
HOTĂRÂREA NR. 143

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea obiectivului de investiţii "Construire instalaţie de transport pe
cablu tip teleschi, Valea Soarelui, judetul Prahova" si a indicatorilor tehnico - economici,
faza-SF pentru lucrările de "Construire instala ţie de transport pe cablu tip teleschi, Valea

Soarelui, judeţul Prahova"

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24561 /22.08.2019 al Primarului oraşului
Sinaia, precum şi Raportul de specialitate nr.24627/23 .08.20 19 întocmit de Serviciul Investiţii
şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

Văzând referatul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţii lor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e)
si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind privind Codul
Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOT ĂRĂŞTE:

Art. 1. - Aprobă obiectivul de investiţii "Construire instalaţie de transport pe cablu tip teleschi,
Valea Soarelui, judetul Prahova", care urmeaza sa fie achizitionată de catre SC TRANSPORT
URBAN SINAIA SRL.
Art. 2. - Aprobă documentaţia tehnico-economică - faza SF pentru lucrările de " Construire
instalaţie de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, judetul Prahova".
Art. 3. - Aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
"Construire instalaţie de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, Sinaia, judeţul
Prahova", în valoare totală de 1.470.454,22 lei, conform Anexei parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiţii şi
Achiziţii Publice, Directia Politia Locala si SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

Sinaia, 28 august 2019

GHEORGHE B~u'.l'II."~JAO

CONT NEAZĂ
SE\r.n.1b "'AR

BEATRIC DULESCU

PREŞEDINTE DE

l ex. Prefect
l ex. Primar
1 ex. Serviciul Investitii si achizitii
l ex. se. Transport Urban SRL
l ex. Directia Politia Locala
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu



TRANSCABLUsrl
RO-S0009l Brasov, str. Iuliu Maniu 43/317
CUI: ROI 110583

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii:

Construire ins taIaţie de transport pe cablu tip teleschi, Valea
Soarelui

Valoare
TV~

Valoare
Denumirea capitolelot şi .(făr~ TV~) curvANr.

crt. subcapltotelor ..decheltu.leli ,ef
u •

le' lei
".i

1 . 2 . '.3 ,
4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului

20000.001.2 Amenajarea terenului 3800.00 23800.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea '-

terenului la starea iniţială 15729.60' . 2988.62 18718.22
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

TOTAL CAPITOL 1 35729.6.0 6788.62 42518.22

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
2.1 Alimentare cu energie electrică .00 .00 .00

TOTAL GAPITOL 2 .OQ .00 .00

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii 6200.00 1178.00 7378.00

3.1.1 Studii de teren •.._@ 200:00 1 178.00 7378.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului .00 .00 .00
3.1.3 Alte studii specifice .00 .00 .00

3.2 Documentatii-suport şi cheltuieli pentru
obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii .00 .00 .00

3.3 Expertizare tehnică .00 .00 .00
3.4 Certificarea performantei energetice şi

auditul energetic al clădirilor .00 .00 .00
3.5 Proiectare 87627.42 16649.21 104276.63

3.5.1 Temă de proiectare .00 .00 .00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate .00 .00 .00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentaţie de ~
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 41400.00 7866.00 49266.00
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare În
vederea obţinerii avize lor / acordurilor /
autorizaţiilor (0,5%) 2327.42 442.21 2769.63
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului - ,
tehnic şi a detaliilor de execuţie ·-·2500.00 475.00 2975.00
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie

.. 0"
7866.00 49266.0041 400.00 ...".,.~.SOrganizarea procedurilor de achizitie .00 .00 .00

3.7 Consultanţă .00 .00
3.7.1. M~nagementul de proiect pentru
obiectivul de investiţii .00 .00
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TRANSCABLlJ srl
RO-500091 Brasov, str. Iuliu Maniu 43 !317
cui. RO 1110583

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi
subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare
TVA

Valoare
(fără TVA) cuTVA

lei lei lei
3 4 5

.00 .00
13964.51 2653.26 16617.76

6v9.8225 < 1 326.63 8308.88
4887.58 928.64 5816.22

2094.68
'"""6'982~25

107 791.9~

397.99
1 326.63

20480.41'

