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CAP. I - MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
“MODERNIZARE DRUM SATESC DS 603, SAT BALACESTI, COMUNA BOLBOSI,
JUDEȚUL GORJ”
1.2. Amplasamentul
Investiția este amplasată în comuna Bolbosi, în intravilanul localității Balacesti, pe
amplasamentul actual al drumului sătesc DS 603.
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de
fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
Nu este cazul.
1.4. Ordonatorul principal de credite
U.A.T. COMUNA BOLBOSI, JUDEȚUL GORJ
1.5. Investitorul
U.A.T. COMUNA BOLBOSI, JUDEȚUL GORJ
1.6. Beneficiarul investiţiei
U.A.T. COMUNA BOLBOSI, JUDEȚUL GORJ
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie
S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.
Localitatea Slobozia, Str. Slobozia, nr. 33, Mun. Târgu Jiu, Jud. Gorj
2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
2.1. Particularităţi ale amplasamentului
2.1.1. Descrierea amplasamentului
Comuna Bolbosi este situată în zona de Sud-Vest a judeţului Gorj, principalele
localitati invecinate cu comuna Bolbosi sunt orasul TURCENI (16 km), municipiul
MOTRU (36 km), municipiul Targu Jiu (resedinta judetului Gorj, 53 km),
municipiul Drobeta Turnu Severin (resedinta judetului Mehedinti, 67 km) si
municipiul Craiova (resedinta judetului Dolj care are si aeroport, 75km).
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Investiția este amplasată în România, regiune IV Sud-Vest Oltenia, județul Gorj,
comuna Bolbosi, în intravilanul localității Balacesti, pe amplasamentul actual al drumului
sătesc DS 603.
2.1.2. Topografia
Amplasamentul cercetat este situat în comuna Bolbosi, județul Gorj.
Sectorul median al bazinului hidrografic al Jiului, care include și teritoriul localitatii
Bolbosi, este poziţionat în unitatea geomorfologică a depresiunii getice.
Podişul Getic s-a format prin depunerea unor sedimente aduse de râurile carpatice
pe care le-au depus la baza Subcarpaţilor. Ca urmare, înclinarea generală a reliefului este
de la nord la sud. Este alcatuit din gresii, marne, argile şi nisipuri acoperite la partea
superioară de pietrişuri, fiind specifice Pietrişurile de Cândeşti.
Altitudinile sunt cuprinse între 200 şi 600 m, ele scad de la N la S, deci sunt
asemănătoare dealurilor joase. Altitudinea maximă o găsim în Platforma Argeşului - 772
m. Podişul Getic este un piemont şi este format din depuneri sedimentare pe locul unui
fost lac, Lacul Getic, înclinate uşor spre sud. Din punct de vedere petrografic predomină
pietrişurile, iar culmile au aspect neted. Regiune de acumulare la baza unei regiuni mai
înalte şi înclinat de la nord la sud, Podişul Getic atinge în partea de nord până la 700 m, iar
în sud coboară până la 200 m. Râurile îşi taie văi adânci şi formează dealuri alungite cu
spinări domoale şi formează mai multe sectoare (denumite platforme).
Unitate de tranziţie de la sectorul montan la extremitatea vestică a câmpiei Române,
depresiunea Getică este constituită din trei trepte morfologice distincte, extinse sub forma
unor benzi dinspre WSE spre NNE. Treapta morfologică nordică, a dealurilor subcarpatice
getice şi a podişului Mehedinţi bordează, pe o lăţime de 15 ÷ 30 km, rama sudică a
Carpaţilor Meridionali (limita nordică urmând, în bazinul Jiului, aliniamentul Novaci–
Bumbeşti Jiu-Tismana - Baia de Aramă – Ponoarele. Între văile celor doi afluenţi majori
ai Jiului: Motrul şi Gilortul, Subcarpaţii Getici au înălţimi reduse, culmile lor atingând
maximum +400 ÷ +450 m nMN (dealurile Branului, Bumbeştilor, Câlnicului). Între aceste
dealuri se remarcă o largă depresiune dezvoltată, de asemenea, dinspre WSW spre NNE pe
cca. 40 km distanţă şi pe o lăţime de maximum 10 km (Depresiunea Târgu Jiu – Câmpu
Mare), pe suprafaţa căreia terenul coboară la cote cuprinse, în general, între +170 ÷ +200
m nMN.
La sud de subunitatea morfologică a dealurilor getice se extinde banda reprezentând
treapta morfologică a Platformei Piemontane Getice. În sectorul delimitat de cursurile
Motrului şi Gilortului, această bandă atinge o lăţime de cca. 40 km şi constituie
subunitatea morfologică a platformei Jiului. Delimitarea dintre subunitatea morfologică a
dealurilor getice şi Platforma Jiului urmează aliniamentul Târgu Cărbuneşti – Bâlteni Câlnicu. Această platformă piemontană este poziţionată la altitudini cuprinse între +300÷
+ 400 m nMN (izolat depăşind această cotă), dar teritoriul ei este fragmentat de culoarul
Jiului (care o traversează meridian) şi de cursurile unor afluenţi ai acestuia. Văile
respective coboară sub altitudinea de + 200 m nMN, iar local, sub cea de +150 m.
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Culoarul Jiului, cu largă dezvoltare pe acest sector (atingând lăţimi de cca.3 ÷ 4 km,
include, în unele perimetre, în afară de lunca Jiului şi unul sau două nivele de terasă.
Afluenţii din acest sector al Jiului au lunci dezvoltate pe maximum 600 ÷ 800 lăţime.
Treapta morfologică sudică a Depresiunii Getice reprezintă o subunitate
caracterizată prin aspect colinar şi altitudini reduse, care descresc pe direcţia NNW – SSE
de la altitudini apropiate de + 300 m nMN la aproximativ +160 ÷ 170 m nMN. Cunoscută
drept « ţinutul dealurilor scunde ale Olteniei », această treaptă face tranziţia de la
depresiunea Getică la Câmpia Română şi se prezintă sub forma unei benzi cu lăţime de 30
÷ 40 km, învecinată spre nord (cu platforma Jiului) pe aliniamentul Drăgăşani – Veleşti –
Filiaşi – Strehaia, iar spre sud (cu câmpiile Băileştilor şi Caracalului) pe aliniamentul Balş
– Radovanu – Pleniţa.
Din punct de vedere morfologic, in regiune se deosebesc doua unitati majore: zona
muntoasa spre nord si o zona depresionara spre sud.
Zona muntoasa cuprinde înălțimi ce frecvent depășesc 2000 m. Masivele principale
care se insira sub forma unor culmi alcatuind muntii Vulcanul spre vest si Paringul la est,
sunt separate de cursul apei Jiului care a fierastruit adinc lantul muntos.Cele doua masive
isi trimit prelungirile spre sud sub forma unor culmi paralele, perpendiculare pe directia
culmii principale, separate de vai adanci orientate in general N-S, vai care sunt tributare
Jiului. La vest de Jiu, spre marginea sudica a zonei muntoase, relieful se schimba si de la
culmile ascutite cu versanti abrupti se ajunge la un aspect tabular, sub forma unui platou
cu altitudinea de 400m. Aceste platouri sunt presarate cu numeroase doline.
Fenomenele carstice in aceasta parte sunt foarte frecvente, calcarele avand o largă
dezvoltare.
Zona muntoasă se termină aproape brusc spre sud trecându-se la o zona colinară,
care se suprapune depresiunii getice.
La contactul dintre zona muntoasa si cea depresionara, vaile, dar mai ales apele de
siroire, au lasat importante cantitati de material.
2.1.3. Clima și fenomenele naturale specifice zonei
Clima perimetrului cercetat este temperat - continentală, avad următorii parametrii:
- temperatura medie anuală .............................................. +10,2 oC
- temperatura minimă absolută ......................................... -31,0 oC
- temperatura maximă absolută ........................................ +40,6 oC
Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 753 mm şi reprezintă media valorilor
înregistrate de-a lungul a 10 ani.
Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:
- iarna ....................................161,6 mm
- primăvara.............................193,7 mm
- vara .................................... 209,3 mm
- toamna ............................... 188,4 mm
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Sunt considerate “cu precipitaţii” toate zilele in care apa căzută sub formă de ploaie,
lapoviţă, grindină, ninsoare,etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm.
Un alt factor important al climei îl reprezintă determinarea mărimii şi direcţiei
vânturilor.
Regimul vânturilor este determinat în această zonă de activitatea principalilor centri
barici: anticiclonul azoric, anticiclonul euro-asiatic (iarna) si ciclonul mediteranean.
Direcţia maselor de aer este modificată de Munţii Parâng şi Vâlcan, care schimbă în bună
masură direcţia initială şi direcţia vântului, determinând diferite modificări în funcţie de
orientarea culmilor, a văilor şi culoarelor. În zonă predomină vânturile din nord si nordvest.
Astfel putem concluziona că direcţia predominantă a vâturilor este cea nordică
(14%) şi nord-estică (6,8%). Calmul iregistrează valoarea procentuală de 53,2%, iar
intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,6 ÷ 3,2 m/s.
2.1.4. Geologia, seismicitatea
2.1.4.1. Geologia
Din punct de vedere geologic, cele doua unități morfologice, Depresiunea Getică și
Carpații Meridionali, reprezintă sectoare cu structură geologică foarte deosebită.
Depresiunea Getică, care ocupa partea sudica a regiunii, este alcatuită din depozite
neogene cu o structură relativă simpla. Spre nord, zona muntoasă prezintă o structură
geologică foarte complicată. În cea mai mare parte, această zona cuprinde formațiunile
cristalinului danubian, alcătuit din șisturi cristaline (seria de Drăgășani, seria de LainiciPaiuș) străbătute de masive de granite si granitoide. Acest cristalin suporta seria de Tulisa
(Paleozoic metamorfozat) peste care se dispun depozite de virsta permiana si mezozoica.
In partea de est ca şi în partea de nord-vest este reprezentata şi unitatea sariata
(Pinza getica), alcatuita din roci cu un metamorphism avansat. Sub forma unui petec de
acoperire izolat, apar sisturile cristaline de la Valari, care apartin tot domeniului getic.
O a treia unitate reprezentata in regiune este pinza de Severin, alcatuita din strate de
Sinaia, care apare in partea estica, in regiunea Polovragi.
2.1.4.2. Seismicitatea
Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, acceleraţia terenului pentru
proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,15 g, iar
perioada de colţ este Tc = 0,70 sec, conform figurilor de mai jos.
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Figura nr. 1 România - Zonarea valorilor de vârf ale
acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani

