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ANALIZA MULTICRITERIALĂ 

 

1. DATE GENERALE 

Denumirea lucrării:  „Studiu de fezabilitate Centura orasului ALESD” 

 

Faza de proiectare:  Studiu de Fezabilitate – Stabilire varianta de traseu 

 

Contract:    ..... 

 

Proiectant:    S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea 

 

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si  

     Comunicatiilor 

 

Beneficiar:    Compania Naţională de Administrare  a  

     Infrastructuriii Rutiere SA 

 

Sursa de finanţare :   Fonduri europene Programul Operaţional  

     Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 

 

Amplasament:   Pe raza judetului Bihor 



2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI 
 
Varianta de ocolire proiectata initial in anul 2010 a avut în vedere în primul rând facilitarea 
traficului de tranzit. Prin urmare, principalul obiectiv nu a fost acela de a permite calătorii 
mai rapide dintro parte a orasului în cealaltă parte.  
În acest sens, varianta de ocolire se va distinge de centurile oraselor, care se adresează si 
traficului local. 

Principalul avantaj al unei variante ocolitoare sau unei centuri de oras este viteza crescută 
a traficului de tranzit. Acest avantaj rezultă din folosirea unei secţiuni de drum naţional, cu 
vitezele legale si medii aferente, în locul unei secţiuni urbane. De asemenea, costurile de 
călătorie se reduc pentru traficul care tranzitează orasele, care reprezintă în prezent 
strangulari majore ale traficului, atât pentru pasageri, cât si pentru transportul de marfă. În 
final, dar nu în cele din urmă, condiţiile de siguranţă ale traficului sunt în mod vizibil 
îmbunătăţite. 

Prin realizarea acestor variante ocolitoare se preconizeaza: 
- scoaterea traficului greu din localitati; 
- sporirea capacitatii de circulatie, prin marirea fluentei traficului; 
- decongestionarea traficului din localitati; 
- marirea confortului participantilor la trafic; 
- marirea sigurantei circulatiei; 
- reducerea numarului de accidente; 
- imbunatatirea mediului inconjurator din localitati prin reducerea noxelor si a poluarii 

sonore. 

2.1 Situatia existenta pe Varianta Ocolitoare Alesd  

Centralizat, in tabelul de mai jos, sunt prezentate caracteristicile variantei Ocolitoare 
proiectata in anul 2010 (Varianta 1) si cele 2 alternative studiate in anul 2020:  Centura 
indepartata (varianta 2) si Centura apropiata (Varianta 3) 

 
U.M. 

Varianta 1 
(2010) 

Varianta 2 
indepartata 

Varianta 3 
apropiata 

Lungime traseu km 16.838 6.390 5.936 
Lungime drum km 13.784 6.255 5.816 
Lungime poduri km 2.183 0.135 0.120 
Numar de poduri buc 6 6 5 
Lungime pasaje km 0.078 0 0 
Numar pasaje buc 1 0 0 
Lungime viaducte km 0.793 0 0 
Numar viaducte buc 4 0 0 
Podete buc 27 16 15 
Lucrari de consolidare % din lungime 16 20 4 
Lucrari hidrotehnice % din lungime 7 30 7 
Mutari / Protejari % din lungime 16.3 14 18 
Parcari  buc 2 2 2 
Restabiliri legaturi km 4.303 1.200 1.500 
Suprafete ocupate ha 64.479 14.697 14.246 
Cota maxima pe m 562 275 235 
Lungimi pe viteze 80km/h 16.838 6.390 5.936 
Noduri rutiere buc 2 3 3 



 

Situatia existenta pe Varianta Ocolitoare Alesd  

Localitatea Alesd este localizata in judetul Bihor, in partea de est a judetului. 
Prin aceasta localitate trece DN1 (Cluj Napoca – Oradea) / european E60 si DN1H Alesd-
Zalau. 
In urma studiilor efectuate pe harti si pe modelul digital al terenului au fost reliefate trei 
alternative: varianta ocolitoare proiectata in anul 2010 (Varianta 1) si cele doua alternative 
studiate in anul 2020:  Centura indepartata (varianta 2) si Centura apropiata (Varianta 3) 

1. Varianta 1  2010 

Aceasta alternativa pe partea de sud a orasului Alesd se desprinde din DN1 la kilometrul 
585+275 si se desfasoara pe partea stanga a DN1 la aproximativ 750m de Raul Crisu 
Repede urmand ca la kilometrul 592+800 sa revina in DN1. 
Aceasta alternativa pe partea de nord a orasului Alesd se desprinde din DN1 la 
kilometrul 585+275 si se desfasoara pe partea dreapta a DN1 si a DN1H, urmand sa se 
finalizeze la kilometrul 4+350 pe DN1H. 
 
CARACTERISTICI PRINCIPALE 
1. Lungime reală - 16.838 km 
2. Viteza de proiectare - 80 km/h 
3. Profil transversal 

- Platformă de 10,00 m 
- 7.00m parte carosabila (2 benzi de circulatie) 
- 2 x 1.50m acostamente 
(din care 2 x 0.75m banda de incadrare, cu un sistem 
rutier echivalent cu cel din partea carosabilă) 

4. Sistem rutier : 
- 4cm mixtura asfaltica stabilizata cu fibre celulozice MASF 16m 
- 6cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD 25m 
- 8cm Mixtură asfaltică AB2 în strat de bază 
- 25cm balast stabilizat cu ciment 
- 30 cm Fundatie din balast 
- 15 cm Strat de forma din balast 

5. Poduri 6 / 2185 buc / ml 
6. Pasaje 1 / 80 buc / ml 
7. Viaducte 4 / 800 buc / ml 
8. Podete 27 buc 
9. Parcari de odihna 2 buc 

2. Varianta 2 indepartata 

Aceasta alternativa pe partea de sud a orasului Alesd se desprinde din DN1 la kilometrul 
589+112 si se desfasoara pe partea stanga a DN1 in vecinatatea albiei majore a Raului 
Crisu Repede mal drept, urmand ca la kilometrul 592+804 sa revina in DN1. 
Aceasta alternativa pe partea de nord a orasului Alesd se desprinde din DN1 la 
kilometrul 589+112 si se desfasoara pe partea dreapta a DN1 si a DN1H, ocoleste 
Sanatoriul TBC prin est, urmand sa se finalizeze la kilometrul 1+840 pe DN1H. 
 



 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 
1. Lungime reală – 6,390 km 
2. Viteza de proiectare - 80 km/h 
3. Profil transversal 

- Pe partea de sud : platformă de 10,00 m, din care 7,00m parte carosabila 
(2 benzi de circulatie) si  2 x 1.50m acostamente (din care 2 x 0.75m banda 
de incadrare, cu un sistem rutier echivalent cu cel din partea carosabilă) 
- Pe partea de nord : platformă de 9,00 m, din care 7,00m parte carosabila 
(2 benzi de circulatie) si  2 x 1,00m acostamente (din care 2 x 0,50m banda 
de incadrare, cu un sistem rutier echivalent cu cel din partea carosabilă) 

4. Sistem rutier : 
- 4cm mixtura asfaltica stabilizata MAS 16m 
- 6cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 
- 10cm Mixtură asfaltică AB31,5 în strat de bază 
- 25cm balast stabilizat cu lianti hidraulici 
- 40 cm Fundatie din balast 
- 20 cm Strat de forma din deseuri de cariera sau similar 

5. Poduri 6 buc / 135 ml 
6. Podete 16 buc 
9. Parcari de odihna 2 buc 
 

Varianta 3 apropiata 

Aceasta alternativa pe partea de sud a orasului Alesd se desprinde din DN1 la kilometrul 
589+136 si se desfasoara pe partea stanga a DN1 traversand zona de sud a orasului, 
urmand ca la kilometrul 592+644 sa revina in DN1. 
Aceasta alternativa pe partea de nord a orasului Alesd se desprinde din DN1 la 
kilometrul 589+136 si se desfasoara pe partea dreapta a DN1 si a DN1H, ocoleste 
dealul si Sanatoriul TBC prin vest, urmand sa se finalizeze la kilometrul 1+695 pe 
DN1H. 
 
CARACTERISTICI PRINCIPALE 
1. Lungime reală – 5,936 km 
2. Viteza de proiectare - 80 km/h 
3. Profil transversal 

- Pe partea de sud : platformă de 10,00 m, din care 7,00m parte carosabila 
(2 benzi de circulatie) si  2 x 1.50m acostamente (din care 2 x 0.75m banda 
de incadrare, cu un sistem rutier echivalent cu cel din partea carosabilă) 
- Pe partea de nord : platformă de 9,00 m, din care 7,00m parte carosabila 
(2 benzi de circulatie) si  2 x 1,00m acostamente (din care 2 x 0,50m banda 
de incadrare, cu un sistem rutier echivalent cu cel din partea carosabilă) 

4. Sistem rutier : 
- 4cm mixtura asfaltica stabilizata MAS 16m 
- 6cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 
- 10cm Mixtură asfaltică AB31,5 în strat de bază 
- 25cm balast stabilizat cu lianti hidraulici 
- 40 cm Fundatie din balast 



 

- 20 cm Strat de forma din deseuri de cariera sau similar 
5. Poduri 5 buc / 120 ml 
6. Podete 15 buc 
9. Parcari de odihna 2 buc 

 

2.2. Volume de trafic estimate 

Volumul de trafic de perspectivă pe varianta 1 de ocolire şi comparaţia cu capacitatea de 
circulaţie a variantei de ocolire este prezentata în tabelul următor, în varianta medie de 
evoluţie a traficului de perspectivă, cu luarea în considerare a traficului care va fi atras de 
viitoarele autostrăzi A3 (Transilvania) şi autostrada de pe culoarul IV (determina o scadere 
a traficului de tranzit pe DN1). 
 

Analiza 
 
S-a analizat si traficul pe reţeaua existentă în situaţia ,,fără proiect”, pe drumurile existente, 
din punct de vedere al capacităţii de circulaţie pentru perioada de perspectivă până în anul 
2030, precum si evolutia nivelului de serviciu a sectoarelor de drumuri in traversarea 
orasului Alesd.  

 
  

Variantă de  
ocolire   

MZA Vt/24 ore 
Capacitatea de circulaţie pentru  

drum cu 2 benzi de circulaţie 
Nivelul de serviciu 

efectiv in anul 

2020 2030 MZA admisibil  
(nivel serviciu D) 

MZA capacitate  
(nivel serviciu E) 

2020 2030 

Traseu sud - 
alternativa la DN1 

14428 12949 15094 25567 D D 

Traseu nord - 
alternativa la DN1H 

1036 1409 12129 22556 A A 

Variantă de  
ocolire   

MZA veh. etalon / 24 ore 
Nivelul de serviciu  

efectiv in anul 

2020 2030 2020 2030 

DN1, intre km 589+112 – 592+804 11133 11503 E F 

DN1H, intre km 0+000 – 1+840 1974 2708 B B 

DJ764, intre 68+013 – 69+017 6978 8460 D E 



 

3. ANALIZA MULTICRITERIALA 
 

3.1. PRINCIPALELE ETAPE ALE AMC 
Principalii paşi pe care le presupune Analiza Multicriterială pot fi defalcați în câteva etape, 
care sunt descrise secvențial mai jos. Este posibil ca etapele să fie repetate, pentru 
realizarea corecțiilor necesare. 
Aceste etape sunt descrise în detaliu mai jos: 
1. Stabilirea contextului decizional, cuma ar fi scopurile proiectului care este depus sau 
evaluat, fezabilitatea acestuia. În acest sens, analistul ar trebui să dispună de răspunsuri 
clare la întrebări precum: Care sunt scopurile AMC și care sunt factorii de decizie și alți 
factori interesaţi? 
Înțelegerea clară a obiectivelor este crucială, întrucât AMC se referă la obiective multiple, 
care sunt discordante. Acestea sunt compromisurile necesare. Cu toate acestea, la aplicare 
a AMC este importantă identificare aunui singur obiectiv de nivel înalt, care, de obicei, va 
avea şi sub-obiective. 
2. Definirea opțiunilor 
Această etapă este menită să identifice opțiunile alternative care trebuie luate în 
considerare. Opțiunile luate în considerare vor face referire, în general, la o anumită 
problemă sau context, dar pot include investiții, proiecte, politici, planuri de dezvoltare etc. 
Este important să existe o descriere clară și detaliată a ceea ce reprezintă fiecare opțiune. 
3. Definirea criteriilor 
În această etapă, analistul identifică și definește toate criteriile care sunt relevante pentru 
problema decizională. Acestea vor include toate categoriile importante de costuri și 
beneficii ce rezultă din opțiunile luate în considerare. Este adeseori utilă gruparea criteriilor 
în categorii economice, sociale și de mediu. În AMC pot fi introduse criterii care sunt dificil 
de cuantificat și care ar putea fi evaluați numai din punct de vedere calitativ, cum ar fi 
sensibilitatea politică, echitate și ireversibilitate. 
4. Crearea matricei de performanță care descrie performanțele preconizate ale fiecărei 
opțiuni în funcție de criterii. Informațiile cu privire la dimensiunile fiecărui impact (criteriu) pot 
fi exprimate în unități monetare, fizice sau, pur și simplu, pe o scală calitativă. Datele cu 
privire la impacturi pot fi colectate printr-un studiu, prin intermediul datelor existente, cu 
ajutorul experților sau al părților interesate. 
5. Standardizarea punctajelor pentru fiecare criteriu la intervalul unei scale comune (de 
obicei cu valori cuprinse între 0-1 sau 0-100. În acest sens vor fi aplicate metodele descrise 
în secțiunea precedentă. 
6. Ponderarea criteriilor pentru cuantificarea relativă a fiecărui criteriu în procesul 
decizional. Ponderea ar trebui să derive din informațiile existente sau ar trebui să fie 
stabilită prin chestionarea părților interesate, care își vor comunica preferințele pentru 
diverse criterii. Pot fi aplicate metode AMC specifice, precum Procesul Ierarhiei Analitice 
(PIA)  
Este important de menționat faptul că în cadrul anumitor procese de luare a deciziilor există 
posibilitatea alegerii celei mai bune opțiuni fără ponderare și, prin urmare, această etapă 
este redundantă. În contextul propunerii și slecției de proiecte de investiții considerăm că 
este importantă ponderarea criteriilor pentru a produce o ierarhizare realistă a alternativelor 
de proiect. 
7. Ierarhizarea opțiunilor 
Se combină ponderea și punctajul pentru fiecare opțiune pentru a deriva o valoare de 



