Rezumatul proiectului
Titlul proiectului
MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ŞI CALEA
MOŢILOR, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEŢUL ALBA
Solicitantul
Municipiul Alba Iulia, ALBA IULIA, 510134, CALEA MOŢILOR, NR. 5A, JUDEŢUL ALBA,
programe@apulum.ro
Localizarea proiectului
Regiunea Centru, judeţul Alba, localitatea Alba Iulia
Valoarea totală a proiectului
Suma totală este de 21.712.036,63 din care 17.934.378,40 RON asistenţă financiară
nerambursabilă, 408.339,13 RON cheltuieli neeligibile, 3.369.319,10 RON TVA
Obiectivul proiectului
OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea accesibilităţii centrului urban Alba Iulia şi a legăturilor
lui cu ariile limitrofe.
OBIECTIV SPECIFIC: Modernizarea străzilor Zlatnei şi Calea Moţilor situate pe DN74 de la
km 99+870 la km 103+175, de categoria de importanţă III - colectoare, în lungime totală de
3305 ml, arteră de circulaţie importantă din municipiul Alba Iulia, care relaţionează cartierele
rezidenţiale Miceşti şi Cetate cu centrul oraşului.
Activităţile proiectului
Etapa I – Precontractuală – Definirea Proiectului de Investiţie: Activitatea 1. Identificarea
necesităţilor şi oportunităţilor; Activitatea 2. Evaluarea „Ex – Ante”, avizarea şi însuşirea
documentaţiei tehnico-economice, faza DALI; Activitatea 3. Proiect tehnic. Autorizare.
Etapa II – contractuală – Implementarea Proiectului de Investiţie: Activitatea 4. Achiziţii;
Activitatea 5. Activitatea de informare şi publicitate; Activitatea 6. Implementarea Proiectului
de Investiţii. Execuţia lucrărilor de modernizare pe străzile Zlatnei şi Calea Moţilor; Activitatea
7. Audit; Activitatea 8. Evaluarea Contractului de Finanţare prin Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013 şi formularea politicilor viitoare.
Etapa III - Post contractare: Activitatea 9. Recepţia finală a obiectivului de investiţii.
Durata proiectului şi perioada de implementare.
Durata de implementare a proiectului de investiţii este de 32 luni, iar data estimativă a
începerii este luna octombrie 2009.
Etapele principale ale contractului de finanţare sunt: Activitatea de achiziţii (serviciul de
proiectare, serviciul de consultanţă juridică, serviciul de consultanţă în management de
proiect, achiziţie lucrări de execuţie, servicii de inspecţie şantier, servicii de
informare/publicitate, audit, evaluare externă) preconizate a se desfăşura din prima lună de
proiect până în luna 28-a de proiect; Activitatea de execuţie a lucrărilor preconizate a se
desfăşura din luna a 4-a de proiect până în luna a 32-a de proiect odată cu recepţia la
terminarea lucrărilor; Activitatea de informare şi promovare a proiectului de investiţii
preconizată a se desfăşura din luna a 3-a de proiect până în luna a 32-a de proiect.
Activitatea de audit a proiectului de investiţii preconizată a se desfăşura din luna a 3-a de
proiect până în luna a 32-a de proiect; Activitatea de evaluare externă a proiectului de
investiţii preconizată a se desfăşura din luna a 28-a de proiect până în luna a 32-a de
proiect.
Rezultatele estimate ale proiectului
Rezultate aferente etapei I - Precontractuală.
1 Expertiză Tehnică, 1 Proiect Tehnic elaborat + Detalii de Execuţie şi Caiet de Sarcini,
Certificat de Urbanism, 1 Studiu de Trafic;
1 DALI pentru reparaţii capitale străzi, 1 Analiză Cost Beneficiu, 4 Avize de utilităţi, Adresă
APM Alba, 1 HCL de însuşire a DALI şi 1 HCL de aprobare a proiectului şi participării la DMI
1.1;
Proiect tehnic + Detalii de Execuţie + Caiet de sarcini integrat revizuite, Documentaţie faza
PAC, Autorizaţie de Construcţie.
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Rezultate aşteptate aferente Etapei II - Contractuală
Documentaţie de atribuire pentru alegerea consultantului în managementul proiectului şi
Consultant de Management de proiect selectat; documentaţie de atribuire pentru alegerea
Inspectorului de Şantier şi Inspector de Şantier selectat; documentaţie de atribuire pentru
alegerea Constructorului şi Constructor selectat; documentaţie de atribuire pentru alegerea
Auditorului şi Auditor selectat; documentaţie de atribuire pentru alegerea furnizorului de
servicii de informare şi publicitate şi furnizor selectat; Consultant Juridic contractat,
Proiectant contractat pentru asistenţă tehnică, Documentaţie de atribuire pentru servicii de
evaluare externă şi Evaluator extern contractat;
Produse de informare şi publicitate: 4 panouri temporare, 4 panouri permanente, 1000 de
fluturaşi, 100 de afişe, 3 conferinţe de presă, 2 anunţuri de presă, 6 comunicate de presă
postate pe site-ul www.apulum.ro şi alte site-uri relevante (a se vedea secţiunea 2.13 şi 3.3
din prezenta cerere de finanţare);
3305 ml străzi urbane modernizate, 33619 mp sistem rutier reabilitat, 7961 mp trotuare,
7182 mp zone verzi, 3191 ml reţea distribuţie apă, acces la proprietăţi; creşterea volumului
de trafic cu 1601 vehicule, de la 13 399 vehicule la 15000 vehicule; reducerea emisiilor de
noxe cu 21%, 52 locurilor de muncă nou create;
1 Recepţie la terminarea lucrărilor;
Raport de Audit;
Raport de evaluare externă.
