodăriile proprii și asigurarea unor condiții de igienă și sănătate publică pentru
populație.
Prin instalarea pompelor de caldura la sediu primarie si scoala se urmareste o scadere a
emisiilor de CO2, o scadere a consumului de lemne si gaze naturale in comuna Fratautii Noi.
Concluzionând, realizarea investiției va avea doar consecințe pozitive asupra evoluției demografice
a comunei, activităților economice administrative și sociale din comuna Fratautii Noi, județul
Suceava cât și la nivel Regional.
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B.

PIESE DESENATE

În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se
vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia cuprizând:
1.
Plan de amplasare în zonă
2.
Plan de situație
3.
Planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu
pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după
caz
4.
Planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,
după caz
Data 16 mai 2019
Proiectant

Brasov Eco Eficient SRL
Ion Afendulis

