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INTRODUCERE 

 

Costurile unitare au fost dezvoltate folosind informatii din: 

 Oferte prezentate in proiecte ISPA anterioare in Romania, in Timisoara si Bucuresti, precum si 
POS Mediu Ilfov;  

 Oferte ale furnizorilor pentru echipamente si utilaje specific sectorului de apa potabila si apa 
uzata; 

 Costuri ale materiilor prime, materialelor si energiei preluate de la operatorii de apa din judetele 
din Romania; 

 Baza de date a costurilor pregatite pentru Master Planul judetului Ilfov. 

Toate costurile unitare au fost actualizate in februarie 2015 si nu includ TVA, costuri neprevazute, costuri 

de proiectare si de supraveghere. 

Costurile de capital estimate au fost dezvoltate de aplicarile acestor costuri unitare la cantitatile 

dezvoltate pentru lucrarile propuse. 

 

3.2. COSTURI UNITARE PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A APEI 

3.2.1. Captarea apei 

Lucrarile propuse pentru captarea apei in Studiul de fezabilitate al judetul Ilfov include: 

 Reabilitari foraje existente 

 Foraje noi 

 Captari de suprafata 

 Aductiuni noi 

Costul unitar pentru putul de apa include si urmatoarele lucrari:  

 Foraj; 

 Coloana de filtrare si drenajul din jurul stratului de pietris;  

 Conducte si accesorii pentru pompe submersibile, precum si sistemul de monitorizare a 
parametrilor de functionare ai forajului;  

 Camera de peste foraj; 

 Zona incintei sanitare. 

Adancimea de foraj (m) Costul unitar/m (EUR) 

0 – 150 200 

0 - 300 300 

 

Costul unitar pentru pompe submersibile include panoul electric si se bazeaza pe oferte primite de la 

furnizori.  

Caracteristicile pompei submersibile Costul unitar/m EUR) 

Q = 1.0 l/s; H = 45 – 50 m 1850 

Q = 2.0 l/s; H = 45 – 50 m 2120 

Q = 3.0 l/s H = 45 – 50 m 2500 

Q = 4.0 l/s H = 45 – 50 m 3120 

Q =4.5 l/s H = 45 – 50 m 3650 

Q = 5.0 l/s H = 45 – 50 m 4370 

Q = 6.0 l/s H = 50 m 6250 

Q = 7.0 l/s H = 50 m 8750 

Q = 8.0 l/s H = 50 m 11250 

Q = 10.0 l/s H = 50 m 18500 
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3.2.2. Statii de tratare a apei  

Pentru estimarea costurilor de investiție de bază pentru stațiile de tratare s-au avut în vedere 

următoarele elemente: 

- Caracteristicile apei și fluxul tehnologic necesar pentru tratarea apei provenită din sursa 

respectivă; 

- Capacitatea și dimensiunile necesare pentru unitățile de tratare și echipamentele și instalațiile 

respective; 

- Categoria de lucrări: noi sau reabilitate; 

- Amplasamentul și caracteristicile acestuia; 

Pentru echipamentele principale: pompe, suflante, mixere, instalații reactivi, vane, stavile, 

instrumentație, componente electrice s-au utilizat prețurile din baza de prețuri realizată pentru acest 

proiect, așa cum s-a arătat în Capitolul 7.3.1. 

Pentru lucrările civile s-au utilizat programele specializate pentru elaborarea devizelor de lucrări 

(WinDoc), programe care includ baze de date cu prețuri pe categorii de lucrări actualizate pentru 

materiale, manoperă, tranport și utilaje, precum și prețurile pe categorii de lucrări similare din cadrul 

proiectelor elaborate de către Consultant și din cadrul ofertelor primite de la diverși antreprenori.  

Pentru lucrările civile, prețurile unitare includ, pe componente principale, următoarele categorii de 

lucrări: 

- Lucrările necesare pentru realizarea bazinelor sunt următoarele: 

 Lucrări de Terasamente – săpătură, umplutură compactată, transport pământ execedentar în 

depozit definitiv, transport pământ în depozit provizoriu, sistematizare teren adiacent 

construcției. 

 Lucrări de realizare a Construcției – lucrări de fasonat și montat armătură, lucrări de montat 

și demontat cofraj, lucrări de procurare, transport și turnare a betonului, proba de 

etanșeitate prin umplerea cu apă, lucrări de protecție și izolații a betonului, lucrări de finisaje 

(tencuieli, hidroizolații, termoizolații, tinichigerie, trotuare perimetrale),  lucrări de procurare 

și transport materiale auxiliare diverse. 