 

ansamblu. În această etapă factorul de decizie trebuie să selecteze cea mai adecvată 
metodă pentru ierarhizarea alternativelor. Exista câteva tehnici des utilizate, deși în prezent 
opțiunile alternative sunt ierarhizate, de obicei, prin însumarea ponderilor aferente 
punctajelor criteriilor pentru fiecare alternativă. 
8. Examinarea rezultatelor 
În această etapă expertul analizează rezultatele obținute și le preintă într-o manieră 
atotcuprinzătoare. 
9. Analiza de senzitivitate 
Analiza de senzitivitate poate fi utilă factorilor de decizie pentru a-i sprijini la estimarea 
valorilor acestora și pentru a se asigura astfel că aleg alternativa cea mai adecvată pentru 
îndeplinirea obiectivelor. Scopul unei analize de senzitivitate este acela de a valida 
evaluarea alternativă și ierarhizările alternative care rezultă din procesul de decizie, 
demonstrând că schimbările mici din punctajele alternativelor în comparație cu criteriile de 
decizie sau cu ponderile criteriilor nu modifică ierarhia alternativelor. 
Mai întâi, este stabilită senzitivitatea ponderilor criteriilor. Analistul schimbă fiecare dintre 
ponderile aferente criteriilor de decizie cu 10%, menținând 100% suma factorilor de 
ponderare. Dacă aceste schimbări nu au ca rezultat ierarhizări alternative, analiza 
decizională este considerată a fi una solidă. 
 

3.2. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 

 

Analiza multicriteriala pentru cele trei scenarii considerate 

 
 Pentru alegerea celei mai bune variante de traseu a fost dezvoltată o analiză 
multicriterială. 
 Criteriile considerate în analiza multicriterială şi ponderile aferente sunt prezentate în 
tabelul de mai jos: 
 

Scenarii. Criterii şi ponderi în analiza multicriterială 

Criteriul Ponderea criteriilor 

Costul investitiei  30% 

Durata de executie 20% 

Impactul asupra mediului 15% 

Costul de intretinere si operare 15% 

Atractivitatea si utilitatea pentru trafic 10% 

Caracteristici tehnice 10% 

 
  



 

4. ANALIZA COSTURILOR INVESTITIEI 

Cel mai important criteriu, care are ponderea cea mai ridicata in analiza multicriteriala, il 
reprezinta costul investitiei. Au fost analizate costurile de realizare al acestui obiectiv pentru 
fiecare din cele trei alternative: varianta Ocolitoare proiectata in anul 2010 (Varianta 1) si 
cele 2 alternative studiate in anul 2020:  Centura indepartata (varianta 2) si Centura 
apropiata (Varianta 3) 

4.1. Costul Variantei 1 de Ocolire Alesd (2010) 

Pentru analiza costului acestei investitii s-a utilizat valoarea in lei estimata in urma studiului 
de fezabilitate intocmit in anul 2010 si s-a facut actualizarea la zi prin utilizarea coeficientilor 
de inflatie comunicati de Institutul National de Statistica. 
Coeficientul de inflatie comunicat de INS pentru perioada 2010 – 2020 este 1,3136. 

Devizul general al documentatiei din anul 2010 este urmatorul: 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare 

(fara TVA) 
TVA 

Valoare 
(inclusiv 

TVA) 
Mii lei Mii lei Mii lei 

1 2 3,000 5,000 6,000 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului *) 15.861,661 719,928 16.581,589 

1.2 Amenajarea terenului 5.484,922 1.316,381 6.801,303 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială 

1.305,786 313,389 1.619,175 

TOTAL CAPITOL 1 22.652,369 2.349,698 25.002,067 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului  

TOTAL CAPITOL 2 3.268,323 784,397 4.052,720 

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren 707,232 169,736 876,968 

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 261,222 62,693 323,915 

3.3 Proiectare şi inginerie 2.121,696 509,207 2.630,903 

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 102,312 24,555 126,867 

3.5 Consultanţă **) 5.249,839 1.259,961 6.509,801 

3.6 Asistenţă tehnică 835,910 200,618 1.036,529 

TOTAL CAPITOL 3 9.278,212 2.226,771 11.504,983 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază  

4.1 Construcţii şi instalaţii 245.902,382 59.016,572 304.918,954 

4.2 Montaj utilaje tehnologice  0,000 0,000 0,000 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 

4.5 Dotări  0,000 0,000 0,000 

4.6 Active necorporale  0,000 0,000 0,000 

TOTAL CAPITOL 4 245.902,382 59.016,572 304.918,954 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli  



 

5.1 Organizare de şantier        

   5.1.1. Lucrări de construcţii 6.530,550 1.567,332 8.097,882 

   5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului ***) 168,924 40,542 209,465 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.295,783 1.030,988 5.326,770 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 26.523,962 6.365,751 32.889,713 

TOTAL CAPITOL 5 37.519,219 9.004,612 46.523,831 

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  0,000 0,000 0,000 

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 

TOTAL GENERAL 318.620,504 73.382,050 392.002,554 

Din care C + M 262.491,962 62.998,071 325.490,033 

 

Valoarea totala a investitiei Varianta de ocolire Alesd (Nord + Sud) este de 392.002.554 
lei. 

Aceasta suma, actualizata cu coeficientul de inflatie, adusa in preturi 2020, este de 
514.934.555 lei. 

 

4.2. Costul Variantei 2 Centura orasului Alesd indepartata 

Pentru evaluarea costului investitiei s-au utilizat preturi unitare medii pentru zona Bihor, 
cunoscuti de la investitii similare desfasurate in zona. 

S-a intocmit o estimare de costuri pe obiecte, dupa cum urmeaza: 
 

Nr.  Denumirea capitolelor UM Cantitati Pret  Valoarea 
cap de cheltuieli 

  
unitar cheltuielilor / 

obiect 

     LEI 
1 2 3  4 5 6 

1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului       4.035.300,00 

1.2 
Amenajarea terenului (descarcare sarcina 
arheolog.) 

      250.300,00 

1.3 Amenajari protectia mediului (panouri antifonice) ml 1.300 1.250 1.625.000,00 

1.4 Cheltuieli relocare utilitati (stalpii LEA JT, MT, IT) ml 1.200 1.800 2.160.000,00 

4 Investitia (lucrarea) de baza       85.103.400,00 

4.1 Drum de centura doua benzi ml 6.390 8.200 52.398.000,00 

4.2 Bretele unisens de descarcare ml 1.100 4.500 4.950.000,00 

4.3 Lucrari de consolidare ml 1.290 5.200 6.708.000,00 

4.3 Lucrari hidrotehnice ml 1.020 4.120 4.202.400,00 

4.4 Poduri  ml 135 121.000 16.335.000,00 

4.5 Iluminat public ml 2.040 250 510.000,00 

5 Organizare de santier       243.520,00 

  TOTAL valoare (exclusiv TVA)       89.382.220,00 

  Taxa pe valoarea adaugata       16.982.621,80 

  Total valoare C+M (inclusiv TVA)       106.364.841,80 

 
 



 

DEVIZUL GENERAL AL Variantei 2 Centura orasului Alesd indepartata 
 

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 
Valoarea 

(exclusiv TVA) 
TVA 

Valoarea 
(inclusiv TVA) 

Lei Lei Lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului  

1.1 Obținerea terenului 10.141.530,00 0,00 10.141.530,00
1.2 Amenajarea terenului (descarcare sarcina arheologica) 250.300,00 47.557,00 297.857,00
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului 

la starea inițială 
1.625.000,00 308.750,00 1.933.750,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 2.160.000,00 410.400,00 2.570.400,00
TOTAL CAPITOLUL 1 14.176.830,00 766.707,00 14.943.537,00
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului de investiții 

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  

3.1 Studii 196.000,00 37.240,00 233.240,00
3.1.1 Studii de teren 147.000,00 27.930,00 174.930,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 24.500,00 4.655,00 29.155,00
3.1.3 Alte studii specifice 24.500,00 4.655,00 29.155,00
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 
9.800,00 1.862,00 11.662,00

3.3 Expertiză tehnică 14.700,00 2.793,00 17.493,00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic  0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 1.214.817,82 230.815,39 1.445.633,21

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenții și deviz general 
146.510,00 27.836,90 174.346,90

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

85.103,40 16.169,65 101.273,05

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic  89.382,22 16.982,62 106.364,84
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 893.822,20 169.826,22 1.063.648,42
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanță 89.382,22 16.982,62 106.364,84

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  89.382,22 16.982,62 106.364,84
3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistență tehnică 1.117.277,75 212.282,77 1.329.560,52

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 223.455,55 42.456,55 265.912,10
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor  178.764,44 33.965,24 212.729,68
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele programul de 

control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC  
44.691,11 8.491,31 53.182,42

3.8.2 Dirigenție de șantier 893.822,20 169.826,22 1.063.648,42
TOTAL CAPITOLUL 3 2.632.177,79 500.113,78 3.132.291,57
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1 Construcții și instalații 85.103.400,00 16.169.646,00 101.273.046,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 
0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 85.103.400,00 16.169.646,00 101.273.046,00



 

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de șantier 463.600,00 88.084,00 551.684,00
5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 243.520,00 46.268,80 289.788,80

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 220.080,00 41.815,20 261.895,20
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 998.404,42 0,00 998.404,42

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

446.911,10 0,00 446.911,10

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii  

89.382,22 0,00 89.382,22

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 446.911,10 0,00 446.911,10
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 
15.200,00 0,00 15.200,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 9.147.079,56 1.737.945,12 10.885.024,67
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 190.120,00 36.122,80 226.242,80

TOTAL CAPITOLUL 5 10.799.203,98 1.903.967,12 12.703.171,09
CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 112.711.611,77 19.340.433,90 132.052.045,66
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 89.382.220,00 16.982.621,80 106.364.841,80

 
 

4.3. Costul Variantei 3 Centura orasului Alesd apropiata 

Pentru evaluarea costului investitiei s-au utilizat preturi unitare medii pentru zona Bihor, cunoscuti 
de la investitii similare desfasurate in zona. 

S-a intocmit o estimare de costuri pe obiecte, dupa cum urmeaza: 
 

Nr.  Denumirea capitolelor UM Cantitati Pret  Valoarea 
cap de cheltuieli 

  
unitar cheltuielilor / ob. 