Figura nr. 2 Zonarea teritoriului României în termeni de
perioadă de control (colţ), TC a spectrului de răspuns

2.1.5. Devierile şi protejările de utilităţi afectate
Nu este cazul.
Pentru a se evita situaţiile neprevăzute, beneficiarul va avea în vedere ca până la
momentul începerii lucrărilor de execuţie la prezentul obiectiv de investiţii, să nu permită
amplasarea unor utilităţi în zona lucrărilor proiectate.
2.1.6. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări
definitive şi provizorii
Nu este cazul.
Pentru lucrări definitive şi/sau provizorii, în cazul variantei propuse, nu este necesar
realizarea de rețele utilităţi şi altele asemenea.
2.1.7. Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea
Nu este cazul.
Pentru funţionarea investiţiei nu este necesar realizarea de căi de acces sau de
comunicaţii permanente.
2.1.8. Căile de acces provizorii
Nu este cazul.
Pentru realizarea investiţiei nu este necesar realizarea de căi de acces provizorii,
accesul la obiectivul vizat, realizându-se din drumul judetean DJ 673.
2.1.9. Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul.
În zona amplasamentului investiției nu se regăsesc bunuri de patrimoniu cultural.

S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.
Localitatea Slobozia, Str. Slobozia, nr. 33, Mun. Târgu Jiu, Jud. Gorj
NR. INREG. J18/36/2021, CUI 43547762
CONT: RO80BTRLRONCRT05849773401
 0729/06.40.88 / 0767/81.66.48
stni_bestproject@yahoo.com

2.2. Soluția tehnică
2.2.1. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii
• Categoria şi clasa de importanţă
În conformitate cu HG Nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea în construcții, anexa nr. 2 a Regulamentului privind conducerea şi
asigurarea calității în construcții, drumurile comunale, vicinale și sătești analizate se
încadrează în categoria de importanță „C” – construcții de importanță normală şi în clasa
de importanță III (medie), conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții şi a
H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcții.
• Suprafaţa construită
Suprafața terenului ce urmează a fi ocupată de modernizarea sectorului de drum ce
face obiectul prezentei documentații, se află în proprietatea comunei Bolbosi, conform
Inventarului bunurilor care aparțin comunei Bolbosi.
Pentru realizarea obiectivului de investiție “MODERNIZARE DRUM SATESC DS
603, SAT BALACESTI, COMUNA BOLBOSI, JUDEȚUL GORJ”, se va ocupa aproximativ
suprafața de 2.520,00 mp.
• Caracteristicile principale ale construcției
➢ Lungime drumului public modernizat este de 409,00 m.
➢ Elemente geometrice proiectate în profil transversal
✓ Drum cu o singură bandă de circulație DS 603:
- lăţime parte carosabilă
3,50 m
- panta transversală în aliniament
2,5 % unică
- laţime acostamente:
2 x 0,50 m
- panta transversală acostamente
2,5% ... 4 %
- platforme de încrucișare
1,50 m
- lăţime platformă
5,50 m
Din punct de vedere al legii calității nr. 10/1995 și al „Regulamentului de verificare
şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor”, aprobat prin
HG nr. 925/20.11.1995, proiectul va respecta exigențele următoare:
- rezistența și stabilitatea la solicitări statice și dinamice, inclusiv la cele seismice – A4
- siguranța în exploatare – B2
- sănătatea și protecția mediului – D.
2.2.2. Varianta constructivă de realizare a investiţiei
Varianta constructivă de modernizare a drumului investigat s-a propus având în
vedere solicitarea beneficiarului de a realiza lucrările la un preț cât mai scăzut, propunerile
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expertului tehnic, cât și parametrii tehnici caracterizați prin capacitatea portantă a structurii
existente, de starea de degradare a acesteia, de natura pământului din patul drumului și de
traficul rutier prognozat. De asemenea varianta constructivă propusă a urmărit realizarea
unei suprafețe de rulare, care urmează să asigure atât impermeabilitatea suprafeței și
conservarea structurii rutiere existente, cât și a condițiilor de securitate și confort necesare
derulării optime a circulației rutiere.
Având în vedere aceste considerente și luând în considerare și tehnologiile de
execuţie a straturilor rutiere, precum şi sursele de aprovizionare cu materialele necesare
existente în zonă, coroborate cu costurile de transport, varianta constructivă optimă este
prin realizarea unei structuri rutiere suple (elastice) cu îmbrăcăminte bituminoasă, alcătuită
după cum urmează:
✓ STRUCTURĂ RUTIERĂ TIP I – se aplică de la km 0+000 – km 0+021:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16;
- 3 -5 cm frezare si reparatii locale;
- structura rutiera existenta.
✓ STRUCTURĂ RUTIERĂ TIP II – se aplică de la km 0+021 – km 0+409:

-

4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16;
5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4;
15 cm strat de baza din piatră spartă împănată;
10 cm strat de preluare denivelari din balast;
35,00 cm strat forma, (pietruire existenta) si/sau completarea la aceasta valoare a
grosimii.