- Lucrările necesare pentru realizarea clădirilor tip hală industrială sunt următoarele: 

 Lucrări de Terasamente – săpătură, pernă din loess sau balast, umplutură compactată, 

transport pământ execedentar în depozit definitiv, transport pământ în depozit provizoriu, 

sistematizare teren adiacent construcției. 

 Lucrări de realizare a Construcției - lucrări de fasonat și montat armătură, lucrări de montat 

și demontat cofraj, lucrări de procurare, transport și turnare a betonului, lucrări de protecție 

și izolații a betonului,  lucrări de procurare și transport materiale auxiliare diverse. 

 Lucrări de realizare a Finisajelor – lucrări de realizare a închiderilor perimetrale și a 

compartimentărilor interioare cu zidărie din cărămidă, lucrări de realizare a pardoselilor, 

lucrări de realizare a tencuielilor interioare și exterioare, lucrări de montare a ferestrelor și 

ușilor, lucrări de protecție termică prin aplicarea termosistemelor de fațadă, lucrări de 

izolație și protecție termică a terasei acoperișului. 

- Lucrările necesare pentru realizarea clădirilor tip hală cu structură metalică și închideri din 

panouri metalice termoizolante sunt următoarele: 

 Lucrări de Terasamente – săpătură, pernă din loess sau balast, umplutură compactată, 

transport pământ execedentar în depozit definitiv, transport pământ în depozit provizoriu, 

sistematizare teren adiacent construcției. 

 Lucrări de realizare a Construcției - lucrări de fasonat și montat armătură la fundații, lucrări 

de montat și demontat cofraj pentru fundații, lucrări de procurare, transport și turnare a 

betonului, lucrări de protecție și izolații a betonului,  lucrări de procurare și transport 

materiale auxiliare diverse. 
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 Lucrări de realizare a Finisajelor – lucrări de realizare a închiderilor perimetrale și a 

compartimentărilor interioare cu panouri metalice termoizolate, lucrări de montare a 

ferestrelor și ușilor, lucrări de tinichigerie. 

 

Prețurile unitare enumerate mai jos au fost utilizate pentru stabilirea prețurilor unitare pe 

categorii de lucrări civile. Valorile includ lucrările preliminarii, cheltuielile indirecte și profitul, dar 

exclud taxa pe valoarea adăugată (TVA), activitățile de proiectare, supervizare și cheltuielile 

neprevăzute. 

 

BETOANE OBISNUITE EURO/mc 

BETON B 50 (C2,8/3,5) turnat la egalizari 72,64 

BETON B100 (0 - 16 mm) T3 / T4 (C 6 / 7,5 )  
turnat in fundatii continue si izolate <3 mc 

136,15 

BETON B150 (0 - 16 mm) T3 / T4 (C 8 / 10 ) 

turnat in fundatii continue si izolate <3 mc 
141,85 

BETON  B 200 (0 - 16 mm) T3 / T4 (C 12 / 15 ) 
turnat in fundatii 

156,79 

BETON  B 200 (0 - 16 mm) T3 / T4 (C 12 / 15 ) 
turnat in structura-grinzi, stalpi, placi 

123,43 

BETON  B 250 (0 - 16 mm) T3 / T4 (C 15 / 20 ) 
turnat in structura-grinzi, stalpi, placi 

128,00 

BETON B 300 (0 - 16 mm) T3 / T4 (C 18 / 22.5 ) 
turnat in structura-grinzi, stalpi, placi 

130,28 

BETON  B 350 (0 - 16 mm) (C 20 / 25 ) 
turnat in structura-grinzi, stalpi, plac 

138,26 

BETON  B 400 (0 -31 mm) (C 25 / 30 ) 
turnat in structura-grinzi, stalpi, placi 

146,24 

 

BETOANE TURNATE IN RECIPIENTI EURO/mc 

BETON  B 250 (0 - 16 mm) T3 / T4 (C 15 / 20 ) 
turnat in rezervoare supraterane 

129,12 

BETON B 300 (0 - 16 mm) T3 / T4 (C 18 / 22.5 ) 
turnat in rezervoare supraterane 

131,40 

BETON  B 350 (0 - 16 mm) (C 20 / 25 ) 
turnat in rezervoare supraterane 

139,38 

BETON  B 400 (0 -31 mm) (C 25 / 30 ) 

turnat in rezervoare supraterane 
144,62 

 

COFRAJE EURO/mp 

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI 
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE 
INCL.SPRIJINIRILE.0-3M. 