2492.66
8308.88

128272.39

3.7.2. Auditul financiar
3.8 Asistenţă tehnică

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectaruului
(1.5%)
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrărilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la
fazele incluse În programul de control al
lucrărilor de executie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Constructii
3.8.2. Dirigenţie de şantier (1.5%)

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii

1 Teleschi "Valea Soarelui"

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţlonale

1 Teleschi "Valea Soarelui"

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care necesită montaj

1 Teleschi "Valea Soarelui"

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi
functionala care nu necesită montaj şi
echipamente de transport

4.5 Dotări
1 Teleschi "Valea Soarelui"

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

}~;6~g~:~<g~" 41800.00 261800.00
41 800.00 261 800.00

..' .

~~9.754,OO '. 39853.26 249607.26
209754.00 Ij 39853.26 249607.26..~.

750000.00 142500.00 892500.00
750000.00 142500.00 892500.00

.00 .00
.00

.00

.00

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

.00

.00
.00
.00

.00

.00

1 179754.00 224153.26 1403907.26

5.1 Organizare de şantier (2,5%)
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente
creditului băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii
lucrărilor de construcţii (0,5%)

5.2.3. Cot~ aT~r~l'ltăISC pMtru controlul statului
În amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru
autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1%)

Deviz \leneral TK Valea Soarelui Sinaia 2Q19.07.16.xls DG Revizia O

10743.85 2041.33 12785.18

1 735.13 10867.40
306.20 1 917.78

.00 4727.29

.00 .00

.00 2148.77

9132.27
1611.58
4727.29

.00

2148.77

429,75 .00 429.75
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Denurrurea capttoteror ŞI

subcapitolelor de cheltuieli
(fără TVA) cuTVA

lei lei lei
3 4 5

2 148.77 .00 2 148.77

.00 .00 .00
131 767:S!f " 25024.43 156731.99,

.00 .00

1,471;78.70 2.7065.71, 174244.46

Nr.
crt.

2

5.3
5.4

5,2.4. Cota aferentă Casei Sociale a
Constructorilor - CSC (0,5%)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi
autorizaţia de construire I desfiinţare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%)
Cheltuieli pentru informare şi publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 Pregătirea personalulul de exploata re
6.2 Probe tehnologice şi teste

.00

.00

.00 "

.00

.00

.00TOTAL CAPITOL 6

Din care C + M
(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 474615.87 90177.02 564792.89

Data:
22.072019

Întocmit,
Petre Popa -jr., director, _
(numele, funcţia şi semnătura)

Beneficiar 1 Investitor,
Maria Floricică, director general, ----
(numele, funt;;!ia şi semnătura)

1 euro = 4.6612 lei
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TRANSCABLU s.r.1. Brasov

Punctele acordate pentru fiecare criteriu în parte au fost de 10 pentru un punctaj
maxim şi de O pentru un punctaj minim.

La acordarea punctelor s-a ţinut cont de experienţa utilizării unor instalaţii
similare În ţară sau În străinătate.

Din evaluarea celor două scenarii tehnice-economice avute În vedere la analiza
multicriterială se observă că ambele scenarii au obtinut acelasi punctaj.

Prin urmare, având În vedere faptul că singura diferenţă majoră dintre cele două
scenarii constă În numărul dispozitivelor de tractare, precum şi faptul că achizitia
instalatiei de teleschi se va face În urma unei analize a ofertelor disponibile pe piată,
rămâne la latitudinea beneficiarului ce fel de feleschi va achiziţiona, mono- sau oi-post.

5.3 Descriereascenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)privind:

a) obtinerea şi amenajarea terenului
Conform Planului Urbanistic General al oraşului Sinaia, proiect nr. 10/12.017 şi

Regulamentului de urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 56 I
15.12.2000, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 50 / 30.05.2000, precum şi PUG
actualizat cu traseul autostrăzii Bucureşti - Braşov, proiect nr. 25 / 2004, aprobat cu
HCL Sinaia nr. 41 I 31.03.2006 cu valabilitatea prelungită prin HCL Sinaia nr. 231 I
30.11.2010, terenul este situat În extravilan şi aparţine domeniului public al oraşului
conform conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
- Monitorul Oficial al României nr. 128bis/18.02.2002, anexa nr. 12 - inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia.

