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	Capitolul 5. Securitatea activității vitale și de protecția mediului
	Securitatea activității vitale și de protecția mediului are ca scop prinicpal de a proteja și a instrui munictorii cu regulamentul de siguranță. În cazul îmbunătățirii unui sector de drum o mare importanță o are marcajul. Mai jos sunt avem amplasate u...
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	1) Costurile directe sunt costurile nemijlocit legate de executarea proceselor de construcţie şi sunt constituite din expresia valorică a consumurilor de materiale, forţă de muncă, utilaje şi echipamente de construcţie, şi anume:
	o costul materialelor, elementelor de construcţii, detaliilor etc.;
	Costurile directe:
	CD = CM + SB + CEMM + CAS + CAM                                    (5.2)
	d) cheltuielile de manipulare şi depozitare;
	e) pierderile de transportare și utilaj.
	a) cheltuielile iniţiale:
	b) cheltuieli anuale:
	c) cheltuieli de exploatare.

	Concluzii și recomandări
	[21]  CPL 01.05.12 Beneficiu de Deviz