✓ Pentru amenajarea platformelor de încrucișare și pentru aducerea părții

carosabile la lățimea proiectată s-a prevăzut realizarea de casete cu următoare structură
rutieră:
− 4 cm – strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16;
− 5 cm – strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4;
− 15 cm strat de bază din piatră spartă împănată;
− 35 cm strat de fundatie din balast;
− 10 cm strat de forma din balast;
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Încadrarea îmbrăcăminții asfaltice s-a realizat astfel:
− cu pana ranfort - pe sectoarele de drum unde s-a optat pentru încadrarea
îmbrăcăminții bituminoase cu pana ranfort, acestea se vor realiza din beton
asfaltic tip BAD 22,4 leg 50/70.
2.2.3. Trasarea lucrărilor
Proiectarea drumului, cuprins în prezenta documentaţie, s-a realizat având la bază
planul de situaţie, generat în Sistem de coordonate Stereografic 1970.
Trasarea lucrărilor se va efectua conform prevederilor STAS 9824/4-82 Masuratori terestre, realizându-se cu echipament adecvat, pe baza prezentei documentaţii
și în concordanţă cu normativele în vigoare.
Trasarea elementelor geometrice se va face prin jalonări, alinieri, măsurări cu ruleta,
cât și cu stația totală prin măsurări de unghiuri și orientări rezultate din coordonatele
planimetrice ale punctelor existente și proiectate. Trasarea nivelitică va avea ca bază cotele
punctelor de stație folosite la elaborarea planului topografic.
Punctele carcteristice vor fi materializate prin bare metalice, țăruși de lemn sau
marcare cu vopseaua pe suprafața carosabilă și vor fi reperate față de cel puțin două puncte
fixe, situate în afara zonei de lucru (stâlpi, pomi, garduri etc.). Cotele de nivel vor fi
transmise pe balize amplasate în exteriorul zonei afectate.
Inventarul de coordonate a picheţiilor din axul drumului și a punctelor principale
care definesc curbele de racordare proiectate, necesare pentru trasarea lucrărilor sunt
prezentate mai jos, după cum urmează:
TABEL PICHETI
PICHET
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

KM
0+000.000
0+025.000
0+050.000
0+075.000
0+100.000
0+125.000
0+150.000
0+175.000
0+200.000
0+225.000
0+250.000
0+275.000
0+300.000
0+325.000
0+350.000
0+375.000
0+400.000
0+409.000

X

Y

356.917,39
356.908,50
356.898,86
358.889,01
356.879,45
356.869,91
356.861,95
356.854,58
356.847,15
356.835,72
356.824,45
356.813,64
356.805,40
356.797,64
356.789,71
356.778,95
356.766,86
356.762,51

DS 603
363.492,82
363.469,45
363.446,39
363.423,41
363.400,31
363.377,21
363.353,52
363.329,63
363.305,76
363.283,56
363.261,25
363.238,71
363.215,11
363.191,35
363.167,64
363.145,10
363.123,22
363.115,35

Teren

COTA
PT

Diferente

183,58
183,59
184,12
185,07
186,92
188,77
190,38
190,80
191,87
193,08
194,13
195,22
195,84
196,74
196,91
197,26
197,38
197,34

183,58
183,74
184,44
185,52
187,13
188,84
190,30
191,01
192,21
193,41
194,30
195,18
196,06
196,71
197,10
197,46
197,55
197,50

0,00
0,15
0,32
0,45
0,22
0,07
-0,08
0,21
0,34
0,33
0,17
-0,04
0,23
-0,02
0,19
0,21
0,18
0,16
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TABEL CURBE
Obs

Inceput
F
F
Ti1
Te1
Ti2
Te2
F
Ti3
Te3
Ti4
Te4
Sfarsit

km

0+000.000
0+031.280
0+071,380
0+122.170
0+140,840
0+197.220
0+209.690
0+229.880
0+265.950
0+287.290
0+342.800
0+371.160
0+409.000

X
356917,39
356906,27
356890,40
356870,97
356864,65
356848,03
356843,15
356833,35
356817,39
356809,35
356792,11
356780,81
356762,51

Y
363492,82
363463,58
363426,76
363379,82
363362,27
363308,40
363296,95
363279,29
363246,94
363227,19
363174,43
363148,46
363115,35

Lung.

Tip

DS 603
31,28 Alin
40,10 Alin
50,79 Alin
18,66 Curba
56,38 Alin
12,47 Curba
20,20 Alin
36,07 Alin
21,34 Curba
55,51 Alin
28,36 Curba
37,84 Alin

Raza

Abatere

Tang.

Bis.