Conform PUG şi RLU - documentaţii aprobate, terenul este situat În zone cu
condiţii favorabile pentru sporturi de iarnă propuse pentru extinderea domeniului
schiabil şi În perimetrul Parcului Natural Bucegi.

Destinaţia stabilită prin PUG-ul localităţii - documentaţii aprobate - este: zone
funcţionale IST - instituţii cu caracter turistic.

FOlosinţa: terenul pe care se vor executa lucrările are categoria de folosinţă:
domeniu schiabil, goluri şi păşuni alpine.

Utilizările permise sunt: realizarea unor lucrări pentru turism, sport, agrement -
pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu, locuri de repaus şi belvedere, poteci
marcate pentru trasee turistice, practicarea turismului organizat, protejarea şi
menţinerea cadrului natural şi a vegetaţiei existente.

b) asigurarea utiutetitor necesare tuncţioneril obiectivului
A limen tare a cu energie electrică a instalaţiei de teleschi se va face În

conformitate cu soluţia indicată În avizul tehnic de racordare şi a proiectului tehnic
întocmit de către operatorul de reţea electrică de distribuţie licenţiat În zonă, la
comanda şi prin grija beneficiarului.

Sporul de putere instalată rezultat În urma elaborării schemelor electrice de
distribuţie este de:

o Antrenare teleschi *

o Cabine operatori
* valoare estimetă.

Pi = 45,0 .kW
Pi = 10,0 kW

Pe = 36,0 kW
Pc = 8,0 kW

(Kc = 0,8)
(Kc = 0,8)
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TRANSCABLU s.r.!. Brasov

Nu sunt necesare alte utilităţ] pentru funcţionarea teleschiului.

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

[~ __ I_n_s_ta_l_a_ţi_a_d_e__ t_ra_n_s_p_o_rt__ c_u__ c_a_b_IU ~J
Instalaţia este un teleferic monocablu cu mers uni-direcţional la care vehiculele

sunt sub formă de dispozitive de tractare, cuplate permanent la cablul purtător-tractor.
Staţia inferioară, de prindere a schiorilor de dispozitivele de tractare, se află

amplasată la altitudinea de circa 1.866 m, În zona de bifurcaţie a pârtiei Valea Soarelui
(dreapta spre Telescaun Valea Soarelui, stânga spre Telescaun Valea Dorului), iar
staţia superioară, de desprindere a schiorilor, la altitudinea de 2.004, În zona de
intersecţie a pârtiilor Valea Soarelui cu Lăptici.

Traseul teleschiului uneşte În linie dreaptă cele două staţii - staţia inferioară şi
staţia superioară - cablul fiind susţinut de 7 - 10 piloni metalici de tip T Înclinat (număr
estimativ ce depinde de furnitura de teleschi ce se va achiziţiona), echipaţi cu baterii de
role având canalul captusit cu bandaje de cauciuc.

Viteza de transport maximă a schiorilor este de 3,5 m/s, pentru lungimea de
transport de circa 520 m şi diferenţa de nivel de 138 m fiind necesare 82 de dispozitive
de tractare mono-post sau 41 de dispozitive de tractare oi-post.

Instalaţia I
Statie

inferioara (m)
I

Statie
superioara

(m)

Diferenta de Capacitate de
nivel (m) transport (p/h)

Tip
instalatie

Valea Soarelui 562 1.866 2.004 138 720 TK

Notă:
Numărul pilonilor şi poziţiile acestora in teren sunt
aproximative; acestea se vor putea stabili cu
exactitate numai după ce se cunoaşte furnizorul/
marca teleschiului ce se montează.