7,84 

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN 
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI 
SI GRINZI 

8,27 
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COFRAJE EURO/mp 

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN 
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI 
SI CADRE 

8,86 

COFRAJE PASITOARE TIP CP100 PT BETON ARMAT  
IN ZIDURI CURBE PE INALTIMEA H=3-8M 

7,61 

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA 
ZID CURB,PERETI REZERVOARE CU H3-6M,CU 
PLACAJ 8MM GROS 

8,24 

 

OTEL BETON EURO/KG 

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM 

 IN FUNDATI IIZOLATE CU DISTANTIERI DIN 
MASE PLASTICE 

1,23 

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE 
IN GRINZI  SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM 
CU DIST DIN PLASTIC 

1,41 

 

TERASAMENTE   

 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ 
VERT 
.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI 
F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE 

19,23 

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM 
ARGILOS IMBIB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT 2 

63,57 

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM   
(transport in depozit provizoriu sau din depozit 
provizoriu)  

3,80 

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM   
(transport in depozit DEFINITIV)        

3,30 

 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A 
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN 

TEREN TARE (100 mp) 

0,25 

UMPLUTURA MANUALA COMPACTATA 2,60 

UMPLUTURA MECANIZATA COMPACTATA 0,90 

PERNA DIN BALAST COMPACTATA 10,42 

PERNA DIN BALAST COMPACTATA 17,44 
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IMPREJMUIRI     

IMPREJMUIRI  (PANOURI PREFABRICATE+METAL) 
masuratoare pentru 1 ML 
RODEV 

47,82 

PORTI METALICE    

PORTI  (METAL) 
masuratoare pentru o poarta auto de 8 mp si o 
poarta pietonala de 2 mp - TOTAL 10 mp 

278,28 

SISTEMATIZARE   

SISTEMATIZARE VERTICALA TEREN  
(pentru 100 mp) 

705,04 

DRUMURI IN INCINTA 1567,82 

 

3.2.3. Aductiuni, Retele de apa  

Realizarea conductelor de aducțiune 

În prețul unitar sunt incluse următoarele: 

- Lucrările de excavații (mecanizate și manuale) se realizează în teren normal, cu respectarea 

normelor privind protecția și securitatea muncii; 

- Transportul și depozitarea materialului excedentar, în depozitul indicat de autoritățile publice 

locale inclusiv nivelarea în depozit; 

- Patul de pozare pentru conducte; 

- Procurarea, montarea și îmbinarea conductelor; 

- Montare bandă de avertizare; 

- Probe de presiune conform normelor în vigoare;  

- Spălarea și dezinfectarea conductelor; 

- Executarea umpluturilor și compactarea acestora; 

Realizarea conductelor de distribuție 

În prețul unitar sunt incluse următoarele: 

- Lucrările de excavații (mecanizate și manuale) se realizează în teren normal, cu respectarea 

normelor privind protecția și securitatea muncii; 

- Transportul și depozitarea materialului excedentar, în depozitul indicat de autoritățile publice 

locale inclusiv nivelarea în depozit; 

- Pat de pozare pentru conducte; 

- Procurarea, montarea și îmbinarea conductelor; 

- Montare bandă de avertizare;  

- Probe de presiune conform normelor în vigoare;   

- Spălarea și dezinfectarea rețelelor;  

- Executarea umpluturilor și compactarea acestora; 

Costurile sunt calculate pentru diferite lățimi de tranșee în funcție de diametrul țevii, pentru o adâncime 

medie de 1,2 m (măsurată de la generatoarea superioară a conductei) și un pat de nisip de 15 cm si un 

strat de acoperire de 30 cm de nisip. 
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In toate cazurile se presupune ca transeele sunt excavate in sol “normal” si ca va fi intalnita doar o 

cantitate mica de roca. In mod similar, costurile presupun ca lucrarile de epuisment nu sunt necesare.  

Au fost considerate tevi de PEID, PN 10, SDR 17. 

Astfel, unde este cazul, s-a prevăzut îmbunătățirea terenului de fundare prin realizarea unei perne din 

material granular. 