Unghi

-200

stg

9,34

0,22

5,9397

60

dr

6,26

0,33

13,2311

-150

stg

10,69

0,38

9,0570

150

dr

14,22

0,67

12,0364

2.2.4. Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier
Protejarea lucrărilor executate cât și a materialelor din șantier cade în sarcina
constructorului, care va lua măsuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor,
precum și paza acestora prin organizarea de șantier pe care o va face în apropierea lucrării.
Prepararea semifabricatelor se va face în instalatii centralizate, autorizate în acest
scop, transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii în operă.
Materialele de masa se vor aproviziona la baza de productie a executantului şi se vor
aduce la lucrare numai pe masura punerii în opera.
Se interzice depozitarea materialelor pe zonele verzi existente adiacente lucrărilor
care se realizeaza. De asemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste
spatiile verzi şi alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de santier.
Materialele rezultate din demolari, sapaturi, etc. se vor transporta şi depozita în
locuri special amenajate şi pentru care s-au obtinut toate avizele şi acordurile organelor
locale abilitate.
Se interzice deversarea apelor uzate în canale sau depresiunile naturale existente în
zonă.
Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlata de
beneficiar prin intermediul dirigintelui de santier.
La executia lucrarilor se vor respecta toate prevederile cuprinse în caietele de sarcini
anexate prezentei documentatii.
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2.2.5. Organizarea de şantier
Organizarea de șantier (amplasarea de baraci, depozite de materiale) se va face în
locuri stabilite de comun acord de executant şi beneficiar.
Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade în sarcina
executantului, în cadrul acestei documentatii se vor prevedea şi masurile pentru protectia
muncii, protecția mediului înconjurător, siguranța circulației şi de PSI, pentru perioada
executiei lucrarilor.
2.2.6. Antemasuratoarea
Obiectul:01-DS 603
Categoria de lucrari:01-Lucrari pregatitoare
------------------------------------------------------------------------------------------1
DG06B1
82
M CUB
2,00000
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE
CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM
accese existente: 20,00 mp x 0,10 m = 2,00 mc
------------------------------------------------------------------------------------------2
TSC35D3
82 SUTE MC
0,02000
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC
ROCI TARI SI F.TARI>25KG/BUC LA D. < 10M
20,00 mc = 0,02 smc
------------------------------------------------------------------------------------------3
TRA01A05
82
TONE
4,40000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.
$
2,00 mc x 2,20 to/mc = 4,40 to
------------------------------------------------------------------------------------------4
PI06A1
82 BUCATA
8,00000
DEMONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA P
E PNEURI DE 9,9 TF (ASIMILAT)
demontare dale beton: 8,00 bucati
------------------------------------------------------------------------------------------5
TRA02A05 82
TONE
12,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.
$
8,00 bucxati x 1,50 to/buc = 12 to
------------------------------------------------------------------------------------------6
RPACF16D
99
M
0,40000
MONT.ELEM.CAMIN, ADANC. > 2 M, ADUCERE LA COTA DIN
BETON SIMPLU MONOLIT
2,00 buc x 0,20 m/buc = 0,40 m
-------------------------------------------------------------------------------------------
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7
TRA06A30
82
TONE
0,40000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM
$
0,40 m x 0,385 mc/m x 2,40 to/mc = 0,40 to
------------------------------------------------------------------------------------------Obiectul:01-DS 603
Categoria de lucrari:02-Structura rutiera
------------------------------------------------------------------------------------------1
2451
ORE
0,30000
FREZA WIRTGEN
91,00 mp x 0,03 m = 2,70 mc : 10,00 mc/ora = 0,30 ore
------------------------------------------------------------------------------------------2
TSC20B1
82 SUTE MC
1,10000
SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81-180CP INC
LUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.CAT.3
caseta mare: 100,00 m x 4,50 m x 0,60 m = 270,00 mc
270,00 mc x 40% = 108,00 mc = 1,10 smc
------------------------------------------------------------------------------------------3
TSC22H1
82 SUTE MC
1,10000
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC20B1 BULDOZER
DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3
$
------------------------------------------------------------------------------------------4
TSC35B3
82 SUTE MC
0,87000
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC
TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M
108,00 mc x 80% = 86,50 mc = 0,87 smc
------------------------------------------------------------------------------------------5
TSC04G1
82 SUTE MC
2,46000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3
caseta mare: 270,00 mc – 108,00 mc = 162,00 mc
casete mici: 2,00 parti x 159,00 m x 0,75 m x 0,35 m = 83,50 mc
162,00 mc + 83,50 mc = 245,50 mc = 2,46 smc
------------------------------------------------------------------------------------------6
TRA01A05P 82
TONE 600,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
$
(87,00 mc + 246,00 mc) x 1,80 to/mc = 600 to
------------------------------------------------------------------------------------------7
TSE06A1
82 SUTE MP
6,90000
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT
IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.
caseta mare: 100,00 m x 4,50 m = 450,00 mp
caseta mica: 2,00 parti x 159,00 m x 0,75 m = 239,00 mp
450,00 mp + 239,00 mp = 689,00 mp = 6,90 smp
-------------------------------------------------------------------------------------------
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8
DH02B1
82 SUTE MP
10,60000
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5
CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA $
129,00 m x 4,50 m = 580,50 mp
159,00 m x 3,00 m = 477,00 mp
580,50 mp + 477,00 mp = 1057,50 mp = 10,60 smp
------------------------------------------------------------------------------------------9
DA06B1
82
M CUB
412,00000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
strat de preluare denivelari: 388,00 m x 4,40 m x 0,10 m = 171,00 mc
casete mici: 2,00 parti x 159,00 m x 0,75 m x 0,35 m = 83,50 mc
caseta mare: 100,00 m x 4,50 m x 0,35 m = 157,50 mc
171,00 mc + 83,50 mc + 157,50 mc = 412,00 mc
------------------------------------------------------------------------------------------10 DA12A1
82
M CUB
244,50000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE
388,00 m x 4,20 m x 0,15 m = 244,50 mc
------------------------------------------------------------------------------------------11 TRA01A30
82
TONE 1516,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.
$
412,00 mc x 1,311 x 1,70 to/mc + 244,50 mc x 1,629 x 1,50 to/mc = 1516,00 to
------------------------------------------------------------------------------------------12 TRA05A05
82
TONE 157,00000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$
412,00 mc x 0,232 to/mc + 244,50 mc x 0,25 to/mc = 157,00 tone
------------------------------------------------------------------------------------------13 DE08A1
82
M
388,00000
INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENT
CU PENE RAMFORT
pana ranfort partea dreapta: 388,00 m
------------------------------------------------------------------------------------------14 DB12B1
82
TONE 209,00000
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE
RE MECANICA
388,00 m x 4,10 m = 1591,00 mp
1591,00 mp x 0,05 m x 2,37 to/mc + 1591,00 mp x 0,013 to/mp = 209,00 tone
------------------------------------------------------------------------------------------15 7802148
TONE 222,00000
BETON ASFALTIC BAD22.4 LEG 50/70
209,00 tone + 388,00 m x 0,0333 to/m = 222,00 tone
-------------------------------------------------------------------------------------------
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16 DB02D1
82 SUTE MP
16,40000
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA
409,00 m x 4,00 m = 1636,00 mp = 16,40 smp
------------------------------------------------------------------------------------------17 DB16H1
82
MP 1636,00000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
409,00 m x 4,00 m = 1636,00 mp
------------------------------------------------------------------------------------------18 7802153
TONE 154,00000
BETON ASFALTIC BA16 RUL 50/70
1636,00 mp x 0,094 to/mp = 154,00 tone
------------------------------------------------------------------------------------------19 TRA01A30
82
TONE
376,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.
$
222,00 to + 154,00 to = 376,00 to
------------------------------------------------------------------------------------------20 TRA05A30
82
TONE
0,75000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM$
16,40 smp x 0,0455 to/smp = 0,75 to
------------------------------------------------------------------------------------------21 DA06A1
82
M CUB
61,40000
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA
acostament partea dreapta: 409,00 m x 0,15 mp = 61,40 mc
------------------------------------------------------------------------------------------22 TRA01A30
82
TONE
137,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.
$
61,40 mc x 1,311 x 1,70 to/mc = 137,00 to
------------------------------------------------------------------------------------------23 DF24A1
82 BUCATA
1,00000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN
TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE
------------------------------------------------------------------------------------------24 DF27A1
82
ORE
8,00000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF
PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP
376,00 to : 376,00 to/zi x 1,00 pers. x 8,00 ore/zi = 8,00 ore
-------------------------------------------------------------------------------------------
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Obiectul:01-DS 603
Categoria de lucrari:03-Platforme de incrucisare
------------------------------------------------------------------------------------------1
TSC04H1
82 SUTE MC
0,07000
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.4
22,50 mp x 0,30 m = 6,75 mc = 0,07 smc
------------------------------------------------------------------------------------------2
TSE06A1
82 SUTE MP
0,22500
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT
IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.
22,50 mp = 0,225 smp
------------------------------------------------------------------------------------------3
DA06A1
82
M CUB
10,12500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA
22,50 mp x 0,45 m = 10,125 mc
------------------------------------------------------------------------------------------4
DA12A1
82
M CUB
3,37500
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE
22,50 mp x 0,15 m = 3,375 mc
------------------------------------------------------------------------------------------5
TRA01A30
82
TONE
31,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.
$
10,125 mc x 1,311 x 1,70 to/mc + 3,375 mc x 1,629 x 1,50 to/mc = 30,80 to
------------------------------------------------------------------------------------------6
TRA05A05
82
TONE
3,10000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$
10,125 mc x 0,232 to/mc + 3,375 mc x 0,25 to/mc = 3,10 to
------------------------------------------------------------------------------------------7
DB12B1
82
TONE
3,00000
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE
RE MECANICA
22,50 mp x 0,05 m x 2,37 to/mc + 22,50 mp x 0,013 to/mp = 3,00 to
------------------------------------------------------------------------------------------8
7802148
TONE
3,00000
BETON ASFALTIC BAD22.4 LEG 50/70
------------------------------------------------------------------------------------------9
DB02D1
82 SUTE MP
0,22500
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA
22,50 mp = 0,225 smp
-------------------------------------------------------------------------------------------
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10 DB16H1
82
MP
22,50000
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
------------------------------------------------------------------------------------------11 7802153
TONE
2,10000
BETON ASFALTIC BA16 RUL 50/70
22,50 mp x 0,094 to/mp = 2,10 to
------------------------------------------------------------------------------------------12 TRA01A30
82
TONE
5,10000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.
$
3,10 to + 2,00 to = 5,10 to
------------------------------------------------------------------------------------------13 TRA05A30
82
TONE
0,01000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM$
0,225 smp x 0,045 to/smp = 0,01 to
------------------------------------------------------------------------------------------Obiectul:01-DS 603
Categoria de lucrari:04-Siguranta circulatiei
------------------------------------------------------------------------------------------1
DF16B1
82
KM
0,40900
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA
marcaj longitudinal marginal: 2,00 parti x 409,00 m x 50% = 0,409 kme
------------------------------------------------------------------------------------------2
DF18A1
82 BUCATA
1,00000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL
L:10173 -0228:2100912 -BETON MARFA CLASA C 16/20
L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
------------------------------------------------------------------------------------------3
TRA06A30
82
TONE
0,24000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM
$
1,00 buc x 0,10 mc/buc x 2,40 to/mc = 0,24 to
------------------------------------------------------------------------------------------4
DF19A1
82 BUCATA
1,00000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT
L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM
F35 S1848
-------------------------------------------------------------------------------------------
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5
DI19G1
82
ORE
0,10000
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL
REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T
1,00 buc x 0,10 ore/buc = 0,10 ore
------------------------------------------------------------------------------------------Obiectul:01-DS 603
Categoria de lucrari:05-Rigola dreptunghiulara din beton
------------------------------------------------------------------------------------------1
TSC02C1
82 SUTE MC
2,40000
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT
UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1
409,00 m x 0,65 mp = 265,90 mc x 90% = 239,30 mc = 2,40 smc
------------------------------------------------------------------------------------------2
TSA02B1
82
M CUB
26,00000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR
.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.MIJLOC.
266,00 mc – 240,00 mc = 26,00 mc
------------------------------------------------------------------------------------------3
TRA01A05P 82
TONE 432,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
$
240,00 mc x 1,80 to/mc = 432,00 to
------------------------------------------------------------------------------------------4
IFB09B2
82
MP
368,00000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST
409,00 m x 0,90 m = 368,00 mp
------------------------------------------------------------------------------------------5
TRA01A30
82
TONE
64,50000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.
$
368,00 mp x 0,103 m x 1,70 to/mc = 64,50 to
------------------------------------------------------------------------------------------6
PB06A1
82
M CUB
204,50000
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN
MANUAL
409,00 m x 0,50 mp = 204,50 mc
------------------------------------------------------------------------------------------7
2100917
M CUB
206,00000
BETON MARFA CLASA C 30/37
204,50 mc x 1,008 = 206,00 mc
------------------------------------------------------------------------------------------8
TRA06A30
82
TONE
495,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM
$
206,00 mc x 2,40 to/mc = 495,00 to
-------------------------------------------------------------------------------------------
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PC02A1
82
MP
491,00000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE
409,00 m x 1,20 m = 491,00 mp
------------------------------------------------------------------------------------------10 DE16A1
82 BUCATA 238,00000
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON
ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV
acces auto 4,50 m : 4,00 accese x 4,50 m x 3,33 buc/m = 60,00 buc
acces auto 1,20 m : 11,00 accese x 1,20 m x 3,33 buc/m = 44,00 buc
rigola carosabila 40,20 m : 40,20 m x 3,33 buc/m = 134 buc
60,00 buc + 44,00 buc + 134,00 buc = 238,00 buc
------------------------------------------------------------------------------------------11 2800431
BUCATA 238,00000
PLACUTA CAROSABILA 49X30X15CM
------------------------------------------------------------------------------------------12 TRA02A30
82
TONE
10,70000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.
$
238,00 buc x 0,045 to/buc = 10,70 to
-------------------------------------------------------------------------------------------