(])®

I ~
I ·,.uor

fI;. •
..• r_ .•.....• "

i

TK = Teleschi
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TRANSCABLU s.r.l. Brasov

Staţia inferioară şi staţia superioară constau din echipamente electro-mecanice
de antrenare şi de Întindere a cablului purtător-tractor, echipamente ce se montează de
regulă pe picioare metalice (sau de beton) ce sunt ancorate În fundaţii din beton cu
buloane de ancoraj. Formele şi dimensiunile staţiilor şi fundaţiilor acestora depind de
soluţiile constructive ale furnizorilor de teleschiuri.

Cabinele de comandă si de observare ale teleschiului vor fi de tip container,
desfăşurare pe un singur nivel , ce se montează pe câte patru picioare de beton. În
funcţie de furnitura teleschiului, cabinele de comandă şi de observare pot avea structura
din lemn. Dimensiunile aproximative În plan ale cabinei de comandă sunt de 5,00 x 3,50
m, ale cabinei de observare de 2,50 x 3,50 m, înaltimea acestora fiind de aproximativ
2,50 - 3,00 m.

Spaţiul pentru servicii va fi de tip container sau construcţie din lemn (cu suprafaţa
maximă de 60 mp) şi va fi realizat independent de investiţia de bază, de către
administratorul domeniului schiabil. Proiectul şi devizul acestuia vor fi realizate la faza
de proiectare PAC / PT. Acest spaţiu va fi folosit pentru servicii diverse oferite
utilizatorilor domeniului schiabil şi se va amplasa În zona staţiei inferioare a teleschiului.

Pilonii de linie se compun din fundaţii pe care se monteaza echipamente
mecanice de susţinere a cablului purtător-tractor. Se estimează că linia de transport a
teleschiului propus va fi formată din circa 7 - 10 piloni de linie, amplasaţi În linie dreaptă
de-a lungul traseului instalaţiei. Pilonii constau de regulă dintr-o confecţie metalică sub
formă de T, fiind ancoraţi cu buloane de ancoraj În fundaţii de beton armat. Pe piloni se
montează bateriile cu role ce susţin cablul purtător-tractor al instalatiei. Amprenta la
nivelul solului a unei fundaţii de pilon de linie este de aproximativ 1,50 x 2,00 = 3,00 mp.

d) probe tehnologice şi teste

În vederea autorizării de către CNCIR pentru funcţionarea cu public se vor
efectua toate Încercările şi probele prevăzute În prescripţiile tehnice Colecţia ISCIR În
vigoare: Încercări de casă În gol şi În sarcină, rodajul instalaţiei, teste şi probe de
funcţionare simulând diverse situaţii de funcţionare sau neprevţzute.

Se recomandă ca toate probele tehnologice şi testele de funcţionare să se facă
În prezenţa fumizorului instalaţiei şi a constructorului (antreprenorului general).

In mod obligatoriu la efectuarea tuturor probelor şi testelor de funcţionare va
participa şi personalul care va exploata ulterior instalaţia.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maxima!i, respectiv valoarea totală a obiectului de investitii, exprimată

În lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), În
conformitate cu devizul general

In conformitate cu devizul general, valoarea totală a obiectului de investiţii este:

I TELESCHI VALEA SOARELUI! SINAIA PAG.57/64 ISTUDIU DE FEZABILITATE Rev. o



TRANSCABLll s.r.l. Brasov

Cu TVA: * INV
*C+M

Fără TVA: * INV
*C+M

= 1.748.942,34 lei, din care:
= 564.792,89 lei

= 1.470.454,22 lei, din care:
= 474.615,87 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de periormenţe - elemente tizice/cepecitet;
fizice care să indice atingerea ţinte! obiectivului de investitii - şi, după caz,
calita tivi, În conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice În
vigoare

Lungime totală teleschi *
Lungime tractare schiori *

= 562 m, din care:
= 520 m

Diferenţă de nivel Între staţii *
Diferenţă de nivel tractare schiori *

= 137 m
= 138 m

IncJinare medie traseu tractare *
Ecartament linie *

=27%
= 2,50 m

Capacitate de transport *
Viteză de transport **
Durată transport **

= 720 p/h
= 2,00 ... 3,50 m/s
= 3,10 min

Număr dispozitive de tractare** = 82 buc.