Realizarea căminelor de vane, căminelor de aerisire, golire pentru conducte de aducțiune / 

rețelele de distribuție noi sau reabilitate 

Prețurile unitare pentru realizarea căminelor de vane (linie, golire, aerisire) pentru conducte de 

aducțiune, includ: 

- Lucrări de săpături și terasamente în zona căminului; 

- Montarea cofrajelor; 

- Armarea elementelor din beton; 

- Turnarea betonului în cofraje; 

- Realizarea plăcii de acoperire;  

- Impermeabilizarea suprafețelor; 

- Capac și ramă; 

- Montarea echipamentelor în cămin (vane și fitinguri); 

- Proba de presiune; 

Pentru căminele de vane, următoarele prețuri conțin atât căminul cât si echiparea acestuia (inclusiv 

instalatiile hidraulice, vane, sisteme de golire sau de aerisire): 

Dimensiunile 
căminului 

Adancime 

(m) 

Pretul unitar pentru "1PC" 

(EUR) 

1.20X1.20 

1,5 ÷ 2,0 

1.000 

1.50X1.50 1.203 

2.00X1.50 1.400 

2.20X1.50 1.480 

2.00X2.00 1.600 

2.20X2.00 1.683 

2.50X2.00 1.804 

Aceste tipuri de camine sunt folosite atat pe retelele de distributie, pe conductele de aductiune cat si in 

cazul traversarilor. 
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3.2.4. Aductiuni  

Costurile aductiunii sunt calculate pentru diferite latimi de transee in functie de diametrul tevii, pentru o adancime medie de 1,2 m (masurata de la 

generatoarea superioara a conductei), un pat de nisip de 15 cm si un strat de acoperire de 30 cm de nisip. 

In toate cazurile se presupune ca transeele sunt excavate in sol “normal” si ca va fi intalnita doar o cantitate mica de roca. In mod similar, costurile 

presupun ca lucrarile de epuisment nu sunt necesare.  

Au fost considerate tevi de PEID, PN 10, SDR 17. 

 

Aductiuni 
Acoperire  

(m) 

Costul unitar/m (EUR) 

DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200 DN250 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 

De50 De63 De75 De90 De110 De125 De140 De160 De180 De200 De225 De250 De280 De315 De355 De400 De450 

A.  Asfalt pe 
suport de 
beton 

1,2m 

53 54 55 57 61 70 71 78 80 84 93 116 126 140 158 177 198 

lucrari 
conducte 12 13 14 16 20 23 24 31 33 37 41 64 74 88 100 119 140 

refacerea 
drumului 41 41 41 41 41 47 47 47 47 47 52 52 52 52 58 58 58 

B.  Macadam 
pe suport de 
pietre 

sparte/balast 

21 22 23 25 29 34 35 42 44 48 53 76 86 100 114 133 154 

lucrari de 
montaj 
conducte 12 13 14 16 20 23 24 31 33 37 41 64 74 88 100 119 140 

refacerea 
drumului 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 12 12 12 12 14 14 14 

C.  Drum 
pamant 

12 13 14 16 20 23 24 31 33 37 41 64 74 88 100 119 140 

lucrari de 
montaj 
conducte 12 13 14 16 20 23 24 31 33 37 41 64 74 88 100 119 140 
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3.2.5. Traversari 

Subtraversari 

In cazul subtraversarii unor drumuri importante, cai ferate sau rauri de mica deschidere, se va folosi 

tehnologia de foraj orizontal cu teava in teava (conducte de plastic sub presiune in tevi de protectie din 

otel).   

In cazul subtraversarii unor cursuri de rauri, parauri sau acumulari de mare deschidere, se va folosi 

tehnologia de forare cu foraj orizontal dirijat, fara tub de protectie. 

Urmatorul tabel contine costurile unitare propuse pentru diferitele tipuri de subtraversari a anumitor 

obstacole. 

 

Subtraversare drum (teava de plastic in teava de protectie din otel) 

  DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 
DN 
500 

DN 
600 

Cost unitar/m (EUR) 110 130 170 200 260 290 380 400 530 

Subtraversare de cale ferata (teava de plastic in teava de protectie din otel) 

  DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 
DN 
500 

DN 
600 

Cost unitar/m (EUR) 380 400 440 480 - 570 - 590 610 

Subtraversari de rauri mici/canale ANIF/conducte de gaze/apeducte (cu latime mai mica de 5 m) 

  DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 
DN 
500 

DN 
600 

Cost unitar/m (EUR) 570 580 610 630 650 680 - - 770 

Subtraversari de rauri mari/canale ANIF/condcute gaze/apeducte (cu latime mai mare de 5 m) 

  DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 
DN 
500 

DN 
600 

Cost unitar/m (EUR) 500 510 540 560 580 610 - 740 - 

 

Supratraversari 

Pentru supratraversarile cursurilor mari de apa, sau a altor obstacole, cu deschideri de minim 15 m, 

pretul unitar de baza considerat este de 1630 E/m (pretul incluzand si palisada). Daca deschiderile sunt 

mai mici (golfuri inguste etc) pretul unitar de baza considerat este 1040 E/m. 