Întocmit,
Ing. Stefan TALOI
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CAP. II - MEMORII TEHNICE DE SPECIALITĂȚI
1. MEMORIU TEHNIC
1.1. Situația existentă
În conformitate cu HG Nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea în construcții, anexa nr. 2 a Regulamentului privind conducerea şi
asigurarea calității în construcții, drumul sătesc analizat se încadrează în categoria de
importanță „C” – construcții de importanță normală şi în clasa de importanță III (medie),
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții şi a H.G. 766/1997, anexa 3,
referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.
Conform Ordinului 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, drumul analizat este drum de clasă
tehnică V, cu o banda de circulație.
În prezenta documentație este cuprins un drum satesc cu lungimea totală de 409,00 m.
În ce privește situația existentă a drumului ce face obiectul prezentei documentații, în
urma inspecției vizuale și a investigațiilor geotehnice, se poate afirma că acesta prezintă o
zestre din materiale granulare diverse (agregate naturale diverse) cu grosimea variabilă, o
îmbrăcăminte bituminoasă cu grosimea de 10 cm și sectoare de pământ.
Lățimea pietruirii existente este de 2,50…4,00 m, variabilă și cu marginile
neuniforme în profil longitudinal, cu frecvente șerpuiri care nu urmăresc în principiu
traseul ideal.
Pietruirile constatate sunt efectuate în etape diferite de timp, cu materiale pietroase
diverse (balast, nisip, pietriş, piatră spartă, refuz de ciur concasat etc), provenite din
diferite surse de aprovizionare și fără a beneficia de documente de calitate
corespunzătoare, iar lucrările rutiere respective nu au fost efectuate cu tehnologii rutiere
adecvate şi nici pe baza unor documentații tehnice specifice. De asemenea unele din
sondajele efectuate, precum și releveul vizual efectuat pe teren, atestă faptul că straturile
din agregate naturale existente sunt contaminate, local sau pe lungimi mai însemnate, cu
argilă.
Starea tehnică a îmbrăcămintei rutiere moderne (asfalt) este corespunzătoare nu
prezinta degradari structurale(gropi,faiantati,tasari,etc), doar cateva degradari de
suprafata(fisuri, zone poroase,etc) si mici probleme privind planietatea.
În urma investigaţiilor efectuate, s-a constatat că pentru sectoarele de drum din
pamânt sau pietruite, starea de viabilitate existentă este total necorespunzătoare pentru
desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale, cu defecţiuni ale suprafeţei de rulare, cu o
îmbrăcăminte rutieră neconformă cerinţelor actuale de securitate şi confort (cu starea
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tehnică a îmbrăcămintei rutiere afectată de condiţiile climaterice, cu generarea de praf şi
noroi ca urmare a circulaţiei rutiere, cu viteze de circulaţie reduse etc.) şi cu infiltrarea
apelor din precipitaţii în corpul drumului (îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea
apelor în corpul drumului, dispozitive de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă care
fie lipsesc, fie sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona
construcţiilor etc.). Planeitatea suprafeţei de rulare este necorespunzătoare, ca urmare a
lipsei unei îmbrăcăminţi rutiere moderne, iar starea îmbrăcămintei existente conduce la
frânări şi accelerări frecvente, la zgomot etc.
Pentru sectorul de drum cu îmbracăminte rutieră modernă, s-a constatat că starea
tehnică a îmbrăcăminţii bituminoase existente nu este afectată.
În ansamblu partea carosabilă prezintă o serie de defecţiuni specifice drumurilor
pietruite, drumurilor cu îmbrăcăminte bituminoasă și din pământ de tipul gropilor,
denivelărilor şi făgașelor, faianțări, fisuri şi crăpături, rupturi de margine, fapt ce împiedică
desfășurarea normală a circulației în condiții de siguranță și confort.
Indiferent de structura rutieră, lățimea părții carosabile existente este variabilă, iar
circulația se desfășoară pe majoritatea sectoarelor pe întreaga platformă, cu evitarea
suprafețelor mai degradate.
Dispozitivele de colectare și evacuare a apelor de suprafață, respectiv șanțurile și
rigolele sunt necorespunzătoare sau lipsesc în totalitate pe unele din sectoarele analizate.
Elementele de siguranța circulației precum marcaje rutiere, indicatoare rutiere, lipsesc
pe amplasamentul cercetat.
Traseul circulat nu este amenajat conform normativelor în vigoare, existând curbe
neamenajate corespunzător în plan și spațiu, respectiv vârfuri cu unghiul dintre
aliniamente ce nu sunt amenajate prin racordări.
Lățimea părții carosabile nu este amenajată unitar pe toată lungimea drumului studiat,
existând margini neuniforme atât în profil transversal, cât și longitudinal.
În ansamblu, drumul analizat nu corespunde prevederilor „Normativului privind
stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerințele utilizatorilor”,
indicativ NE 021-2003 şi a „Instrucțiunilor tehnice privind determinarea stării tehnice a
drumurilor publice”, indicativ CD 155-2001, motiv pentru care se impun lucrări urgente de
modernizare a acestuia.
Urmare celor prezentate mai sus se impune proiectarea şi realizarea unor lucrări de
modernizare a drumului analizat, asigurându-se astfel o creştere a viabilitatii şi siguranţei
în exploatare precum şi cresterea calitatii vieţii locuitorilor din zonă prin reducerea
poluarii, a nivelului fonic şi a vibratiilor realizate de traficul existent.
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1.2. Situaţia proiectată
Având în vedere solicitarea beneficiarului, corelate cu situația existentă din teren și
recomandările expertului tehnic și a studiului geotehnic, s-a analizat în această fază de
proiectare modernizarea și ranfonsarea structurii rutiere a drumului în cauză prin realizarea
unei structuri rutiere astfel încât să răspundă necesităţii traficului actual şi de perspectivă,
elementele privind scurgerea apelor şi cele privind siguranţa circulaţiei.
În procesul de stabilire a soluţiei optime de modernizare s-au avut în vedere
următoarele elemente:
- stabilirea axei proiectate astfel încât să se folosească într-o măsură cât mai mare
traseul existent, respectiv zestrea existentă;
- asigurarea unei viteze proiectare de 25 km/h;
- modernizarea/ranforsarea sistemului rutier prin realizarea unei structuri rutiere, care
să răspundă necesităţii traficului actual şi de perspectivă;
- realizarea unei structuri rutiere ce are în componenţă materiale preponderente în
zona de amplasament a lucrării;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale în condiţii optime;
- asigurarea continuităţii respectiv descărcării dispozitivelor de colectare şi scurgere a
apelor de suprafaţă prin podeţele existente şi proiectate;
- asigurarea acceselor la proprietăți;
- realizarea elementelor privind siguranţa circulaţiei.
Elementele geometrice au fost proiectate în conformitate cu prevederile normelor
tehnice în vigoare, din care menţionăm următoarele:
o STAS 863 – 85 Elemente geometrice ale traseelor;
o STAS 2900 – 89 Lăţimea drumurilor;
o STAS 1598/1 – 89 Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi
modernizări de drumuri;
o STAS 1598/2 – 89 Încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere
existente;
o STAS 1709/1 – 90 Adâncimea de îngheţ în complexul rutier;
o STAS 1709/2 – 90 Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ - dezgheţ;
o STAS 10796/2 – 79 Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor –
rigole, şanţuri şi casiuri;
o PD 177 – 2001 Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple și
semirigide (metoda analitică)
o AND 550 – 1991 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de
ranforsare a structurilor rutiere suple și semirigide
o ORDIN 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea
drumurilor.
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A. Elemente geometrice în plan
Deoarece traseul drumului analizat, ce face obiectul prezentei documentaţii, este
delimitat de limite de proprietate bine definite, nu se pot impune măsuri drastice de
corecție a elementelor acestora. Ținând cont de ampriza drumului (delimitată de
proprietăți) şi de elementele geometrice existente, s-a propus o viteza de proiectare de 25
km/h cu păstrarea în totalitate a traseului existent şi cu proiectarea şi amenajarea conform
prevederilor STAS 863-85, fără a apela la exproprieri.
În urma proiectării traseului în plan au rezultat următoarele elemente geometrice:
• DS 603: axul drumului, în plan, s-a proiectat cu originea în pichetul P 1 (km 0+000)
şi destinaţia în P 18 (km 0+409), cu următoarele elemente geometrice:
- 8 aliniamente avand lungimea totală de 328,17 m;
- 4 racordări cu arc de cerc avand lungimea totala de 80,83 m, cu raze cuprinse între
60 m și 200 m;
- 3 frânturi.
Pentru asigurarea vizibilității la întâlnirea cu vehiculele din sens opus s-a prevăzut,
în limita spațiului disponibil, realizarea unei platforme de încrucișare, având lungimea de
10,00 m și lățimea de 1,50 m, racordarea acesteia la marginea părţii carosabile a drumului
modernizat, realizându-se liniar pe o lungime de 5,00 m, la fiecare capăt al refugiului,
astfel:
Nr.
crt.