     LEI 
1 2 3  4 5 6 

1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului       6.367.800,00 

1.2 Amenajarea terenului (descarcare sarcina arheol.)       250.300,00 

1.3 Amenajari protectia mediului (panouri antifonice) ml 2.590 1.250 3.237.500,00 

1.4 Cheltuieli relocare utilitati (stalpii LEA JT, MT, IT) ml 1.600 1.800 2.880.000,00 

4 Investitia (lucrarea) de baza       78.110.600,00 

4.1 Drum de centura doua benzi ml 5.936 8.200 48.675.200,00 

4.2 Bretele unisens de descarcare ml 1.350 4.500 6.075.000,00 

4.3 Drumuri colectoare unisens ml 1.560 3.450 5.382.000,00 

4.4 Lucrari de consolidare ml 240 5.200 1.248.000,00 

4.5 Lucrari hidrotehnice ml 420 4.120 1.730.400,00 

4.6 Poduri  ml 120 121.000 14.520.000,00 

4.7 Iluminat public ml 1.920 250 480.000,00 

5 Organizare de santier       243.520,00 

  TOTAL valoare (exclusiv TVA)       84.721.920,00 

  Taxa pe valoarea adaugata       16.097.164,80 

  Total valoare C+M (inclusiv TVA)       100.819.084,80 



 

DEVIZUL GENERAL al Variantei 3 - Centura orasului Alesd apropiata 
 

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 
Valoarea 

(exclusiv TVA) 
TVA 

Valoarea 
(inclusiv TVA) 

Lei Lei Lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului  

1.1 Obținerea terenului 8.744.540,00 0,00 8.744.540,00
1.2 Amenajarea terenului (descarcare sarcina arheologica) 250.300,00 47.557,00 297.857,00
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului 

la starea inițială 
3.237.500,00 615.125,00 3.852.625,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 2.880.000,00 547.200,00 3.427.200,00
TOTAL CAPITOLUL 1 15.112.340,00 1.209.882,00 16.322.222,00
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului de investiții 

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  

3.1 Studii 196.000,00 37.240,00 233.240,00
3.1.1 Studii de teren 147.000,00 27.930,00 174.930,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 24.500,00 4.655,00 29.155,00
3.1.3 Alte studii specifice 24.500,00 4.655,00 29.155,00
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 
9.800,00 1.862,00 11.662,00

3.3 Expertiză tehnică 14.700,00 2.793,00 17.493,00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic  0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 1.156.561,72 219.746,73 1.376.308,45

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenții și deviz general 
146.510,00 27.836,90 174.346,90

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

78.110,60 14.841,01 92.951,61

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului  84.721,92 16.097,16 100.819,08
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 847.219,20 160.971,65 1.008.190,85
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanță 84.721,92 16.097,16 100.819,08

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii  84.721,92 16.097,16 100.819,08
3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistență tehnică 1.059.024,00 201.214,56 1.260.238,56

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 211.804,80 40.242,91 252.047,71
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor  169.443,84 32.194,33 201.638,17
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele din programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de ISC 
42.360,96 8.048,58 50.409,54

3.8.2 Dirigenție de șantier 847.219,20 160.971,65 1.008.190,85
TOTAL CAPITOLUL 3 2.511.007,64 477.091,45 2.988.099,09
CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1 Construcții și instalații 78.110.600,00 14.841.014,00 92.951.614,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 
0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 78.110.600,00 14.841.014,00 92.951.614,00



 

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de șantier 463.600,00 88.084,00 551.684,00
5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 243.520,00 46.268,80 289.788,80

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 220.080,00 41.815,20 261.895,20
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 947.141,12 0,00 947.141,12

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 

0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

423.609,60 0,00 423.609,60

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii  

84.721,92 0,00 84.721,92

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 423.609,60 0,00 423.609,60
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare 
15.200,00 0,00 15.200,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 8.669.398,57 1.647.185,73 10.316.584,30
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 190.120,00 36.122,80 226.242,80

TOTAL CAPITOLUL 5 10.270.259,69 1.813.207,73 12.083.467,42
CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 106.004.207,33 18.341.195,18 124.345.402,51
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 84.721.920,00 16.097.164,80 100.819.084,80

 

 

4.4. Analiza comparativa a costurilor 

Se creaza matricea de performanță care descrie performanțele preconizate ale fiecărei 
opțiuni în funcție de criteriul „cost investitional”.  
Informațiile cu privire la dimensiunile de cost ale fiecarei variante se regasesc in analiza 
de costuri de la punctele 4.1 ... 4.3, punctajul fiind calculat cu formula :  

Punctaj = (Cost min / Cost alternativa) x 100 

 
Costurile totale estimate ale celor 3 variante, inclusiv TVA, sunt urmatoarele: 

1. Varianta 1: costul actualizat =  514.934.555 lei. 

2. Varianta 2: costul estimat =   132.052.045 lei. 

3. Varianta 3: costul estimat =   124.345.402 lei. 
 

Tabelul 1 – Punctaj criteriul Costul investitiei  
 

Criteriul Scenariul Costuri Punctaj 

Costul 
investitiei 

Scenariul 1 514.934.555 24,15 

Scenariul 2 132.052.045 94,16 

Scenariul 3 124.345.402 100,00 

 
 



 

5. ANALIZA DURATEI DE EXECUTIE 

Un al doilea criteriu important, care are o pondere insemnata in analiza multicriteriala 20%), 
il reprezinta durata de executie a investitiei. Finantarea investitiei se va realiza preponderent 
din fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. 
Deoarece aceasta linie de finantare are termenul limita de utilizare finalul anului 2023, 
durata executiei nu se poate intinde dupa termenul limita. Avand in vedere ca pregatirea 
investitiei (intocmirea studiului de fezabilitate, obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul 
de urbanism, scrierea cererii de finantare si contractarea finantarii prin POIM, achizitia 
publica a lucrarilor) au o durata estimata de circa 12 luni, ramane la dispozitie pentru 
proiectare si executie o durata de maxim 24 luni.  

Au fost analizate duratele de realizare ale acestui obiectiv pentru fiecare din cele trei 
alternative: varianta Ocolitoare proiectata in anul 2010 (Varianta 1) si cele 2 alternative 
studiate in anul 2020:  Centura indepartata (varianta 2) si Centura apropiata (Varianta 3). 

5.1. Durata Variantei 1 de Ocolire Alesd (2010) 

Pentru analiza duratei de executie a acestei investitii s-a utilizat durata estimata in cadrul 
studiului de fezabilitate intocmit in anul 2010. 

Conform acestui SF durata de intocmire a Proiectului tehnic de executie si a Proiectului 
pentru Autorizarea Lucrarilor este de 6 luni, iar executia propriuzisa a lucrarilor este 
esalonata pe 24 de luni. Rezulta o durata totala de proiectare + executie de 30 de luni 
calendaristice. 
 

5.2. Durata Variantei 2 - Centura orasului Alesd indepartata 

Pentru analiza duratei de executie a acestei investitii s-au utilizat durate medii de executie 
pentru zona Bihor, cunoscuti de la investitii similare desfasurate in zona. 

Conform unor lucrari asemenatoare ca si complexitate si volum de lucru durata de 
intocmire a Proiectului tehnic de executie si a Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor este 
de 4 luni, iar executia propriuzisa a lucrarilor este esalonata pe 18 de luni. Rezulta o durata 
totala de proiectare + executie de 22 de luni calendaristice. 
 

5.3. Durata Variantei 3 - Centura orasului Alesd apropiata 

Pentru analiza duratei de executie a acestei investitii s-au utilizat durate medii de executie 
pentru zona Bihor, cunoscuti de la investitii similare desfasurate in zona. 

Conform unor lucrari asemenatoare ca si complexitate si volum de lucru durata de 
intocmire a Proiectului tehnic de executie si a Proiectului pentru Autorizarea Lucrarilor este 
de 4 luni, iar executia propriuzisa a lucrarilor este esalonata pe 18 de luni. Rezulta o durata 
totala de proiectare + executie de 22 de luni calendaristice. 

5.4. Analiza comparativa a duratelor de executie 

Se creaza matricea de performanță care descrie performanțele preconizate ale fiecărei 
opțiuni în funcție de criteriul „durata de executie”.  
Informațiile cu privire la dimensiunile de durata ale fiecarei variante se regasesc in analiza 



 

duratelor de executie de la punctele 5.1 ... 5.3, punctajul fiind calculat cu formula :  

Punctaj = (Durata min / Durata alternativa) x 100 

 
Duratele totale estimate ale celor 3 variante, in luni calendaristice, sunt urmatoarele: 

1. Varianta 1: durata estimata SF 2010 =  30 luni. 

2. Varianta 2: durata estimata =    22 luni. 

3. Varianta 3: durata estimata =    22 luni. 
 

Tabelul 2 – Punctaj criteriul Durata de realizare  

Criteriul Scenariul Durate (luni) Punctaj 

Durata de 
realizare a 
investitiei 

Scenariul 1 30 73,33 

Scenariul 2 22 100,00 

Scenariul 3 22 100,00 

 

6.  ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

 Pentru compararea variantelor de traseu studiate a fost cuantificat impactul asupra 
mediului, utilizând criteriile prezentate mai jos.   
  Această analiză comparativă a fost realizată din punct de vedere calitativ şi s-a făcut 
fără a lua în considerare măsurile de protecţie propuse.  
 Subcriteriile luate în considerare pentru analiza comparativă a variantelor de traseu 
din punct de vedere al impactului asupra mediului sunt: 

 Calitatea aerului si nivel de zgomot; 

 Demolari; 

 Folosinta terenurilor/dezvoltari viitoare; 

 Arii naturale protejate; 

 Ape de suprafata. 

 Pentru cuantificarea impactului s-a propus o scară de notare de la 0 la 100 pentru 
fiecare subcriteriu în parte, astfel:   

  ”0” –  impact negativ important ce necesită reproiectare sau renunțare la 
proiect;  

  “16,67” – impact negativ important ce poate fi diminuat prin adoptarea măsurilor 
adecvate;  

  „33,33”  –  impact negativ puțin important ce poate fi diminuat sau eliminat prin 
adoptarea de măsuri adecvate;  

 “50” –  fără impact;  

 „66,67”  –  impact pozitiv redus;  

 “83,33” –  impact pozitiv important;  

 “100” –  impact pozitiv foarte important.  



 

 Toate subcriteriile au fost considerate egale din punctul de vedere al importanţei. În 
consecinţă, ponderea fiecărui criteriu este de 20%. 
 La final notele pentru toate criteriile se adună obtinând astfel nota pentru fiecare 
variantă.  

6.1. Calitate aer si nivel de zgomot 
 Conform acestui subcriteriu varianta mai defavorabila a fost considerata a fi cea care 
conduce la un nivel de zgomot mai insemnat si la emisii de gaze si praf in atmosfera 
provenite de laa trafic. Este cunoscut faptul ca indepartarea sursei de poluare de mediul 
construit are un impact mai redus asupra locuitorilor, deci efecte negative mai reduse 
asupra sanatatii acestora. 
 Toate cele 3 variante au un efect pozitv extrem de important asupra locuitorilor din 
zona centrala a orasului Alesd si din zonele de penetrare ale DN1, DN1H si DJ767 in oras, 
prin devierea traficului greu si a unei parti semnificative din traficul de tranzit pe varianta 
ocolitoare pusa la dispozitie de realizarea acestei investitii. 
 Comparand cele trei variante au rezultat urmatoarele: 

 In varianta 1 traseul ales este departe de zona locuita si impactul asupra locuitorilor 
este extrem de redus; punctajul aferent va fi 33,33 
 In varianta 2 traseul ales este pe conturul sudic al zonei locuite a orasului Alesd, in 
lunca Crisului Repede, la o oarecare distanta de zonele dens locuite, deci impactul 
asupra locuitorilor este important; punctajul aferent va fi de 16,67 

 In varianta 3 traseul ales traverseaza zona sudica de locuinte a orasului Alesd, trecand 
pe strazi sau intersectand strazi din zioa rezidentiala, deci impactul asupra locuitorilor 
este unul foarte important. Se vor folosi mijloace adecvate pentru reducerea impactului 
resimtit de locuitorii din zona traversata. Punctajul aferent este 0. 

  

6.1. Folosinţa terenului – dezvoltari viitoare 
 Intrucat cele trei scenarii analizate au amplasamente, s-au analizat suprafetele de 
teren ocupate de lucrari, respectiv ampriza drumului in cele trei variante, dar si posibilitatea 
dezvoltarii orasului, in urma construirii variantei ocolitoare. 
 Comparand cele trei variante au rezultat urmatoarele: 

 In varianta 1 traseul ales este departe de zona locuita si impactul asupra dezvoltarii 
orasului este extrem de redus; punctajul aferent va fi de 50. Din punct de vedere al 
amprizei lucrarilor traseul este cel mai lung si ocupa o suprafata insemnata de terenuri 
agricole; punctajul acordat este de 16,67 – impact negativ important ce poate fi diminuat 
prin adoptarea măsurilor adecvate. Media celor doua subcriterii este de 33,33 puncte. 
 In varianta 2 traseul ales este pe conturul sudic al zonei locuite a orasului Alesd, in 
lunca Crisului Repede, la o oarecare distanta de zonele dens locuite, deci impactul 
asupra dezvoltarii orasului este oarecum important; punctajul aferent va fi de 33,33. Din 
punct de vedere al amprizei lucrarilor traseul este mediu ca lungime si ocupa o 
suprafata corespunzatoare de terenuri agricole; punctajul acordat este de 33,33 – 
impact negativ puțin important ce poate fi diminuat sau eliminat prin adoptarea de 
măsuri adecvate. Media celor doua subcriterii este de 33,33 puncte. 
 In varianta 3 traseul ales traverseaza zona sudica de locuinte a orasului Alesd, trecand 
pe strazi sau intersectand strazi din zona rezidentiala, deci impactul asupra dezvoltarii 
orasului este unul foarte important. Se vor folosi mijloace adecvate pentru reducerea 
impactului cauzat de limitarea dezvoltarii orasului din zona traversata. Punctajul aferent 



 

este 0. Din punct de vedere al amprizei lucrarilor traseul este mediu ca lungime si ocupa 
o suprafata corespunzatoare de terenuri agricole; punctajul acordat este de 33,33 – 
impact negativ puțin important ce poate fi diminuat sau eliminat prin adoptarea de 
măsuri adecvate. Media celor doua subcriterii este de 16,67 puncte. 