Indicatori
Lungimea străzilor modernizate - 3305 ml
Sistem rutier reabilitat - 33619 mp
Piste pentru biciclişti - 6610 mp
Sistem pietonal - 7961 mp
Mobilier urban - 92 buc.
Semnalizare rutieră - 268 buc.
Spaţii verzi (pavaj înierbat pentru zonele de racord, zona verde si pentru accesele in curti) 7182 mp
Reţea canalizare pluvială - 3134 ml
Reţea de apă potabilă – 3191 ml
Creşterea vehicule participante la trafic de la 13399 la 15000
Reducerea emisiilor de noxe cu 21%
Produse de informare şi publicitate editate şi diseminate: 4 panouri temporare, 4 panouri
finale, 1000 de fluturaşi, 100 de afişe, 3 conferinţe de presă, 2 anunţuri de presă, 6
comunicate de presă postate pe site-ul www.apulum.ro şi alte site-uri relevante ).
Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor de la 3952 locuitori la 55000 locuitori
Locuri de muncă nou create - 52
Relaţionarea proiectului cu strategii/ alte programe /proiecte
Programul de Guvernare 2009 – 2012: Proiectul concură la Interconectarea şi
interoperabilitatea reţelei de drumuri din România cu reţeaua de drumuri europeană.
(Obiectiv guvernamental)
Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Alba Iulia 2009 – 2013: proiectul răspunde
politicilor locale de Îmbunătăţirea condiţiilor de acces şi tranzit pe tot teritoriul municipiului
Alba Iulia, şi de Satisfacere a cererii de locuri de parcare a locuitorilor oraşului şi vizitatorilor.
Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Alba Alba Iulia este menţionată ca şi pol de
dezvoltare durabilă datorită poziţionării strategice pe cele două coridoare economice (IV de
transport) Arad – Deva, respectiv, Sebeş Sibiu; şi viitorului Drum Expres Alba Iulia – Aiud –
Cluj Napoca. În acest context, reabilitarea străzilor urbane din interiorul oraşului reprezintă o
investiţie care concură la îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a centrului urban Alba Iulia,
consolidând astfel rolul catalizator în dezvoltarea localităţilor limitrofe oraşului şi implicit a
judeţului. Străzile reabilitate prin proiect sunt colectoare pentru DN1/E81 nominalizate ca şi
proiect investiţional judeţean, respectiv: IT1-Drumul naţional DN1/E81 - DN7/E68 Cluj
Napoca-Sibiu, cu lucrãrile de artã conexe.
Ocolitoarea municipiului Alba Iulia Obiectiv investiţional menţionat în Programul naţional
pentru Centuri Ocolitoare, cu termen de realizare 2012. Decongestionarea centrului vechi al
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oraşului, prin deplasarea traficului de tranzit al municipiului pe centura oraşului, conduce la o
mai bună mentenanţă a străzilor reabilitate prin acest proiect.
Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2007 – 2013
Proiectul „MODERNIZARE DN74
DE LA KM 99+870 LA KM 103+175, STRADA ZLATNEI ŞI CALEA MOŢILOR, MUNICIPIUL
ALBA IULIA, JUDEŢUL ALBA” reprezintă o investiţie sinergică şi care concură la
materializarea obiectivului strategic al POR.
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Alba Iulia: Modernizarea celor două străzi se identifică
ca un proiect investiţional nominalizat în lista proiectelor pentru implementarea Planului
integrat de dezvoltare urbană a municipiului Alba Iulia. Mai mult chiar, acesta reprezintă o
investiţie cheie contributorie la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii edilitare a municipiului,
cu impact în creşterea calităţii vieţii, a mediului şi dezvoltare economică.
Descrierea stadiului de implementare a proiectului
În data de 21.12.2010 s-a încheiat contractul de achiziţie constructor în valoare de
11.512.657,56 lei fără TVA pe o perioadă de 24 luni cu SC Elis Pavaje SRL Alba
Iulia;
În data de 06.12.2010 s-a încheiat contractul de achiziţie servicii publicitate în valoare
de 37.458 lei fără TVA pe o perioadă de 28 luni cu SC Gladvertising SRL Alba Iulia;
În data de 02.02.2011 s-a încheiat contractul de achiziţie inspector şantier în valoare
de 50.600 lei fără TVA pe o durată de 28 luni cu PFA Parfene Victor Alba Iulia;
În data de 25.03.2011 s-a încheiat contractul de achiziţie servicii asistenţă tehnică
proiectant în valoare de 51.150 lei fără TVA pe o durată de 21 luni cu SC Via
Procons SRL.
Activităţi realizate până în a 8 luna de implementare a proiectului (martie 2011)
Anunţ de presă într-un ziar regional la debutul proiectului;
Conferinţă de presă la debutul proiectului;
Concepţie grafică, construcţie panou, solicitare şi emitere autorizaţie de amplasare şi
montare 4 panouri temporare privind investiţia derulată, finanţator, program de
finanţare, durata de realizare, valoare şi alte elemente de identitate vizuală impuse
prin contractul de finanţare şi manualul de identitate vizuală;
Comunicate de presă trimestriale privind progresul proiectului postate de site-ul
Beneficiarului – www.apulum.ro şi forward-ate spre site-uri web relevante, forumuri
de discuţie, project management caffe-uri;
S-au efectuat săpături şi s-a înlocuit conducta de alimentare apă pe o distanţă de 400
ml cu ţeavă PEDN 200 pe strada Detunata;
De-asemenea s-au efectuat 100 ml săpături pe strada Moţilor fără pozare conductă.
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