D rum

1

D S 603

Poz itie
kilometrica
0+

164.00

Partea fata de
axa drumului

Lungime
(m)

Latime
(m)

dreapta

10,00

1,50

B. Elemente geometrice în profil longitudinal
În profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS
863-85 “Elemente geometrice ale traseelor – Prescripții de proiectare” și ORDIN
1296/2017 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi
modernizarea drumurilor” în corelare cu situația existentă din teren și obligația din tema
de proiectare de a menține traseul existent fară exproprieri, luând în considerare
următoarele criterii:
- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei
viteze proiectare de 25 km/h;
- urmărirea cât mai fidelă a declivităţilor existente, acolo unde este posibil, pentru
a putea folosi într-un procent cât mai ridicat zestrea existentă;
- realizarea unor declivităţi cu lungime cât mai mare;
- realizarea racordărilor verticale cu raze mari astfel încât valoarea lungimii
racordării verticale sa fie cel puţin egală cu valoarea vitezei de bază;
- respectarea eventualelor puncte de cotă obligate.

S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.
Localitatea Slobozia, Str. Slobozia, nr. 33, Mun. Târgu Jiu, Jud. Gorj
NR. INREG. J18/36/2021, CUI 43547762
CONT: RO80BTRLRONCRT05849773401
 0729/06.40.88 / 0767/81.66.48
stni_bestproject@yahoo.com

Profilul longitudinal proiectat corespunde unei viteze de 25 km/h, datorită situației
existente și obligația din tema de proiectare de a menține traseul existent fară exproprieri,
cu păstrarea traseului existent şi cu calcularea şi amenajarea racordărilor, conform STAS
863-85.
Linia roşie alcătuită din rampe, pante și paliere prezintă discontinuităţi in punctele
de schimbare a declivităţilor care pot fi mai mult sau mai puţin accentuate, in funcţie de
valoarea declivităţilor adiacente și valoarea lor. Pentru a se asigura o circulaţie comodă
precum și vizibilitatea necesară, discontinuităţile mari (bisectoare peste 5 cm) se elimină,
prevăzându-se la trecerea de pe o declivitate pe alta, racordarea lor prin curbe circulare
simetric aşezate față de punctul de schimbare a declivităţilor. Racordările în plan vertical
pot fi convexe, la care centrul curbei de racordare se găseşte sub nivelul racordării si
concave, la care centrul curbei de racordare se afla deasupra curbei de racordare.
C. Elemente în profil transversal
În profil transversal, având în vedere situaţia existentă din teren şi importanţa
drumului analizat, s-au proiectat elemente geometrice corespunzătoare unor drumuri de
clasă tehnică V cu o bandă de circulaţie, conform “Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea şi Reabilitarea drumurilor”.
Pe de altă parte, conform cap. 5, „Dispoziţii finale” din „Normele tehnice privind
proiectarea, construcţia şi modernizarea drumurilor”, care prevede: „În cazul modernizării,
consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri existente, care au o structură rutieră
definitivă fără defecte majore structurale, sunt în rambleuri înalte sau debleuri adânci, au
lucrări grele de sprijinire şi consolidare, sunt în traversarea localităţilor cu numeroase
accese şi prezintă elemente geometrice care nu se încadrează în cele prevăzute de norme,
iar amenajarea în condiţiile normelor ar necesita lucrări de volume mari şi costisitoare,
exproprieri şi/sau demolări sau ar elimina posibilităţile de acces la riverani, cu acordul
administratorului drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare în cadrul unui
proces de proiectare excepţională, prin adoptarea unor elemente la limita celor rezultate
din calcule, fără însă a afecta siguranţa circulaţiei, prevăzându-se măsuri corespunzătoare”
şi având în vedere solicitarea beneficiarului lucrării de a se păstra în totalitate traseul
existent, se poate opta pentru reducerea excepţională a părţii carosabile şi a platformei.
În cadrul acestui proiect s-a avut în vedere respectarea STAS 863-85 “Elemente
geometrice ale traseelor – Prescripții de proiectare” și ORDIN 1296/2017 pentru aprobarea
“Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor”, corelate
cu cerinţa exprimată de beneficiar de a evita eventuale exproprieri și de a menţine costurile
la un nivel cât mai scăzut.
În aceste condiţii, având în vedere situaţia existentă din teren (spaţiul limitat pentru
modernizare) şi importanţa drumului analizat, ce face obiectul prezentei documentații,
elementele geometrice din profil transversal s-au proiectat astfel încât să se încadreze între
limitele de proprietate actuale, astfel:
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✓ Drum cu o singură bandă de circulație DS 603:

-

lăţime parte carosabilă
panta transversală în aliniament
laţime acostamente:
panta transversală acostamente
platforme de încrucișare
lăţime platformă

3,50 m
2,5 % unică
2 x 0,50 m
2,5% ... 4 %
1,50 m
5,50 m

Panta transversală a părții carosabile în aliniament s-a proiectat cu pantă unică, cu
respectarea valorii specifice fiecărei îmbrăcăminți rutiere (2,5 % pentru îmbrăcăminte
bituminoasă).
Acostamentele s-au prevăzut cu pantă transversală de 2,5 % (pentru acostamente
asfaltate), 4% (pentru acostamente realizate din materiale granulare). Acestea vor asigura
scurgerea laterală a apelor din precipitaţii de pe partea carosabilă, prin pante transversale
proiectate, urmând ca în final cotele acostamentelor să fie la acelaşi nivel cu cele ale
îmbrăcămintei rutiere.
D. Structura rutieră
Pentru modernizarea drumului analizat, ce face obiectul prezentei documentații,
având la bază solicitarea beneficiarului, propunerile expertului tehnic şi calculul de
dimensionare a structurii rutiere s-a adoptat realizarea unor structuri rutiere nerigide
(elastice) cu îmbrăcăminte bituminoasă într-unul sau două straturi.
Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat pe baza Normativului pentru
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple și
semirigide, indicativ AND 550-1991, respectiv a Normativului privind dimensionarea
sistemelor rutiere suple și semirigide, indicativ PD 177-2001.
Analiza structurii rutiere la actiunea osiei standard s-a realizat prin utilizarea
metodelor si programului de calcul “CALDEROM 2000”, rezultand urmatoarele structuri
rutiere:
✓ STRUCTURĂ RUTIERĂ TIP I – se aplică de la km 0+000 – km 0+021:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16;
- 3 -5 cm frezare si reparatii locale;
- structura rutiera existenta.
✓ STRUCTURĂ RUTIERĂ TIP II – se aplică de la km 0+021 – km 0+409:
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16;
- 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4;
- 15 cm strat de baza din piatră spartă împănată;
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- 10 cm strat de preluare denivelari din balast;
- 35,00 cm strat forma, (pietruire existenta) si/sau completarea la aceasta valoare a
grosimii.
✓ Pentru amenajarea platformelor de încrucișare și pentru aducerea părții

carosabile la lățimea proiectată s-a prevăzut realizarea de casete cu următoare structură
rutieră:
− 4 cm – strat de uzură din beton asfaltic tip BA 16;
− 5 cm – strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4;
− 15 cm strat de bază din piatră spartă împănată;
− 35 cm strat de fundatie din balast;
− 10 cm strat de forma din balast;
Încadrarea îmbrăcăminții asfaltice s-a realizat astfel:
− cu pana ranfort - pe sectorul de drum unde s-a optat pentru încadrarea
îmbrăcăminții bituminoase cu pana ranfort, aceasta se va realiza din beton asfaltic
tip BAD 22,4 leg 50/70;
E. Colectarea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabila
Dupa reabilitarea sistemului rutier apele provenite din precipitaţii, vor fi dirijate prin
intermediul pantelor transversale în sistemul de colectare şi evacuare al apelor pluviale,
care necesită urmatoarele lucrări:
• realizarea de şanţuri şi rigole noi;
• pereerea şanturilor și rigolelor pe tronsoanele unde situaţia din teren impune acest
lucru;
• reabilitarea podeţelor existente și realizarea de podețe noi;
• asigurarea continuitaţii șanturilor în dreptul acceselor la proprietăţi, acolo unde
situația din teren impune acest lucru.
➢ Scurgerea apelor
Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă s-a realizat în
conformitate cu situaţia existentă, prevăzându-se realizarea unor dispozitive de scurgere
noi (conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 şi STAS 10796/3-88), astfel încât
apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate longitudinal, in santul existent al
drumului judetean.
Protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă s-a efectuat pe
baza prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le
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urmăresc aceste dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din
zona drumului analizat.
În urma proiectării dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață, pentru colectarea
şi evacuarea apelor de pe platforma drumului au rezultat următoarele:
Poz itie kilometrica
Nr.
crt.

D rum
Inceput

1

D S 603

Partea fata de
axa drumului

D istanta
sector
aplicata
( m)

Rigola
dreptunghiulara cu
sectiune betonata
( m)

Sfarsit

Rigola dreptunghiulara cu
Accese
sectiune betonata si
proprietati auto
placuta carosabila din
proiectate
b.a.
( buc)
( m)

Lungime acces
auto
( m/buc)

Accese
proprietati
pietonale
proiectate
( buc)

Lungime acces
pietonal
( m/buc)

-

0+

000,00

0+

054,00

stanga

54,00

49,50

4,50

1,00

4,50

-

0+

054,00

0+

094,20

stanga

40,20

-

40,20

-

-

-

-

0+

094,20

0+

409,00

stanga

314,80

288,10

26,70

3,00

4,50

11,00

1,20

337,60

71,40

4,00

Total pe categorii D S 603

11,00

➢ Podeţe
Apele din şanţuri sau rigole se descărcă transversal prin podeţe tubulare de
dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate. Prin proiect s-a studiat modul de
scurgere a acestora transversal sau longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor
din zona construcţiei. Deasemena s-a analizat posibilitatea păstrării în totalitate a podeţelor
existente, cu decolmatarea lor şi cu prevederea lucrărilor de reparaţii necesare.
Podetul existent a fost mentinut, asigurând astfel o secțiune de scurgere longitudinal
drumului corespunzatoare debitelor de apa provenite din precipitatii, precum şi un gabarit
de trecere a autovehiculelor acoperitor pentru clasa tehnică a drumului, după cum
urmează:
Nr.
crt.

Drum

1 DS 603

Pozitie
Tip podet
kilometrica
0+003.00

tubular

Dimensiuni
Observatii
Lung. [m] Diam. [mm]
/ Desch. [m] / Inalt. [m]
6,90
500
podet transversal existent - se pastreaza