 

Preturile contin: tub de protectie din otel; dispozitiv de aerisire, teava de legatura pentru aerisire, priza 

de potential si legare la pamant (pentru supratraversari); exclusiv caminele. 

 

Tub protectie pentru conducte paralele cu apeductele/front captare 

Paralelism apeducte (ţeavă de plastic în tub de protecţie din PAFSIN) 

  DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400 

Cost unitar / m 

(EUR) 
27 31 35 39 70 

Pentru observarea unor exfiltratii accidentale s-a propus ca retelele de alimentare cu apa si canalizare in 

zona apeductelor si fronturilor de captare sa fie pozate in tub de protectie. Tabelul contine pretul unitar 

pentru conductele din PAFSIN, 

 

Galeriile edilitare 

Galeriile edilitare sunt constructii din beton armat, vizitabile, pozate sub drumurile nationale existente 

sau bretelele de legatuta intre drumul national si Centura Bucurestiului (la cel putin 1,50 m adancime), 

cu scopul de a adaposti viitoarele retele edilitare (conducta de aductiune, retele de distibrutie apa 

potabila, colector canalizare apa uzata, conducte de refulare apa uzata). Aceste constructii au dimensiuni 

interioare de 1,70 m (1,30 m) x 2,00 m, astfel incat sa permita accesul prin interior pentru lucrari de 

reparatii sau mentenanta, in asa fel incat interventia sa se efectueze fara afectarea sistemului rutier de 

la suprafata. Accesul personalului in aceste galerii edilitare se va face prin intermediul unor puncte de 

acces, cu intrare/iesire in afara amprizei drumului national. 
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Galerii edilitare  

Galerii edilitare din beton armat, vizitabile 

  1,5 x 2 x 2,5 1,7 x 2 x 2,5 1,5 x 2 x 5 

Cost unitar / m (EUR) 950 1.100 1.500 

3.2.6. Conectarea consumatorilor 

Pentru conectarile consumatorilor, costul unitar a luat in considerare:  

 Căminul de apometru complet echipat, incluzând apometru „clasa A” 

 Conducta de branșare în lungime de 7 m, inclusiv toate lucrările de terasamente necesare 

 Robinet de concesie 

 Piesă de conectare a branșamentului 

 Gama de diametre: - 25 – 32 mm, pentru conectarea caselor 

 - 40 - 63 – 90 mm, pentru conectarile la blocuri 

 

Tipul de consumator Pret/bucata 

(EUR) 

Case 350*/500** 

Bloc de apartamente 650 

 Nota: * pret aplicat pentru sisteme cu citire locala 

        ** pret aplicat pentru sistemele cu telecitire   

3.2.7. Hidranti 

Pentru hidranti, costul unitar a luat in considerare:  

 Hidranti ingropati, actionati manual, inclusiv setul de instalare si cutia + cot la 90 de grade, cu 

flanse si picior suport pentru hidrant.  

 Conducta de racord la conducta principala, in lungime medie de 3 m. 

 

Hidranti ingropati 
Pret unitar pentru "1PC" 

(EUR) 

DN80, PN10 854 

DN100, PN10 1.060 

3.2.8. Statii de pompare a apei 

Costurile unitare ale statiilor de pompare au fost definite pentru fiecare situatie in parte, functie de 

caracteristice tehnice ale echipamentelor hidromecanice propuse, tipul cladirii statie de pompare. 

3.2.9. Rezervoare 

Rezervoare metalice de dimensiuni mici si mijlocii 

Costul lucrarilor civile include: 

 Terasamentul:    

 Structuri: fundaţia de beton a rezervorului şi structura camerei de vane de tip îngropat; 

 Instalatii hidraulice. 

