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Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului   

“ AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI LOC DE ODIHNĂ 

ALEEA ISTRU – ALEEA CALLATIS” 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general; 

Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 305.616,01 lei fara TVA, respectiv 363.683,05 
lei cu TVA din care constructii montaj (C+M): 164.746,91 lei fara TVA, respectiv 196.048,83 lei cu 
TVA. 

 

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; 

 Aria totala proiectata este de 708,50 m.p. din care 

- Suprafata pavata: 220 

- Suprafata antitrauma: 488.50  

  

 Mobilier urban: 

- 7 banci de odihna; 

- 4 cosuri de gunoi; 

  

 Loc de joaca: 7 aparate de joaca; 

  

 Aparate de fitness urban: 4 echipamente pentru fitness urban; 

 

 Alte dotari: 

-  2 mese de sah; 

- 2 mese ping-pong; 

  

 c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 



Din punct de vedere economic realizarea investiţiei contribuie la bunăstarea economică a 

comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități şi nu în numele proprietarului 

infrastructurii, aşa cum reiese şi din cadrul analizei financiare.  

Implementarea investiției creează beneficii directe şi anume: 

-   Dezvoltarea durabilă a localităţii; 

 - Încurajarea copiilor şi adulţilor pentru a petrece mai mult timp în aer liber; 

 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este definită de HG 907 / 2016 ca fiind 

perioadă, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de 

execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la 

terminarea lucrărilor. Aceasta durată a fost estimata la 5 luni calendaristice.  

 