 6.3. Demolari 

 Pe baza acestui subcriteriu s-a considerat a fi mai defavorabilă varianta în care 
executia drumului ocolitor implica demolari de locuinte, in vederea crearii culoarului de 
expropiere. S-a avut in vedere faptul ca demolarea sau stramutarea unor gospodarii 
genereaza un impact social negativ important. Comparand cele trei variante au rezultat 
urmatoarele:  

 In varianta 1 traseul ales este departe de zona locuita si nu exista un impact asupra 
locuitorilor din punct de vedere al demolarilor; punctajul aferent va fi de 50 
 In varianta 2 traseul ales este pe conturul sudic al zonei locuite a orasului Alesd, insa 
ampriza proiectata intercepteaza un numar de 10 gospodarii sau societati comerciale, 
care implica demolarea a tot atatea cladiri; impactul negativ asupra locuitorilor este 
important; punctajul aferent va fi 0. 
 In varianta 3 traseul ales traverseaza zona sudica de locuinte a orasului Alesd, trecand 
pe strazi sau intersectand strazi din zona rezidentiala; ampriza proiectata intercepteaza 
un numar de 6 gospodarii sau societati comerciale, care implica demolarea a tot atatea 
cladiri; impactul negativ asupra locuitorilor este important; punctajul aferent va fi 0. 

 
 6.4. Arii naturale protejate 
 S-a analizat daca variantele de traseu propuse traverseaza si/sau trec prin 
vecinatatea unei arii naturale protejate.  

 In varianta 1 traseul ales traverseaza aria protejata ROSCI0050 (Crisu Repede 
amonte de Oradea) si este incadrata de urmatoarele arii protejate: la sud ROSCI0062 
– Defileul Crisului, Padurea Craiului  si sud vest ROSCI0240 – Tasad. Impactul asupra 
ariilor protejate este important; punctajul aferent va fi de 16,67. 

 In varianta 2 traseul ales se inscrie pe o distanta de 1km prin aria protejata 
ROSCI0050 (Crisu Repede amonte de Oradea) deoarece se situaza in lunca Crisului 
Repede. Impactul asupra ariilor protejate este foarte important; punctajul aferent va fi 
de 0. 

 In varianta 3 traseul ales traverseaza zona sudica de locuinte a orasului Alesd, trecand 
pe strazi sau intersectand strazi din zona rezidentiala, insa nu traverseaza arii naturale 
protejate; trasul este incadrat de urmatoarele arii protejate: la sud ROSCI0062 – Defileul 
Crisului, Padurea Craiului  si sud vest ROSCI0240 – Tasad; impactul negativ asupra 
ariilor protejate este redus; punctajul aferent va fi 33,33. 

 

 6.5. Ape de suprafaţă 

 La analiza variantelor s-a ţinut seama de influenta modului de colectare si evacuare 
a apelor meteorice de pe ampriza drumului asupra calitatii apelor de suprafata. 
 In toate cele trei scenarii modul de colectare si evacuare a apelor de suprafata se 
face prin sistemul de santuri si podete, care evacueaza aceste ape interceptate pe traseu in 
emisar (canalele de desecare, vaile locale, paraul Soimul sau raul Crisul Repede). 
Comparand cele trei variante au rezultat urmatoarele: 



 

 In varianta 1 modul de colectare si evacuare este unul ecologic, urmand ca apele 
colectate sa fie in prealabil separate de grasimi, iar in lipsa unor emisari se vor amenaja 
poldere in care apa va fi deversata. Lungimea mare a traseului face ca impactul asupra 
apelor de suprafata sa fie oarecum important; punctajul aferent va fi 16,66 

 In varianta 2 modul de colectare si evacuare este unul ecologic, urmand ca apele 
colectate sa fie in prealabil separate de grasimi, iar in lipsa unor emisari se vor amenaja 
poldere in care apa va fi deversata; impactul asupra apelor de suprafata este destul de 
redus; punctajul aferent va fi 33,33 
 In varianta 3 modul de colectare si evacuare este unul ecologic, urmand ca apele 
colectate sa fie in prealabil separate de grasimi, iar in lipsa unor emisari se vor amenaja 
poldere in care apa va fi deversata; impactul asupra apelor de suprafata este destul de 
redus; punctajul aferent va fi 33,33 

 
 6.6. Resurse materiale 

 La analiza variantelor s-a ţinut seama de materialele de constructie utilizate la 
executia lucrarilor. Este un fapt cunoscut ca executia lucrarilor mari de infrastructura 
presupune gasirea unor resurse minerale (balastiere, cariere) cat mai apropiate de locul 
punerii in opera, deoarece transportul acestor materiale mareste mult costul total al 
investitiei. 
 Solutiile adoptate presupun utilizarea materialelor de balastiera cu preponderenta 
(strat fundatie, strat de balast stabilizat cu lianti hidraulici, nisip la prepararrea mixturilor 
asfaltice, etc). Probabil ca necesarul foarte mare de agregate minerale (de ordinul 40-100 
mii mc) va impune deschiderea de noi balastiere sau exploatarea intensiva a celor 
existente, cu repercusiuni negative asupra mediului. 

 In varianta 1 lungimea mare a traseului presupune un necesar de agregate minerale 
de balastiera de circa 100.000 mc, cee ce face ca impactul asupra mediului sa fie 
important; punctajul aferent va fi 16,66 
 In varianta 2 lungimea moderata a traseului presupune un necesar de agregate 
minerale de balastiera de circa 45.000 mc, cee ce face ca impactul asupra mediului sa 
fie oarecum important; punctajul aferent va fi 33,33 
 In varianta 3 lungimea mai redusa a traseului presupune un necesar de agregate 
minerale de balastiera de circa 40.000 mc, cee ce face ca impactul asupra mediului sa 
fie oarecum important; punctajul aferent va fi 33,33 

6.7. Analiza comparativa a impactului asupra mediului 

Se creaza matricea de performanță care descrie performanțele preconizate ale fiecărei 
opțiuni în funcție de criteriul „impact asupra mediului”.  
Informațiile cu privire la impactul asupra mediului produs de fiecare varianta propusa se 
regasesc in analiza celor 6 subcriterii de la punctele 6.1 ... 6.3, punctajul fiind calculat cu 
formula :  

Punctaj = (Punctaj minim / Punctaj alternativa) x 100 

 

 Comparatie variante de traseu. Punctaje aferente criteriului de mediu 

Criteriul Subcriterii 
Scenariul 

1 
Scenariul 

2 
Scenariul 

3 



 

Impactul asupra 
mediului 

Calitate aer si nivel de zgomot 33,33 16,67 0,00 

Folosinţa terenului – 
dezvoltari viitoare 

33,33 33,33 16,67 

Demolari 50,00 0,00 0,00 

Arii naturale protejate 16,67 0,00 33,33 

Ape de suprafaţă 16,67 33,33 33,33 

Resurse minerale 16,67 33,33 33,33 

Total puncte: 200,00 116,67 116,67 
 
Punctajele totale insumate ale celor 3 variante sunt urmatoarele: 

1. Varianta 1: punctaj atribuit =  200,00 puncte 

2. Varianta 2: punctaj atribuit =  116,67 puncte 

3. Varianta 3: punctaj atribuit =  116,67 puncte 
 

Tabelul 3 – Punctaj criteriul “Impact asupra mediului” 

Criteriul Scenariul 
Punctaj 

subcriterii 
Punctaj 

Durata de 
realizare a 
investitiei 

Scenariul 1 200,00 100,00 

Scenariul 2 116,67 58,33 

Scenariul 3 116,67 58,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7.  ANALIZA COSTURILOR DE INTRETINERE SI OPERARE 
 

Unul dintre criteriile importante de selectie ale unei variante din punct de vedere al 
investitorului, ale  celui care trebuie sa suporte costurile ulterioare de intretinere si operare 
ale investitiei, il reprezinta costurile de intretinere si operare ale investitiei publice.  

Au fost analizate costurile de intretinere si operare al acestui obiectiv pentru fiecare din cele 
trei alternative: varianta Ocolitoare proiectata in anul 2010 (Varianta 1) si cele 2 alternative 
studiate in anul 2020:  Centura indepartata (varianta 2) si Centura apropiata (Varianta 3). 

In aceest scop au fost estimate costurile de exploatare pentru diferite categorii de lucrari, in 
special cele care au ponderea cea mai insemnata atat in realizarea investitiei, cat si in 
exploatarea ulterioara. Este vorba de costurile cu lucrarile rutiere si costurile cu lucrarile de 
arta.	

7.1 Costurile estimative de intretinere si operare ale lucrarilor rutiere pe durata normata dintre 
doua interventii substantiale  

  Activitati de intretinere Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Total 1-7 

  INTRETINEREA CURENTA 19.240 51.370 31.840 51.370 27.640 142.570 23.940 347.970

1 Lucrari diverse intretinere curenta 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 25.200

2 Badijonare suprafete poroase 0 0 4.800 0 4.800 0 0 9.600

3 Asternerea nisipului pe supraf.cu exces de bitum 0 1.650 0 1.650 0 1.650 0 4.950

4 Curatarea platformei de noroiul adus de vehicule 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 17.500

5 Tratarea burdusirilor si a tasarilor locale 0 0 0 0 0 87.000 0 87.000

6 Aducerea la profil a acostamentelor 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 10.500

7 Corectarea taluzurilor de rambleu si debleu 0 2.200 0 2.200 0 2.200 0 6.600

8 Intretinerea benzilor de incadrare 0 2.080  2.080 0 2.080 0 6.240

9 Asigurarea scurgerii apei in zona drumului 0 10.700 0 10.700 0 10.700 0 32.100

10 Curatarea santurilor si a rigolelor 0 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 19.200

11 Curatarea podetelor 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 7.800

12 Decolmatarea santurilor si a podetelor 0 0 4.200 0 0 4.200 0 8.400

13 Indreptarea si spalarea indicatoare de circulatie 0 400 400 400 400 400 1.500 3.500

14 Inlocuirea indicatoarelor rutiere disparute 0 600 0 600 0 600 0 1.800

15 Completarea sau refacerea marcajelor  5.200 0 5.200 0 5.200 0 15.600

16 Curatirea de gunoaie, paie, gunoi, cadavre 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 10.640

17 Cosirea vegetatiei ierboase in ampriza dumului 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 12.600

18 Intretinerea drumurilor laterale 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 16.800

19 Intretinerea curenta pe timp de iarna 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 7.420 51.940

  INTRETINEREA PERIODICA 0 0 0 20.100 121.000 0 309.620 450.720

1 Tratamente bituminoase 0 0 0 0 121.000 0 0 121.000

2 Covoare asfaltice 0 0 0 0 0 0 280.000 280.000

3 Completarea lucrarilor de siguranta rutiera 0 0 0 3.600 0 0 3.600 7.200

4 
Refacerea imbrac. la racordurile drumurilor 
laterale  

0 0 0 0 0 0 9.520 9.520

5 
Stabilizarea si impermeabilizarea 
acostamentelor 

0   16.500 0 0 16.500 33.000

  TOTAL AN 19.240 51.370 31.840 71.470 148.640 142.570 333.560 798.690

Cheltuielile medii pe an si kilometru de drum sunt in valoare de 798.690 lei : 7 ani = 
114.098 lei/anxkm 



 