Rezervorul propriu zis suprateran şi montajul acestuia, conform ofertelor furnizorilor sunt conform 
tabelului: 
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Capacitate înmagazinare (m3) 
Pret unitar (EUR) 

C+I MU U Total 

250 45.000 3.900 26.100 75.000 

500 45.980 4.207 37.860 88.047 

600 110.409 4.927 44.350 159.686 

650 110.409 5.200 47.000 162.609 

700 118.385 5.438 48.940 172.763 

1000 129.960 6.487 58.379 194.826 

1500 160.740 9.337 84.029 254.106 

2000 184.633 13.338 120.042 318.013 

2200 206.862 13.338 120.042 340.242 

3.2.10. SCADA retele de distributie 

Costul componentelor SCADA se bazeaza pe ofertele furnizorilor si include urmatoarele: 

Retele 

- debitmetre 

- dispozitive de masurare a presiunii  

Dispecerat 

- hardware 

- licente 

- program (soft) 

- configurare 

3.2.11.1 Instalatie SCADA debit 

Instalatia tip SCADA de monitorizare debit este compusa din urmatoarele: 

- debitmetru electromagnetic; 

- antena transmisie GPRS; 

- senzor efractie. 

Componente pret: 

- Instalațiile electrice și SCADA conțin următoarele: Cutie cu cleme IP65, cablu CYABY, platbandă, 
construcții metalice, conductor împământare etc. În preț sunt incluse și operațiunile de verificare 
instalații electrice și verificare priză de pământ. Valoare estimată = 276 euro 

- Montaj echipamente și utilaje conțin următoarele: montaj debitmetru, montaj antena GPRS,  
montaj senzor efracție cămin. Valoare estimată = 160 euro; 

- Procurare utilaje și echipamente conține următoarele: debitmetru, antena GPRS, senzor efracție 
cămin. Valoare estimată = 2150 euro. 

3.2.11.2 Instalatie SCADA presiune 

Instalatia tip SCADA de monitorizare presiune este compusa din urmatoarele: 
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- manometru presiune; 

- antena transmisie GPRS; 

- senzor efractie. 

Instalatia de monitorizare presiune se va monta in caminele existente pe reteaua de distributie. 

Componente pret: 

- Instalațiile electrice și SCADA conțin următoarele: Cutie cu cleme IP65, cablu CYABY, platbandă, 
construcții metalice, conductor împământare etc. În preț sunt incluse și operațiunile de verificare 
instalații electrice și verificare priză de pământ. Valoare estimată = 276 euro 

- Montaj echipamente și utilaje conțin următoarele: montaj manometru presiune cu contact 
electric, montaj antena GPRS, montaj senzor efracție cămin. Valoare estimată = 41 euro; 

- Procurare utilaje și echipamente conține următoarele: manometru presiune cu contact electric, 

antena GPRS, senzor efracție cămin. Valoare estimată = 509 euro. 

3.2.11.3 Puncte monitorizare (lucrari electrice si SCADA) 

Preturile unitare pentru punctele de monitorizare vor contine urmatoarele: 

- Trasee electrice si legaturi intre caminul de monitorizare si tabloul electric, precum si in interiorul 

punctului de monitorizare, inclusiv tabloul electric,  

- Elaborare softuri de aplicatie pentru PLC, inclusiv PLC, 

- Implementare softuri si punere in functiune, inclusiv transmisia de date, 

- Executie traseu electric din punctul de delimitare instalatii electrice (BMP-bloc de masura si 

protectie) pana la tabloul electric al punctului de monitorizare. 

Valoare estimată = 4500 euro. 

3.2.11.4 Vana reducere presiune 

Vana reglare debit Dn 65mm 

- Montaj echipamente și utilaje, Valoare estimată = 160 euro; 

- Procurare utilaje și echipamente, Valoare estimată = 1380 euro. 

Vana reducere presiune Dn 180mm 

- Montaj echipamente și utilaje, Valoare estimată = 185 euro; 

- Procurare utilaje și echipamente, Valoare estimată = 1830 euro. 

Vana reducere presiune Dn 250mm 

- Montaj echipamente și utilaje, Valoare estimată = 375 euro; 

- Procurare utilaje și echipamente, Valoare estimată = 3740 euro. 

 

3.2.11.5 Camine de monitorizare racord ANB 

- debitmetru electromagnetic; 

- antena transmisie GPRS; 

- senzor efractie. 

- Componente pret: 

- Instalațiile electrice și SCADA conțin următoarele: Cutie cu cleme IP65, cablu CYABY, platbandă, 
construcții metalice, conductor împământare etc. În preț sunt incluse și operațiunile de verificare 
instalații electrice și verificare priză de pământ. Valoare estimată = 6.652 euro 

- Montaj echipamente și utilaje conțin următoarele: montaj debitmetru, montaj antena GPRS,  

montaj senzor efracție cămin. Valoare estimată = 451 euro; 

- Procurare utilaje și echipamente conține următoarele: debitmetru, antena GPRS, senzor efracție 
cămin. Valoare estimată = 5.159 euro. 