Număr personal deservire = 3 persoane

"* date aproximative; caracteristicile exacte se vor putea stabili numai după ce se va
cunoaşte cu certitudine furnizorul instalaţiei de teleschi;

** În calculele de mai sus s-a luat În considerare ca scenariu o viteză medie de transport
de 2,8 mls şi un teleschi cu dispozitive de tractare mono-post. Valorile reale se vor putea stabili
după ce se va cunoaşte instalaţia care se va achiziţiona / monta.

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti În
functie de specificul şi tinta fiecărui obiectiv de investitii

Indicatori financiari

Rata interna a rentabilităţii 13,51%financiare a investiţiei (FRR/C)
Valoarea actuală netă financiară 1.052.427a investiţiei (FNPV/C)

Rata beneficiu/cost a investiţiei 1,28(BICe)

I TELESCHI VALEA SOARELUI I SINAIA STUDIU DE FEZABILITATE Rev. o PAG.58164



TRANSCABLU s.r.l. Brasov

Indicatori economici

Rata rentabilităţii economice 110,03%interne (ERR) a investitiei
Valoarea actuala neta 14.004.913economica (ENPV) a investiţiei

Rata economica beneficiu/cost 2,72
(BICe)

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată tn luni

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 4 luni.

5.5 Prezentarea modului În care se asigură conformarea cu reglementările
specifice funcţiunii preconizate

La Întocmirea proiectului de montare a teleschiului pe domeniul schiabil din
staţiunea Sinaia se va ţine cont de prescripţiile tehnice R-10 colecţia ISelR, de
standardele europene relevante, precum şi de recomandările OITAF.

Rămâne În sarcina beneficiarului şi a constructorului-montator (antreprenorului
general) să pună la dispoziţia autorităţilor documentele necesare pentru autorizarea
funcţionării cu public a instalaţiei.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Deoarece finanţarea investiţiei nu se Încadrează În axele Programului
Operaţional Regional sau În alte programe cu finanţare europeană, nerambursabilă, se
intenţionează solicitarea de resurse de la bugetul de stat sau locale, credite interne sau
externe, resurse ale sectorului privat sau alte resurse, aşa cum este prevăzut în art. 7 şi
8 ale Legii 526/2003; fiind investiţie de utilitate publică, conform legii, va avea prioritate
la finanţarea din bugetele loca le sau nationale.
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6 Urbanism, acorduri şi avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis În vederea obţinerii autorizaţie! de construire

Se anexează certificatul de urbanism nr. 93 / 17.05.2019 emis de Primăria
oraşului Sinaia.

6.2. Extras de carte funciară
Terenul aparţine domeniului public al oraşului Sinaia conform Hotărârii de

Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova - Monitorul Oficial al
României nr. 128bis/18.02.2002, anexa nr. 12 - inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Sinaia.

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului,
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare
S-a întocmit Notificare conform Anexa 5.A la procedură, legea 292/2018 ce a fost

depusă de beneficiar la autorităţile competente.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utllltăţilor
Conform certificatului de urbanism nr. 93/ 17.05.2019 emis de Primăria oraşului

Sinaia nu sunt solicitate avize pentru asigurarea utilităţilor.

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară

Se anexează de către beneficiar studiul topografic ce a fost întocmit la comanda
acestuia de către SC TOPOMONT CONSULT SRL, ing. Nicolae-Adrian Mirică-Damian.

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, În funcţie de specificul
obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Nu este cazul.
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7 Implementarea investiţiei

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

Entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei este Transport Urban Sinaia srl.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a
obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul
de implementare a investiţiei, eşalona rea investiţiei pe ani, resurse
necesare

Durata estimată de implementare a obiectivului de investiţii este de 36 de luni.
Graficul de realizare a investiţiei este prezentat la capitolul 3.5, tabelul 3.2. Faţă

de cele 10 indicate În graficul de realizare, pentru implementarea investiţiei se mai
adaugă 2 luni pentru elaborarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare şi a Studiului
de fezabilitate + 24 de luni pentru perioada de garanţie până la data recepţiei finale.