7.2 Costurile estimative de intretinere si operare ale lucrarilor de arta pe durata normata 

dintre doua interventii substantiale  

  Activitati de intretinere 
Anul 

1 
Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 

Total 1-
7 

  INTRETINEREA CURENTA 8.880 20.590 15.460 34.790 17.430 19.945 33.380 150.475 

1 Lucrari diverse intretinere curenta 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 7.280 

2 Reparatii izolate ale imbracamintii bituminoase 0 0 0 1.500 2.250 3.375 0 7.125 

3 Colmatarea fisurilor si crapaturilor din imbracaminte 0 1.300 0 2.600 0 0 2.600 6.500 

4 Decolmatarea gurilor de scurgere si a barbacanelor 0 420 0 420 0 420 0 1.260 

5 Curatarea platformei de noroiul adus de vehicule 600 600 600 600 600 600 600 4.200 

6 Inlocuiri izolate ale bordurilor degradate 0 0 0 1.200 0 0 1.200 2.400 

7 
Refaceri izolate de parapete de siguranta si 
pietonale 

0 0 0 8.900 0 0 8.900 17.800 

8 Corectarea taluzurilor de rambleu 0 0 850 0 0 850 0 1.700 

9 
Intretinerea dispozitivelor de acoperire a rosturilor 
de dilatatie 

0 520 0 520 0 520 0 1.560 

10 
Asigurarea scurgerii apei in zona podului si 
drumului 

0 3.000 0 3.000 0 0 3.000 9.000 

11 Curatarea vegetatiei de pe pod si strazi de legatura 0 0 630 0 0 630 0 1.260 

12 
Curatarea aparatelor de rezem si a dispozitivelor 
antiseismice 

0 1.200 0 0 1.200 0 1.200 3.600 

13 Indreptarea si spalarea indicatoarelor de circulatie 0 100 100 100 100 100 100 600 

14 Completarea semnalizarii verticale 0 280 0 280 0 280 0 840 

15 Completarea sau refacerea marcajelor 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 

16 
Curatirea de vegetatie si sedimente a banchetelor 
de rezemare 

0 500 0 500 0 500 0 1.500 

17 Curatirea de gunoaie, paie, gunoi, cadavre 380 380 380 380 380 380 380 2.660 

18 Cosirea vegetatiei ierboase 610 0 610 0 610 0 610 2.440 

19 Repararea pereului de beton de la taluzele albiei 0 0 0 2.500 0 0 2.500 5.000 

20 Intretinerea curenta pe timp de iarna 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 43.750 

  INTRETINEREA PERIODICA 0 0 0 40.600 13.540 0 72.200 126.340 

1 
Refacerea caii si hidroizolatiei pe pod, pe carosabil 
si trotuar 

0 0 0 0 0 0 15.500 15.500 

2 Covoare asfaltice pe rampe si strazi de legatura 0 0 0 22.500 0 0 22.600 45.100 

3 Completarea lucrarilor de siguranta rutiera 0 0 0 5.100 0 0 10.200 15.300 

4 Completarea si refacerea plantatiei rutiere 0 0 0 0 1.140 0 0 1.140 

5 
Inlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor 
degradate 

0 0 0 0 0 0 16.800 16.800 

6 
Reconditionarea sau inlocuirea aparatelor de 
reazem degradate 

0 0 0 0 0 0 3.600 3.600 

7 
Injectarea fisurilor si crapaturilor la elem. de beton 
din suprastructura 

0 0 0 13.000 0 0 0 13.000 

8 
Injectarea fisurilor si crapaturilor la elem. de beton 
din infrastructura 

0 0 0 0 12.400 0 0 12.400 

9 Inlocuirea gurilor de scurgere degradate 0 0 0 0 0 0 3.500 3.500 

TOTAL AN SCENARIUL 1 8.880 20.590 15.460 75.390 30.970 19.945 105.580 276.815 

 

Cheltuielile medii pe an si metru liniar de lucrare de arta sunt in valoare de 276.815 lei : 7 
ani : 240 ml = 164,8 lei/anxml 

   
  



 

7.3. Costurile estimative de intretinere si operare pe fiecare varianta de traseu 

7.3.1. Costuri Varianta 1 de Ocolire Alesd (2010) 

 

7.3.2. Costuri Varianta 2 Centura orasului Alesd indepartata 

 

7.3.3. Costuri Varianta 3 Centura orasului Alesd apropiata 

 

 

 

Caracteristici tehnice 
traseu 

U.M. 
Lungimi pe 
categorii de 

lucrari 

Preturi unitare 
de exploatare 

Costuri de 
exploatare pe 

an 

Lungime traseu km 16,838   
Lungime drum km 13,784 114.098 1.572.727 
Lungime poduri m 2.183   
Lungime pasaje m 78   
Lungime viaducte m 793   
Lucrari de consolidare ml 2.694   
Lucrari hidrotehnice ml 1.178   
Lungime lucrari de arta ml 6.926 165 1.142.790 
Total: lei   2.715.517 

Caracteristici tehnice 
traseu 

U.M. 
Lungimi pe 
categorii de 

lucrari 

Preturi unitare 
de exploatare 

Costuri de 
exploatare pe 

an 

Lungime traseu km 6,390   
Lungime drum km 6,255 114.098 713.683 
Lungime poduri m 135   
Lucrari de consolidare ml 1.022   
Lucrari hidrotehnice ml 1.278   
Lungime lucrari de arta ml 2.435 165 401.775 
Total: lei   1.115.458 

Caracteristici tehnice 
traseu 

U.M. 
Lungimi pe 
categorii de 

lucrari 

Preturi unitare 
de exploatare 

Costuri de 
exploatare pe 

an 

Lungime traseu km 5,936   
Lungime drum km 5,816 114.098 663.594 
Lungime poduri m 120   
Lucrari de consolidare ml 238   
Lucrari hidrotehnice ml 415   
Lungime lucrari de arta ml 773 165 127.545 
Total: lei   791.139 



 

7.4. Analiza comparativa a costurilor de exploatare 

Se creaza matricea de performanță care descrie performanțele preconizate ale fiecărei 
opțiuni în funcție de criteriul „cost cheltuieli de intretinere si operare”.  
Informațiile cu privire la dimensiunile de cost ale fiecarei variante se regasesc in analiza 
de costuri de la punctele 7.3.1 ... 7.3.3, punctajul fiind calculat cu formula :  

Punctaj = (Cost min / Cost alternativa) x 100 

 
Costurile totale estimate pentru intretinere si operare in exploatare ale celor 3 variante de 
traseu, inclusiv TVA, sunt urmatoarele: 

1. Varianta 1: costul estimat =  2.715.517 lei. 

2. Varianta 2: costul estimat =   1.115.458 lei. 

3. Varianta 3: costul estimat =      791.139 lei. 
 

Tabelul 1 – Punctaj criteriul Cost cheltuieli de intretinere si operare 

Criteriul Scenariul Costuri Punctaj 

Cost 
cheltuieli de 
intretinere si 

operare 

Scenariul 1 2.715.517 29,13 

Scenariul 2 1.115.458 70,93 

Scenariul 3 791.139 100,00 

 

 
8.  ANALIZA ATRACTIVITATII SI UTILITATII PENTRU TRAFIC 
 
8.1. Consideratii generate 
Unul din cele doua subcriterii ale atractivitatii si utilitatii pentru trafic il reprezinta 
procentul din traficul initial care se desfasoara pe vechiul traseu al drumului national 
este atras de varianta ocolitoare, reusind in acest fel sa degreveze drumul existent de 
o parte insemnata a traficului actual. 
Al doilea subcriteriu care defineste atactivitatea este reprezentat de beneficiile din 
timpul de parcurs pentru varianta ocolitoare, respectiv in ce fel o varianta ocolitoare 
care presupune viteze crescute de trafic, fiind situata in afara localitatii, reuseste sa 
atraga traficul de tranzit, prin scurtarea timpilor  de parcurs, comparativ cu vechiul 
traseu pe drumul national. 
 
8.2. Atragerea traficului pe varianta ocolitoare 
Raportul preliminar privind evaluarea traficului atras de variantele de ocolire Alesd va 
determina capacitatea de circulatie pe baza estimarii cererii de trafic (traficul atras de 
varianta de ocolire). In cadrul studiului de trafic vor fi estimate fluxurile rutiere de 
perspectiva pe reteaua adiacenta de drumuri si de asemenea, fluxurile aferente rutei 
ocolitoare, pentru orizontul de prognoza 2020 - 2035. 
Pentru a realiza prognoza traficului pe varianta de ocolire, vor fi luate in considerare 
urmatoarele activitati: 

- calibrarea matricelor O-D din cadrul modelului de transport pentru anul 2020; 



 

- stabilirea datelor socio-economice aferente modelului de transport (generatori 
de trafic) pentru perioada 2020 - 2040; 

- detalierea modelului de transport pe traseul coridorului rutier al zonei de 
interes a proiectului, prin luarea in considerare a zonelor la nivel de comuna; 

- introducerea rutei ocolitoare in modelul de transport detaliat; 
- prognoza cererii de transport (matrice O-D) pentru anul 2040 si afectarea 

traficului pe retea; 
- prezentarea traficului rutier de perspectiva. 

Valorile de trafic estimate pentru viitoarea varianta / centura de ocolire Alesd vor fi 
determinate pe baza anchetelor O – D şi a recensămintelor de circulaţie din anul 2020 
şi a înregistrărilor automate de circulaţie din perioada 2015 – 2020 date furnizate de 
CESTRIN precum si pe baza anchetelor O – D şi a recensămintelor efectuate în anul 
2020 de proiectant. 
Prin acest criteriu se poate identifica gradul de atractivitate pentru utilizatorii variantei 
de ocolire, in fiecare alternativa de traseu. Acest criteriu poate cuantifica traficul pe 
care il atrage fiecare varianta in parte. 
Din analiza privind capacitatea de circulaţie efectuată folosind metodologia 
recomandată de normativul PD 189 – 2000, a rezultat că atât pe variantele de ocolire 
cât şi pe drumurile existente, în perioada de perspectivă de 15 ani recomandată (2020 
– 2035), traficul pe aceste drumuri nu depăşeşte traficul admisibil (MZA admisibil) şi 
nu este depăşit nivelul de serviciu “D”, pentru un drum cu 2 benzi de circulaţie. În 
aceste condiţii fluenţa circulaţiei este asigurată pe varianta de ocolire, oricare ar fi 
traseul acesteia, proiectata ca drum cu 2 benzi de circulaţie şi platformă de 10 m. 
Nu este necesară proiectarea variantei de ocolire ca drum cu 4 benzi de circulaţie 
deoarece: 
- Proiectarea drumurilor pe variante de ocolire cu 2 benzi de circulaţie asigură 

capacitatea de circulaţie pentru cererea de transport pe termen mediu (15 ani) 
nefiind depăşit traficul MZA admisibil şi nici nivelul de serviciu “D” (conform 
prevederi normativ PD 189 – 2000) 

- Pe termen mediu şi lung, realizarea reţelei de autostrăzi va conduce la 
preluarea de către acestea a traficului de tranzit şi descarcarea drumurilor 
naţionale şi implicit a variantelor de ocolire de traficul de tranzit de medie şi 
lungă distanţă. 

Dat fiind faptul ca pentru fiecare din cele 3 variante de ocolire (SF 2020, apropiata si 
indepartata) pe zona de dezvoltare a traseelor nu este atras trafic in mod diferentiat, 
punctajul rezultat pentru fiecare alternativa in parte este identic, prin urmare toate 
alternativele vor fi punctate cu 100 puncte. 

 
  



 

8.3. Analiza beneficiilor din timpul de parcurs al traseului 
 
 

8.3.1. Timpul de parcurs pentru drumul national DN1 in conditiile actuale: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.3.2. Timpul de parcurs pentru Varianta de Ocolire din SF an 2010 
 

 
 
 
 

 
 
 

8.3.3. Timpul de parcurs pentru Varianta 2 – Centura indepartata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.3.4. Timpul de parcurs pentru Varianta 3 – Centura apropiata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lungime totala 5.532 m 
Lungime in localitati 5.200 m 
Viteza de deplasare 40 Km/h 
Timp de parcurs localitati 7,8 min 
Lungime in afara localitatilor 492 m 
Viteza de deplasare in afara localitatilor 70 Km/h 
Timp de parcurs in afara localitatilor 1 min 
Timp parcurs total pe existent 8,8 min 

Lungime varianta de ocolire  16.838 km 

Viteza medie de deplasare  82 km/h 

Timp de parcurs pe varianta 10,3 min 

Lungime totala 6.390 m 
Lungime in intersectii 950 m 
Viteza de deplasare 30 Km/h 
Timp de parcurs intersectii 2 min 
Lungime in afara localitatilor 5.440 m 
Viteza de deplasare in afara localitatilor 70 Km/h 
Timp de parcurs in afara localitatilor 4,7 min 
Timp parcurs total pe Varianta 2 6,7 min 

Lungime totala 5.936 m 
Lungime in intersectii 950 m 
Viteza de deplasare 30 Km/h 
Timp de parcurs intersectii 2 min 
Lungime in localitati  750 m 
Viteza de deplasare 40 Km/h 
Timp de parcurs localitati 1,1 min 
Lungime in afara localitatilor 4.237 m 
Viteza de deplasare in afara localitatilor 70 Km/h 
Timp de parcurs in afara localitatilor 3,6 min 
Timp parcurs total pe Varianta 2 6,7 min 



 

8.4. Analiza comparativa a atractivitatii si utilitatii pentru trafic 

Se creaza matricea de performanță care descrie performanțele preconizate ale fiecărei 
opțiuni în funcție de criteriul „atractivitatea pentru trafic”.  
Informațiile cu privire la masuratorile de atractivitate ale fiecarei variante se regasesc in 
analiza atractivitatii de la punctele 8.2 ... 8.3, punctajul fiind calculat cu formula :  
 

Punctaj = (Timp min / Timp alternativa) x 100 
 
Duratele de parcurs calculate ale celor 3 variante, in minute, sunt urmatoarele: 

1. Varianta 1: durata de parcurs =  10,3 min. 

2. Varianta 2: durata de parcurs =   6,7 min. 

3. Varianta 3: durata de parcurs =   6,7 min. 

 
 

Tabelul 5 – Punctaj criteriul Atractivitate pentru trafic  
  

Criteriul Scenariul 
Durate 
 (min) 

Punctaj 
timp de 
parcurs 

Punctaj 
trafic atras 

(pct.8.2) 

Punctaj 
mediu 

atractivitate 

Atractivitatea 
pentru trafic 

Scenariul 1 10,3 65,05 100,00 82,52 

Scenariul 2 6,7 100,00 100,00 100,00 

Scenariul 3 6,7 100,00 100,00 100,00 

 
 
 

 

 

9. ANALIZA CARACTERISTICILOR TEHNICE 

Criteriul Caracteristicilor tehnice evalueaza tehnicitatea si simplitatea solutiilor propuse, 
care contribuie la o exploatare facila ulterioara, cu eforturi reduse, dar masoara in acelasi 
timp atractivitatea unui anumit traseu, precum si cheltuielile de exploatare ale 
autovehiculelor care parcurg aceste variante ocolitoare. 
Se creaza matricea de performanță care descrie performanțele preconizate ale fiecărei 
opțiuni în funcție de criteriul „caraccteristicilor tehnice”.  
Informațiile cu privire la masuratorile indicatorilor tehnici ale fiecarei variante se regasesc 
in tabelul centralizator al caracteristicilor tehnice de la punctul 2.1., punctajul fiind calculat 
cu formula :  
 

Punctaj = (Valoare indicator min / Valoare indicator alternativa) x 100 
 



 

 

 
9.2. Analiza comparativa a caracteristicilor tehnice 

punctajele pentru indicatorii tehnici calculate ale celor 3 variante,sunt urmatoarele: 

1. Varianta 1:     824,49 puncte. 

2. Varianta 2: 1455,34 puncte. 

3. Varianta 3: 1724,44 puncte. 
 

Tabelul  – Punctaj criteriul Caracteristici tehnice  

Criteriul Scenariul 

Total puncte 
primite penttru 

fiecare indicator 
tehnic 

Punctaj 
caracteristici 

tehnice 

Caracteristici 
tehnice 

Scenariul 1 824,49 47,80 

Scenariul 2 1455,34 84,40 

Scenariul 3 1724,44 100,00 

 

  

  Indicatori tehnici U.M. 
Varianta 1 (SF 2010) 

Varianta 2 
indepartata 

Varianta 3 
apropiata 

valori 
indicatori 

punctaj 
valori 

indicatori 
punctaj 

valori 
indicatori 

punctaj 

Lungime traseu km 16.838 35,25 6.390 92,90 5.936 100 

Lungime drum km 13.784 42,19 6.255 92,98 5.816 100 

Lungime poduri km 2.183 5,50 0.135 88,88 0.120 100 

Numar de poduri buc 6 83,33 6 83,33 5 100 

Lungime pasaje km 0.078 0 0 100 0 100 

Numar pasaje buc 1 0 0 100 0 100 

Lungime viaducte km 0.793 0 0 100 0 100 

Numar viaducte buc 4 0 0 100 0 100 

Podete buc 27 55,55 16 93,75 15 100 

Lucrari de consolidare 
% din lun-
gime drum 

16 25,00 20 20,00 4 100 

Lucrari hidrotehnice 
% din lun-
gime drum 

7 100,00 30 23,33 7 100 

Mutari / Protejari 
instalatii 

% din lun-
gime drum 

16.3 85,89 14 100,00 18 77,77 

Parcari buc 2 100,00 2 100,00 2 100 

Restabiliri legaturi km 4.303 27,88 1.200 100,00 1.500 80,00 

Suprafete ocupate ha 64.479 22,09 14.697 96,93 14.246 100 

Cota maxima pe 
varianta 

m 562 41,81 275 85,45 235 100 

Lungimi pe viteze 80km/h 16.838 100,00 6.390 100,00 5.936 100 

Noduri rutiere buc 2 100,00 3 66,67 3 66,67 

TOTAL punctaj 824,49 1455,34 1724,44 



 

10. PUNCTAJ FINAL SI CONCLUZII 

10.1. Punctaj final  ponderat pentru cele 3 Variante de Ocolire Alesd  
 
Conform analizei multicriteriale, la ierarhizarea opțiunilor se combină ponderea și punctajul 
pentru fiecare opțiune pentru a deriva o valoare de ansamblu. În această etapă 
proiectantul propune beneficiarului cea mai adecvată metodă pentru ierarhizarea 
alternativelor. Exista câteva tehnici des utilizate, deși în prezent opțiunile alternative sunt 
ierarhizate, de obicei, prin însumarea ponderilor aferente punctajelor criteriilor pentru 
fiecare alternativă. 
In tabelul urmator se va face ponderarea punctajelor obtinute la fiecare din cele 6 criterii 
de analiza de cele 3 variante de trasee, utilizand ponderile stabilite la punctul 3.2. 

 

Criteriul 
Ponderea 
criteriilor 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Punctaj 
conform 
criteriu 

Punctaj 
ponderat 

Punctaj 
conform 
criteriu 

Punctaj 
ponderat 

Punctaj 
conform 
criteriu 

Punctaj 
ponderat 

Costul investitiei 30% 24,15 7,25 94,16 28,25 100,00 30,00 

Durata de executie 20% 73,33 14,66 100,00 20,00 100,00 20,00 

Impactul asupra mediului 15% 100,00 15,00 58,33 8,75 58,33 8,75 

Costul de intretinere si 
operare 

15% 29,13 4,37 70,93 10,64 100,00 15,00 

Atractivitatea si utilitatea 
pentru trafic 

10% 82,52 8,25 100,00 10,00 100,00 10,00 

Caracteristici tehnice 10% 47,80 4,78 84,40 8,44 100,00 10,00 

Punctaj total 54,31 86,08 93,75 

 
Variante de scenarii. Analiza multicriteriala 
 In consecinta, cele trei variante de traseu au obtinut punctaje semnificativ 
diferentiate, ceea ce presupune ca si in cazul in care ponderea criteriilor s-ar schimba, 
atribuind alte valori procentajelor de ponderare a punctajelor obtinute de fiecare varianta la 
fiecare criteriu de analiza, ordinea stabilita ar fi aceeasi, deoarece variatiile introduse ar 
produce efecte nesemnificative. 
 Insa judecand dupa criteriul cel mai important – cel al valorii de executie – vom 
proceda la alegerea indreptatita a variantei 3, care presupune cel mai redus cost al 
executiei, dar si respingerea indreptatita a variantei 1, care presupune costuri de realizare 
mult mai mari decat cele pentru varianta 1 (de 4 ori mai mari). 

 
10.2. Selectarea si justificarea senariului optim recomandat 

 In urma compararii scenariilor propuse, respectiv varianta Ocolitoare proiectata in 
anul 2010 (Varianta 1) si cele 2 alternative studiate in anul 2020:  Centura indepartata 
(varianta 2) si Centura apropiata (Varianta 3), proiectantul propune alegerea Scenariul 
3, in principal datorita costurilor mai reduse de constructie. 

 Scenariul 3 corespunde cel mai bine cerintelor beneficiarului, care doreste sa 
realizeze investitia cu cele mai reduse costuri posibile, in termenul cel mai scurt si cu cele 
mai mici cheltuieli de intretinere si operare. De asemenea in acest scenariu nu este 
afectata aria naturala protejata ROSCI0050 (Raul Crisu Repede amonte de Oradea).  



 

 
 

10.3. Evidentierea avantajelor si dezavantajelor alternativelor studiate 
 
 

 
 

Varianta 1. Varianta Ocolitoare Alesd SF 2010 

Avantaje Dezavantaje 
- Traseul se desfasoara la o distanta mai 

mare fata de oras si permite dezvoltarea 
libera a localitatii spre sud 

- Nu vor fi expropriate si demolate imobile 
- Are cel mai redus impact asupra 

rezidentilor din punct de vedere al 
poluarii cu noxe, zgomot, vibratii  

- Ocoleste si localitatea Tinaud, 
apartinatoare de orasul Alesd 

- Este varianta cea mai lunga, care are 
durata cea mai mare de realizare, cu 
costurile cele mai mari 

- Traverseaza o arie naturala protejata 
- Presupune costurile cele mai ridicate de 

intretinere si operare 
- Durata cea mai mare de parcurgere 

Varianta 2. Centura Alesd indepartata 

Avantaje Dezavantaje 
- Are  o lungime mai redusa decat prima 

varianta, deci costuri mai reduse de 
executie si pe o durata mai scurta 

- Traseul pe partea de sud este mai 
departat de aria rezidentiala decat 
varianta 3 si implica o poluare directa 
mai redusa asupra locuitorilor 

- Traverseaza in lungul ei o arie naturala 
protejata, in lunca Crisului Repede, unde 
vor fi necesare lucrari hidrotehnice 

- Nu ocoleste localitatea Tinaud 
- Presupune exproprierea  si demolarea de 

imobile (locuinte si societati comerciale) 
- Traverseaza un bot de deal, unde vor fi 

necesare lucrari de sprijiniri in profil mixt 
- Traverseaza teritoriul Uzinei de apa 

Alesd 

Varianta 3.  Centura Alesd apropiata 

Avantaje Dezavantaje 
- Are  cea mai redusa  lungime dintre toate 

variantele, deci costurile cele mai reduse 
de executie si pe o durata mai scurta 

- Parcurgerea centurii se face cel mai 
rapid 

- Nu traverseaza arii naturale protejate 
- Nu sunt necesare lucrari de sprijiniri in 

profil mixt, nici lucrari hidrotehnice in 
albia raului 

- Ocupa cea mai redusa suprafata de 
terenuri private ce trebuiesc expropriate 

 

- Nu ocoleste localitatea Tinaud 
- Presupune exproprierea  si demolarea de 

imobile (locuinte si societati comerciale) 
- Traverseaza un cartier de locuinte in 

lungul strazii Octavian Goga din orasul 
Alesd si va genera poluare si disconfort 
pentru rezidentii din zona 

- Poate cauza oprirea dezvoltarii pe termen 
scurt a orasului spre sud 

- Ocupa o fasie de teren cu rol de protectie 
sanitara a Uzinei de apa Alesd 



 

10.3. CONCLUZII FINALE 
 
Varianta nr. 3 de centura apropiata reprezinta traseul care respecta cel mai fidel Tema 
de proiectare intocmita de beneficiar: Consiliul Judetean Bihor. Acest traseu a fost 
vizionat si a primit si acceptul si sprijinul autoritatilor locale (Primaria Alesd).  

 
Date fiind caracteristicile tehnice si in urma vizitelor tehnice in amplasament, si a studiului 
efectuat pe harti pe modelul digital al terenului, Proiectantul sustine alternativa de ocolire 
numarul 3 – Centura Alesd apropiata.  
 
Un alt motiv pentru care proiectantul sustine alternativa nr. 3 de ocolire este ca aceasta 
se inscrie la limita in calendarul de finantare europeana pe Programul Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, care se incheie in decembrie 2023. 
 

 
 

Intocmit Ing.  

Nicolae Gageanu 
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1. Introducere 

1.1.  DATE GENERALE 

 

Denumirea lucrării:  „Studiu de fezabilitate Centura orasului ALESD” 

 
Faza de proiectare:  Studiu de Fezabilitate – Stabilire varianta de traseu 
 

Contract:    ..... 

 
Proiectant:    S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea 
 

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si  

     Comunicatiilor 

 
Beneficiar:    Compania Naţională de Administrare  a  
     Infrastructuriii Rutiere SA 
 
Sursa de finanţare :   Fonduri europene Programul Operaţional  
     Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 
 
Amplasament:   Pe raza judetului Bihor 
 
 
 
 
1.2. Necesitatea si oportunitatea investitiei 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde 
nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în 
acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei 
Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în 
corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, 
concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe 
consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, 
precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare 
mai eficientă a resurselor. 
 
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al 
Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de 
dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 
 

Master Planul General de Transport al României a fost agreat de către Comisia Europeană 
și aprobat de către Guvernul României prin Hotărârea de Guvern nr. 666/2016. 
In acest Master Plan se regaseste si Varianta Ocolitoare Alesd, care urmeaza sa fie 
finantata prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, dupa cum urmeaza: 



 

Stabilire nevoi de finanțare, sector rutier 2014-2020 

Nr. 
Crt. 

Modul de 
transport 

Denumire 
proiect 

Autoritatea de 
Implementare 

Rețeaua TEN-
T 

Scor 
EIRR (%) 

Punctaj 

Surse de Finantare - FEDR (suma: 2.111 mil. euro) - perioada de programare 2014 - 
2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 Rutier/VO V.O Satu Mare CNADNR Comprehensive - - 

2 Rutier/VO V.O Beius Stei CNADNR Alte rețele - - 

3 Rutier/VO V.O Alesd CNADNR Comprehensive - - 

 
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în 
calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 13 martie 2019 Aplicația de Finanțare 
pentru proiectul "Construcția variantei de ocolire Alesd Sud" în vederea obținerii de 
finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil si eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte 
pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, 
Operațiunea- Cresterea mobilitatiipe reteaua rutiera TEN-T Globala. 
Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globala, este de a devia 
traficul greu din Municipiul Alesd pe o variantă de ocolire. 
Rezultatele așteptateale proiectului sunt : 
- construirea unui drum nou în lungime de 9,43 km; 
- construirea a 3 poduri, a unui pasaj și a 2 parcări. 
Valoarea totală a  proiectului este de 229.635.085,00 lei și va fi finanțat prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din 
Fondul European de Dezvoltare Regionala-166.569.851,95 lei, 15% contribuția proprie-
29.394.679,76 lei, restul de 33.670.553,29 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv 
TVA. 
Durata proiectului: 52 luni 
Cod proiect 118727 
Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare 
Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. 