Rezultă astfel duarata estimată de implementare de 26 de luni.

Resursele necesare realizării lucrărilor sunt cele financiare şi cele umane.
Necesarul de resurse financiare estimat este prezentat În tabelul următor.

Tabelul nr. 7.1
Resursele necesare realizăţii investiţiei

Anul I 564.792,89

TOTAL 564.792,89

1.748.942,34

1.748.942,34

Necesarul de resurse umane este estimat astfel:
- În faza de realizare a investiţiei: 12 persoane
- În faza de operare a investitiei: 3 persoane

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse
necesare

In cadrul proiectului de fată se are în vedere achizitionarea si montarea unei
instalaţii de transport cu cablu de tip teleschi pe domeniul schiabil din statiunea Sinaia.

Exploatarea unui teleschi se poate face numai În perioada sezon~lui de iarnă şi,
implicit, lucrările de întreţinere se efectuează În perioada de extra-sezon, respectiv În
lunile de primăvară - toamnă.
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Tabelul nr. 7.2
Exploatarea şi intreţinerea investitiei

Exploatare Intreţinere
Obiect (sezon = iarna) (extra-sezon =

= primăvara - toamna)

Se demonteaza, conserva si
depoziteaza dispozitivele de
tractare.

Se vor respecta cu strictete Se executa lucrarile de intretinere
instructiunile din regulamentul de mentionatein instructiunile de

Lucrări
exploatare atât cu privire la intretinere si/sau in manualele
controalele zilnice efectuate inainte utilajelor: curatare, ungere,
de punere in functiune, cât si in verificare etc.
timpul exploatarii cu public. Daca este cazul, se pregateste

Teleschi instalatia pentru re-autorizarea
functionarii cu public la inceputul
sezonului de iarna.

2 persoane teleschi (in caz de
nevoie, apeleaza la ajutorul altor

Resurse 3 persoane teleschi colegi ce au program permanent,
sau la o firma
specializata/autorizata ISelR
pentru asemenea lucrari)

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi inatituţionale

In vederea asigurării capacităţii manageriale şi instituţionale se recomandă să fie
luate următoarele măsuri:

o Planificarea judicioasă a resurselor umane
o Asigurarea gradului de pregătire şi de perfecţionare adecvat întregului personal

implicat În derularea proiectului
o Evaluarea constantă a performanţelor muncii.

In principiu, pentru buna desfăşurare a activităţii de implementare a proiectului,
se recomandă ca beneficiarul să asigure o echipă care sa fie formată din:

Manager de proiect
Expert tehnic
Responsabil financiar
Asistent de proiect
Diriginte se şantier.
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8 Concluzii şi recomandări
Din istoria multor staţiuni montane europene cunoaştem faptul că înainte de a

ajunge la gradul de dezvoltare de astăzi, cele mai multe dintre ele au fost localităţi
montane modeste, În care locuitorii Îşi câştigau existenţa prestând munci tradiţionale.
Prin investiţiile realizate În dezvoltarea turismului montan, atât hibernal cât şi estival, şi
prin oferirea de servicii de calitate, acestea au reuşit să devină celebrele staţiuni din
ziua de azi.

Prin implementarea investiţiei prezentată În documentaţia de faţă, respectiv prin
achiziţionarea şi montarea unui teleschi pe domeniul schiabil din staţiunea Sinaia,
aceasta va atrage un număr mai mare de turişti În zonă, număr de turişti ce va duce
implicit şi la o dezvoltare pe orizontală a altor ramuri, atât din domeniul turismului, cât şi
din alte domenii ale economiei loca le şi nationale.

In concluzie, considerăm că dacă este corect implementat şi exploatat, obiectivul
studiului de faţă poată să devină o reuşită şi cu siguranţă un nou punct de atracţie
pentru turişti pe domeniul schiabil din staţiunea Sinaia.

Data: Proiectant,

23.07.2019 Dipl-ing. Petre Popa, director,

(semnatura si LS)
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