 
Prezentul proiect face parte din demersurile naționale referitoare la modernizarea 

și dezvoltarea infrastructurii de interes național, în afara rețelei prioritare TEN-T, astfel 
încât să se asigure creșterea gradului de siguranță, a vitezei de deplasare și îmbunătățirea 
condițiilor de transport. În acest mod, proiectul contribuie la promovarea unui sistem de 
transport durabil in Romania, care va facilita transportul in conditii de siguranta, rapiditate 
si eficienta, pentru persoane si marfuri la standarde europene. 
 



Varianta de ocolire proiectata initial in anul 2010 a avut în vedere în primul rând 
facilitarea traficului de tranzit. Prin urmare, principalul obiectiv nu a fost acela de a 
permite calătorii mai rapide dintro parte a orasului în cealaltă parte. În acest sens, 
varianta de ocolire se va distinge de centurile oraselor, care se adresează si traficului 
local. 

Principalul avantaj al unei variante ocolitoare sau unei centuri de oras este viteza 
crescută a traficului de tranzit. Acest avantaj rezultă din folosirea unei secţiuni de drum 
naţional, cu vitezele legale si medii aferente, în locul unei secţiuni urbane. De asemenea, 
costurile de călătorie se reduc pentru traficul care tranzitează orasele, care reprezintă în 
prezent strangulari majore ale traficului, atât pentru pasageri, cât si pentru transportul de 
marfă. În final, dar nu în cele din urmă, condiţiile de siguranţă ale traficului sunt în mod 
vizibil îmbunătăţite. 

Impactul acestui proiect va consta in asigurarea conditiilor necesare de deplasare 
din punct de vedere al capacitatii portante si al sigurantei circulatiei si in plus va ridica 
parametrii existenti la standardul la care se urmareste modernizarea intregii infrastructurii 
rutiere, conform prioritatilor stabilite la nivel europena si national. 

Prin realizarea acestor variante ocolitoare se preconizeaza: 
- scoaterea traficului greu din localitati; 
- sporirea capacitatii de circulatie, prin marirea fluentei traficului; 
- decongestionarea traficului din localitati; 
- marirea confortului participantilor la trafic; 
- marirea sigurantei circulatiei; 
- reducerea numarului de accidente; 
- imbunatatirea mediului inconjurator din localitati prin reducerea noxelor si a poluarii 

sonore. 
 
 
1.3. Descrierea situatiei existente 
 

Proiectul este amplasat in zona orasului Aleşd. 
Aleşd este situat în judeţul Bihor, Crisana, România, pe D.N. 1 (E 60) la circa 38 km 

est de municipiul Oradea si la 112 km vest de municipiul Cluj-Napoca.  
Se situează în depresiunea Vad-Borod, pe Crişul Repede, la o altitudine medie de 

224 m, la poalele Munţilor Plopiş la nord-est şi la poalele Munţilor Pădurea Craiului la sud 
de oraş. In componenta orasului intra azi patru asezari: Alesd, Pestis, Tinaud si Padurea 
Neagra. In zona deluroasa a Plopisului se afla localitatile Pestis si Tinaud. Alesdul propriu-
zis este asezat pe prima terasa de pe malul drept al Crisului Repede.  

Cursurile de apa care strabat localitatile componente ale orasului sunt Crisul 
Repede, Valea Soimului cu afluenii sai Valea Pestisului, Valea Sinteului si Valea Morii, 
Valea de Tinaud si Valea Bistrei.  

 
 Situaţia actuală a infrastructurii şi impactul proiectului  
 In prezent, traficul tranziteaza localitatea Aleşd prin intermediul drumurilor DN1 
(E60), drum cu parte carosabila de 7,00 m, platforma de 9,00 si acostamente de 1,00 m şi 
DN1H, drum recent reabilitat cu parte carosabila de 7,00 m, platforma de 9,00 si 
acostamente de 1,00 m. De asemenea orasul Alesd este strabatut si de portiunea finala a 



drumului judetean DJ764 Beius – Alesd, drum cu parte carosabila de 6,00 m, platforma de 
8,00 si acostamente de 1,00 m. 

Viteza medie de deplasare pe DN1 care tranziteaza local orasul Alesd este de 20 
km/h. In ultimii ani au fost semaforizate trecerile de pietoni din zona centrala a orasului, 
fapt care constituie un factor in plus de rupere a fluentei traficului si de marire a duratei de 
tranzitare a localitatii. 

In aceste conditii infrastructura rutiera existenta nu asigura conditiile necesare de 
deplasare din punctul de vedere al capacitatii de transport si a gradului de siguranta, si in 
plus nu se ridica la standardul la care se urmareste modernizarea si dezvoltarea 
infrastructurii rutiere nationale, conform prioritatilor stabilite la nivel European si national de 
integrare in sistemul complex de transport rutier. 

Realizarea proiectului duce la crearea unei cai de comunicatii moderna cu implicatii 
in dezvoltarea regionala a zonei, a fluidizarii traficului, micsorarea timpilor de parcurs prin 
ocolirea acestor orase, scaderea poluarii la toate nivelele in zonele tranzitate in prezent, 
reducerea numarului de accidente rutiere si victime omenesti. 

  

2. Descrierea alternativelor propuse 
 

Studiul de fata s-a nascut din dorinta de a gasi noi variante de traseu pentru 
varianta ocolitoare a orasului Alesd, altele decat cea acceptata si promovata in anul 2010, 
in lungime de 16,838 km. 

1. Varianta 1  2010 
 

Acest scenariu initial era compus dintr-un tronson numit Varianta de ocolire Alesd 
Sud in lungime de 9,143 km si si un tronson numit Varianta de ocolire Alesd Nord in 
lungime de 7,695km. 

Valoare investitiei (cu TVA): 433,884 milioane lei, respectiv 102,398 milioane euro 
(1 euro =4,2372 lei/ 17.06.2010). Costul unitar rezultat este de 6,08 mil. euro/km. 

Din care C+M: 363,095 milioane lei, respectiv 85,692 milioane euro 

Costurile unitare mari se datoreaza faptului ca traseul este dificil, traversand de 
doua ori raul Crisu Repede, iar pe partea de nord in zona deluroaasa necesita lucrari de 
consolidari si viaducte. Ponderea podurilor, pasajelor, viaductelor este de aproape 20% din 
lungimea totala a drumului. 

Alternativa VOAS1 (Varianta de ocolire Alesd Sud)  
Aceasta alternativa se desprinde din DN1 la kilometrul 585+275 si se desfasoara pe 

partea stanga a DN1 la aproximativ 750m de Raul Crisu Repede urmand ca la kilometrul 
592+800 sa revina in DN1. 

Traseul acestei alternative se desfasoara astfel : 
Dupa desprinderea din DN1, traseul traverseaza Raul Crisu Repede, apoi printr-o 

curba la dreapta se inscrie pe un aliniament paralel cu Raul Crisu Repede. De a lungul 
acestui aliniament traseul se intersecteaza cu DC170 si apoi cu DJ764. 

Inainte de intersectia cu acest drum se traverseaza un canal care se scurge in Raul 
Crisu Repede. Dupa traversarea DJ764 traseul se continua paralel cu Raul Crisu Repede 



urmand ca dupa aproximativ 500m sa vireze la dreapta printr-o curba si sa continue spre 
revenirea la DN1. Pe aceasta portiune traseul traverseaza din nou Raul Crisu Repede 
incadrat de doua diguri. 
Alternativa VOAN1 (Varianta de ocolire Alesd Nord)  

Aceatsa alternativa se desprinde din DN1 la kilometrul 585+275 si se 
desfasoara pe partea dreapta a DN1 urmand sa se finalizeze la kilometrul 4+350 pe 
DN1H. 

Traseul acestei alternative se desfasoara astfel : 
Dupa desprinderea din DN1, traseul se desfasoara pe partea dreapta a DN1 la 

baza dealurilor din apropiere pe circa 1.0 km. In continuare traseul urca pe dealul 
Culmea Dumbravei dupa care traverseaza Valea Morii printr-un viaduct continuand 
apoi spre DN1H urmand ca la kilometrul 4+348 al DN1H sa revina in acesta. 

 
CARACTERISTICI PRINCIPALE 
1. Lungime reală - 16.838 km 
2. Viteza de proiectare - 80 km/h 
3. Profil transversal 

- Platformă de 10,00 m 
- 7.00m parte carosabila (2 benzi de circulatie) 
- 2 x 1.50m acostamente 
(din care 2 x 0.75m banda de incadrare, cu un sistem 
rutier echivalent cu cel din partea carosabilă) 

4. Sistem rutier : 
- 4cm mixtura asfaltica stabilizata cu fibre celulozice MASF 16m 
- 6cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD 25m 
- 8cm Mixtură asfaltică AB2 în strat de bază 
- 25cm balast stabilizat cu ciment 
- 30 cm Fundatie din balast 
- 15 cm Strat de forma din balast 

5. Poduri 6 / 2185 buc / ml 
6. Pasaje 1 / 80 buc / ml 
7. Viaducte 4 / 800 buc / ml 
8. Podete 27 buc 
9. Parcari de odihna 2 buc 
Suprafete ocupate, necesar a fi expropriate:  64,5 ha 
 

Principala problema a acestei variante de traseu este lungimea mare, nascuta din 
dorinta de a ocoli toate localitatile care alcatuiesc orasul Alesd, respectiv satele Tinaud si 
Pestis. Ori problemele de trafic, cu depasirea capacitatii de circulatie si situarea valorilor 
de trafic in zona de disconfort nu se intalnesc decat in traversarea  orasului Alesd. 

In schimb traficul prin localitatea Tinaud se desfasoara pe nivelul de serviciu D, iar 
prin localitatea Pestis pe nivelul B. Prin realizarea variantei ocolitoare se estimeaza, in 
urma studiului de trafic, un nivel de serviciu D in anul 2030 pe  toata lungimea noii 
variante sud. Deci castigul de degrevare al localitatii nu este cel scontat, iar investitia nu 
este justificata. 

Traseul dificil adoptat urca pretul unitar al investitiei la 6,08 mil. euro/km. 



Drumul traverseaza de doua ori o arie naturala protejata  - ROSCI0050 (Crisu 
Repede amonte de Oradea), ceea ce pune probleme serioase de mediu, in ceea ce 
priveste acordul de mediu si masurile compensatorii necesare. 

Avantajul principal al acestei variante este situarea sa la o oarecare distanta de 
localitati, ceea ce permite dezvoltarea ulterioara a orasului in toate directiile programate. 
Pe amplasamentul variantei nu se gasesc cladiri care ar necesita demolare, iar zonele 
rezidentiale sunt la cateva sute de metri departare, deci poluarea produsa de trafic este 
putin resimtita. 

In cadrul studiului de fezabilitate din anul 2010 s-au studiat doua variante de traseu. 
A castigat varianta descrisa anterior. Varianta a doua avea lungimea proiectata de 17,725 
km, compusa din Alternativa VOAS2 - L= 10,644 km si Alternativa VOAN2 - L= 7,081 km. 
Acesta scenariu avea avantajul ca traseul se desfasoara la o distanta mai mare fata de 
oras, in schimb avea dezavantajul unui cost de realizare mai mare, cauzat de lungimea 
mai mare decat alternativa. Fata de prima varianta, la a doua varianta mai este necesara 
introducerea unui pasaj superior pentru traversarea peste DN1, care se constituie ca 
dezavantaj. 

 

2. Varianta 2 indepartata 

 
Varianta a doua nu isi propune sa ocoleasca decat orasul Alesd, si in special sa 

dubleze traseul drumului national 1, unde exista reale probleme de trafic. Aceasta varianta 
are si o componenta de nord, care face legatura intre DN1 si si DN1H, prin care se doreste 
devierea traficului de pe DN1H, care in prezent se descarca in centrul orasului Alesd. 

Aceasta varianta a primit denumirea de “indepartata”, pentru a se diferentia de 
varianta 3 “apropiata”. Cele doua trasee sunt relativ asemanatoare, varianta “departata” 
situandu-se cu cinci sute de metri mai departe de zona centrala a orasului decat alternativa 
sa. 

Valoare investitiei (cu TVA): 132,052 milioane lei, respectiv 26,95 mil. euro (1 euro 
=4,9 lei/ dec.2020). Costul unitar rezultat este de 4,22 mil. euro/km. 

Din care C+M: 106,365 milioane lei, respectiv 21,707 milioane euro 

Costurile unitare mai mari se datoreaza faptului ca traseul este ceva mai dificil decat 
varianta 3; pe partea de sud amplasamentul propus al drumului se situeaza in zona de 
lunca a Crisului Repede, unde vor fi necesare lucrari hidrotehnice de aparare a drumului; 
pe partea de nord drumul traverseaza un bot de deal in zona deluroasa, fapt care va 
necesita lucrari de consolidari in profil mixt. 

Aceasta alternativa pe partea de sud a orasului Alesd se desprinde din DN1 la 
kilometrul 589+112, in afara orasului Alesd, la limita cu localitatea Lugasu de Jos si se 
desfasoara pe partea stanga a DN1 in vecinatatea albiei majore a Raului Crisu 
Repede mal drept, urmand ca la kilometrul 592+804 sa revina in DN1, in zona dintre 
iesirea din Tinaud si intrarea in Alesd. 

Aceasta alternativa pe partea de nord a orasului Alesd se desprinde din DN1 la 
kilometrul 589+112 si se desfasoara pe partea dreapta a DN1 si a DN1H, ocoleste 
Sanatoriul TBC prin est, urmand sa se finalizeze la kilometrul 1+840 pe DN1H. 

 



CARACTERISTICI PRINCIPALE 
1. Lungime reală – 6,390 km 
2. Viteza de proiectare - 80 km/h 
3. Profil transversal 

- Pe partea de sud : platformă de 10,00 m, din care 7,00m parte 
carosabila (2 benzi de circulatie) si  2 x 1.50m acostamente (din care 2 
x 0.75m banda de incadrare, cu un sistem rutier echivalent cu cel din 
partea carosabilă) 
- Pe partea de nord : platformă de 9,00 m, din care 7,00m parte 
carosabila (2 benzi de circulatie) si  2 x 1,00m acostamente (din care 2 
x 0,50m banda de incadrare, cu un sistem rutier echivalent cu cel din 
partea carosabilă) 

4. Sistem rutier : 
- 4cm mixtura asfaltica stabilizata MAS 16m 
- 6cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 
- 10cm Mixtură asfaltică AB31,5 în strat de bază 
- 25cm balast stabilizat cu lianti hidraulici 
- 40 cm Fundatie din balast 
- 20 cm Strat de forma din deseuri de cariera sau similar 

5. Poduri 6 buc / 135 ml 
6. Podete 16 buc 
7. Parcari de odihna 2 buc 
Suprafete ocupate, necesar a fi expropriate:  14,5 ha 

 

Avantajele variantei indepartate sunt ca are  o lungime mai redusa decat prima 
varianta, deci costuri mai reduse de executie si pe o durata mai scurta; de asemenea 
raseul pe partea de sud este mai departat de aria rezidentiala decat varianta 3 si 
implica o poluare directa mai redusa asupra locuitorilor. 

Dezavantajele acestei variante constau in faptul ca traverseaza in lungul ei o 
arie naturala protejata, in lunca Crisului Repede, unde vor fi necesare lucrari 
hidrotehnice; nu ocoleste localitatile Tinaud si Pestis; presupune exproprierea si 
demolarea de imobile (locuinte si societati comerciale); traverseaza un bot de deal, 
unde vor fi necesare lucrari de consolidari in profil mixt; traverseaza teritoriul Uzinei de 
apa Alesd, fapt care presupune reamenajarea instalatiilor interioare ale Uzinei. 

 

Varianta 3 apropiata 
 

Varianta a treia are un traseu asemanator cu cel al variantei departate si nu ocoleste 
decat orasul Alesd; menirea sa este sa dubleze traseul drumului national 1, unde exista 
reale probleme de trafic. Aceasta varianta are si o componenta de nord, care face legatura 
intre DN1 si si DN1H, prin care se doreste devierea traficului de pe DN1H, care in prezent 
se descarca in centrul orasului Alesd.  

De asemenea ramura de sud intercepteaza drumul judetean DJ764 Beius – Alesd si 
il descarca de traficul greu intens cu marfuri provenind de la Fabrica de Ciment Holcim 
Alesd si de la Fabrica de produse refractare HELIOS S.A. Astileu. 



Aceasta varianta a primit denumirea de “apropiata”, pentru a se diferentia de 
varianta 2 “indepartata”. Cele doua trasee sunt relativ asemanatoare, varianta “apropiata” 
situandu-se cu cinci sute de metri mai aproape de zona centrala a orasului decat 
alternativa sa. 

Valoare investitiei (cu TVA): 124,345 milioane lei, respectiv 25,376 mil. euro (1 
euro =4,9 lei/ dec.2020). Costul unitar rezultat este de 4,28 mil. euro/km. 

Din care C+M: 100,819 milioane lei, respectiv 20,575 milioane euro 

Costurile unitare sunt grevate de costul lucrarilor necesare pe partea de sud unde 
amplasamentul propus al drumului se situeaza intre un canal adanc si  teritoriul Uzinei de 
apa Alesd, fapt care presupune reamenajarea instalatiilor interioare ale Uzinei. 

Aceasta alternativa pe partea de sud a orasului Alesd se desprinde din DN1 la 
kilometrul 589+136 si se desfasoara pe partea stanga a DN1 traversand zona de sud a 
orasului, urmand ca la kilometrul 592+644 sa revina in DN1. 

Aceasta alternativa pe partea de nord a orasului Alesd se desprinde din DN1 la 
kilometrul 589+136 si se desfasoara pe partea dreapta a DN1 si a DN1H, ocoleste 
dealul si Sanatoriul TBC prin vest, urmand sa se finalizeze la kilometrul 1+695 pe 
DN1H. 
 
CARACTERISTICI PRINCIPALE 
1. Lungime reală – 5,936 km 
2. Viteza de proiectare - 80 km/h 
3. Profil transversal 

- Pe partea de sud : platformă de 10,00 m, din care 7,00m parte 
carosabila (2 benzi de circulatie) si  2 x 1.50m acostamente (din care 2 
x 0.75m banda de incadrare, cu un sistem rutier echivalent cu cel din 
partea carosabilă) 
- Pe partea de nord : platformă de 9,00 m, din care 7,00m parte 
carosabila (2 benzi de circulatie) si  2 x 1,00m acostamente (din care 2 
x 0,50m banda de incadrare, cu un sistem rutier echivalent cu cel din 
partea carosabilă) 

4. Sistem rutier : 
- 4cm mixtura asfaltica stabilizata MAS 16m 
- 6cm beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 
- 10cm Mixtură asfaltică AB31,5 în strat de bază 
- 25cm balast stabilizat cu lianti hidraulici 
- 40 cm Fundatie din balast 
- 20 cm Strat de forma din deseuri de cariera sau similar 

5. Poduri 5 buc / 120 ml 
6. Podete 15 buc 
7. Parcari de odihna 2 buc 
Suprafete ocupate, necesar a fi expropriate:  13,1 ha 

Avantajele variantei indepartate sunt ca are cea mai redusa lungime dintre toate 
variantele, deci costurile cele mai reduse de executie si durata de realizare cea mai scurta; 
parcurgerea centurii se face cel mai rapid, fiind atractiva pentru traficul de tranzit; nu 
traverseaza arii naturale protejate; nu presupune realizarea de lucrari de sprijiniri in profil 



mixt, nici lucrari hidrotehnice in albia raului; ocupa cea mai redusa suprafata de terenuri 
private ce trebuiesc expropriate. 

Dezavantajele acestei variante constau in faptul ca nu ocoleste localitatile Tinaud si 
Pestis; presupune exproprierea si demolarea de imobile (locuinte si societati comerciale); 
traverseaza un cartier de locuinte in lungul strazii Octavian Goga din orasul Alesd si va 
genera poluare si disconfort pentru rezidentii din zona; poate cauza oprirea dezvoltarii pe 
termen scurt a orasului spre sud; ocupa o fasie de teren cu rol de protectie sanitara a 
Uzinei de apa Alesd.  

Trebuie tinut seama de situatia care urmeaza sa apara in zona afectata de aceasta 
investitie in urmatorii anii: in perioada 2025-2027 cu un grad mare de aproximare urmeaza 
sa se puna in functiune Autostrada Transilvania, care va prelua o parte foarte insemnata 
din traficul de tranzit, in special cel de marfuri, pe relatia Cluj Napoca – Oradea. Este de 
asteptat ca valorile de trafic pe DN1 in loc sa creasca cu coeficientii generali calculati la 
nivel de tara, sa scada cu cel putin 25% fata de valorile actuale. Conform studiului de trafic 
pe DN1 in traversarea orasului Alesd circulatia urmeaza sa se desfasoare pe nivelul de 
serviciu C sau D in anul 2030, adica o situatie mult imbunatatita fata de cea actuala. 
Acelasi nivel  de serviciu este asteptat si pe ramura de sud a variantei ocolitoare, insa cu 
un trafic de autovehicule grele mult redus fata de cel din anii 2024-2025, imediat dupa 
punerea in functiune a variantei Ocolitoare Alesd. Urmarea este ca impactul de mediu se 
va reduce considerabil in zona rezidentiala strabatuta de drumul propus, iar disconfortul 
resimtit de locuitori se va micsora odata cu reducerea traficului greu de tranzit. 

 

 

3. Variante de scenarii. Analiza multicriteriala 
 

Conform analizei multicriteriale, la ierarhizarea opțiunilor se combină ponderea și 
punctajul pentru fiecare opțiune pentru a deriva o valoare de ansamblu. 

 In tabelul urmator se va face ponderarea punctajelor obtinute la fiecare din cele 6 
criterii de analiza pentru cele 3 variante de trasee, utilizand ponderile stabilite in Analiza 
multicriteriala. 

 

Criteriul 
Ponderea 
criteriilor 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Punctaj 
conform 
criteriu 

Punctaj 
ponderat 

Punctaj 
conform 
criteriu 

Punctaj 
ponderat 

Punctaj 
conform 
criteriu 

Punctaj 
ponderat 

Costul investitiei 30% 24,15 7,25 94,16 28,25 100,00 30,00 

Durata de executie 20% 73,33 14,66 100,00 20,00 100,00 20,00 

Impactul asupra 
mediului 

15% 100,00 15,00 58,33 8,75 58,33 8,75 

Costul de intretinere si 
operare 

15% 29,13 4,37 70,93 10,64 100,00 15,00 

Atractivitatea si utilitatea 
pentru trafic 

10% 82,52 8,25 100,00 10,00 100,00 10,00 

Caracteristici tehnice 10% 47,80 4,78 84,40 8,44 100,00 10,00 

Punctaj total 54,31 86,08 93,75 

 



 In consecinta, cele trei variante de traseu au obtinut punctaje semnificativ 
diferentiate; se poate presupune ca, chiar si in cazul in care ponderea criteriilor s-ar 
schimba, atribuind alte valori procentajelor de ponderare a punctajelor obtinute de fiecare 
varianta la fiecare criteriu de analiza, ordinea rezultata a punctajelor finale obtinute ar fi 
aceeasi, deoarece variatiile introduse ar produce efecte nesemnificative. 
 Insa judecand dupa criteriul cel mai important – cel al valorii de executie – vom 
proceda la alegerea indreptatita a variantei 3, care presupune cel mai redus cost al 
executiei, dar si respingerea indreptatita a variantei 1, care presupune costuri de realizare 
mult mai mari decat cele pentru varianta 3 (de 4 ori mai mari). 
 

 
4. Selectarea si justificarea senariului optim recomandat 

 In urma compararii scenariilor propuse, respectiv varianta Ocolitoare proiectata in 
anul 2010 (Varianta 1) si cele 2 alternative studiate in anul 2020:  Centura indepartata 
(varianta 2) si Centura apropiata (Varianta 3), proiectantul propune alegerea Scenariul 
3, in principal datorita costurilor mai reduse de constructie. 

 Scenariul 3 corespunde cel mai bine cerintelor beneficiarului, care doreste sa 
realizeze investitia cu cele mai reduse costuri posibile, in termenul cel mai scurt si cu cele 
mai mici cheltuieli de intretinere si operare. De asemenea in acest scenariu nu este 
afectata aria naturala protejata ROSCI0050 (Raul Crisu Repede amonte de Oradea).  

Varianta nr. 3 de centura apropiata reprezinta traseul care respecta cel mai fidel 
Tema de proiectare intocmita de beneficiar: Consiliul Judetean Bihor. Acest traseu a fost 
vizionat si a primit si acceptul si sprijinul autoritatilor locale (Primaria Alesd).  

Date fiind caracteristicile tehnice si in urma vizitelor tehnice in amplasament, si a 
studiului efectuat pe harti pe modelul digital al terenului, Proiectantul sustine alternativa de 
ocolire numarul 3 – Centura Alesd apropiata.  

Un alt motiv pentru care proiectantul sustine alternativa nr. 3 de ocolire este ca 
aceasta se inscrie la limita in calendarul de finantare europeana pe Programul Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, care se incheie in decembrie 2023. 

 
Intocmit Ing.  

Nicolae Gageanu 
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