Continuitatea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale în dreptul
acceselor la proprietăți, pe sectoarele cu dispozitive noi proiectate, s-a realizat prin rigola
carosabila.
În prezenta documentaţie au fost prevăzute un număr de 15 accese auto si pietonale,
dispuse în dreptul acceselor la proprietăți.
Adaptarea la teren s-a efectuat în conformitate cu prevederile Normativului P192003.
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F. Lucrări privind siguranța circulației
Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă se vor realiza
marcaje reflectorizante longitudinale pentru delimitarea marginilor părţii carosabile.
În ce priveşte semnalizarea verticală, aceasta s-a realizat prin prevederea de
indicatoare de reglementare a priorității de circulație în intersecții, rezultând necesitatea
amplasării unui indicator „STOP” la intersectia cu drumul judetean DJ 673.
Constructorul va cuprinde în cadrul capitolului de cheltuieli indirecte toate
cheltuielile necesare semnalizării temporare a lucrărilor pe toată durata execuției acestora,
funcție de tehnologia și etapele de execuție agreate și stabilite de comun acord cu
beneficiarul și autoritățile competente.
Executantul va semnaliza restricția de circulație în zona lucrărilor conform - Norme
metodologice privind condițiile de închidere a circulației şi de instituire a restricțiilor de
circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea
drumului, aprobate prin Ordinul ministrului de interne și al ministrului transporturilor nr.
1.112/411/2000.
Întocmit,
Ing. Stefan TALOI
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✓ DISPOZITII FINALE
➢ Protecția mediului inconjurator
Realizarea lucrărilor se va face numai de un antreprenor specializat în executia
drumurilor.
Organizarea de șantier (amplasarea de baraci, depozite de materiale) se va face în
locuri stabilite de comun acord de executant şi de beneficiar.
Prepararea semifabricatelor se va face în instalatii centralizate, autorizate în acest
scop, transportul lor pe santier facandu-se numai pe masura punerii în operă.
Materialele de masa se vor aproviziona la baza de productie a executantului şi se vor
aduce la lucrare numai pe masura punerii în opera. Se interzice depozitarea lor pe zonele
verzi.
Se interzice deversarea apelor uzate în canale sau depresiunile naturale existente în
zonă.
Intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade în sarcina
executantului, în cadrul acestei documentatii se vor prevedea şi masurile pentru protectia
muncii, siguranta circulatiei şi de PSI, pentru perioada executiei lucrarilor. În cadrul
lucarilor de organizare de santier se vor lua toate masurile de semnalizare şi dirijare a
circulatiei.
La executia lucrarilor se vor respecta toate prevederile cuprinse în caietele de sarcini
anexate prezentei documentatii.
➢ Organizarea de santier
În cadrul lucrarilor de organizare de santier se va realiza obligatoriu un grup sanitar
pentru muncitori.
Se interzice depozitarea materialelor pe zonele verzi existente adiacente lucrărilor
care se realizeaza. De asemenea, se interzice circulatia autovehiculelor de santier peste
spatiile verzi şi alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de santier.
Materialele rezultate din demolari, sapaturi, etc. se vor transporta şi depozita în
locuri special amenajate şi pentru care s-au obtinut toate avizele şi acordurile organelor
locale abilitate.
Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlata de
beneficiar prin intermediul dirigintelui de santier.
➢ Protectia muncii
Constructorul va respecta toate normele legale de protecţia muncii, siguranţa
circulaţiei si PSI, acordând o atenţie deosebită „Măsurilor şi indicaţiilor generale de
protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenirea incendiilor (PSI)” pe tot timpul
execuţiei şi exploatării lucrărilor proiectate. Nu se va începe nici o activitate pe şantier
până nu sunt verificate toate condiţiile de respectare a normelor de tehnica securităţii
muncii.
În vederea executării lucrărilor se va face instruirea întregului personal, a
muncitorilor, a tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea
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strictă a normelor şi instrucţiunilor de protecţia muncii care sunt în vigoare la data
execuţiei lucrărilor.
➢ Controlul calităţii lucrărilor
Controlul calităţii lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea
prevederilor legale cuprinse în standarde, instructiuni tehnice și cele specificate în caietele
de sarcini care insotesc prezenta documentatie.
Calitatea materialelor şi a prefabricatelor puse în opera va fi atestata prin buletine
de calitate care insotesc materialele livrate de alti furnizori. În cazul utilizarii unor
materiale din surse locale, se vor face obigatoriu analize de laborator pentru stabilirea
calitatii acestor materiale. Analizele se vor face obligatoriu intr-un laborator de specialitate
autorizat.
Semifabricatele preparate în bazele de productie ale excutantului sau ale altor
furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calitatii în laboratorul de
santier sau în laboratorul furnizorului respectiv.
Controlul calitatii executiei lucrarilor se va face de catre beneficiar prin intermediul
unui diriginte de santier de specialitate. Fazele de executie supuse în mod obligatoriu
controlului, precum şi actele ce se vor intocmi în vederea atestarii calitatii lucrarilor
executate, sunt prezentate în “Programul de control” anexat prezentei documentatii. La
controlul calitatii executiei se vor face toate verificarile prevazute în caietele de sarcini
care insotesc prezenta documentatie şi care fac parte integranta din Proiectul tehnic.
Controlul calitatii lucrarilor se va face permanent, pe faze de executie şi categorii
de lucrari conform Normativului C 56/85. Se vor respecta prevederile HG 292-1994
„Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii”.
La receptia lucrarilor, comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile
proiectului privind conditiile tehnice şi de calitate ale executiei, precum şi constatarile
consemnate în timpul executiei de catre organele de control, beneficiar, proiectant,
diriginte.
Recepţia finală va avea loc la expirarea perioadei de garanţie şi se face în condiţiile
respectării prevederilor legale în vigoare, precum şi a prevederilor din caietele de sarcini.
➢ Instrucţiuni de exploatare şi urmărirea comportării în timp a construcţiei
Obiectul urmăririi comportării in exploatare a construcţiei şi al intervenţiei in timp
este evaluarea stării tehnice a construcţiei şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe toata
durata de existentă a acesteia. Urmărirea comportarii in exploatare este una din
componentele sistemului calităţii in construcţii şi are la baza „Regulamentul privind
urmărirea comportarii in exploatare, intervenţiile in timp şi postutilizarea construcţiilor”,
aprobat cu HGR nr. 766, precum şi Normativul P 130 – „Norme metodologice privind
comportarea construcţiilor, inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora”.
Urmărirea comportarii in exploatare a construcţiei se face in vederea depistării din
timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare.
Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face prin urmărirea curentă,
care are un caracter permanent, durata ei coincizând cu durata de serviciu efectivă a
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construcției.
Lista fenomenelor care trebuie avute în vedere în cursul urmăririi curente:
- schimbări ale poziţiei construcţiilor în raport cu locul de realizare manifestate prin
deplasări vizibile orizontale, verticale sau înclinate ori prin efecte secundare vizibile,
precum desprinderea elemente anexă de corpul clădirilor, cu apariţia de rosturi, crăpături,
smulgeri;
- apariţia şi dezvoltarea de fisuri şi crăpături în zona rosturilor tablierelor sau
elementelor căii la drumuri, poduri şi podeţe;
- deschiderea sau închiderea rosturilor de tasare sau antiseismice dintre construcții;
- umflarea sau crăparea terenului ca urmare a alunecărilor de teren apărute în
vecinătatea construcţiilor;
- dereglarea sau blocarea funcţionării unor utilaje ori dispozitive şi altele;
- schimbări în forma obiectelor de construcţii prin deformaţii vizibile verticale,
orizontale sau rotiri, cu blocarea funcţionării dispozitivelor sau utilajelor, a modificării
traseului şi a formei conductelor exterioare, îndoirea barelor ori altor elemente
constructive, forfecarea sau smulgerea pieselor de prindere, precum nituri şi şuruburi ori
fisurarea sudurilor;
- schimbări şi modificări ale gradului de protecţie oferit de construcţie în privinţa
etanşeităţii, izolaţiilor fonice, termice, hidrofuge, antivibratorii, anti foc, antiradiante sau
estetice, precum umezirea suprafeţelor, exfolierea ori crăparea materialelor constructive,
infiltraţii de apă, apariţia de izvoare în versanţi sau pereţii barajelor, lichefieri ale
pământului după cutremure, schimbarea culorii suprafeţelor, apariţia de condens, mucegai,
efecte dăunătoare ale vibraţiilor şi zgomotului asupra organismelor;
- defecte şi degradări cu efecte în funcţionarea elementelor construcţiilor:
- înfundarea scurgerilor - burlane, jgheaburi, canale şi drenuri, apariţia de zone cu
porozitate, fisuri sau crăpături în construcţii etanşe destinate depozitării lichidelor rezervoare, bazine, conducte;
- modificări ale poziţiei şi stabilităţii căilor de rulare - tramvai, cale ferată, metrou,
poduri rulante;
- apariţia de gropi, denivelări, şanţuri în îmbrăcămintea drumurilor;
- defecte şi degradări apărute în structura de rezistenţă cu implicaţii asupra siguranţei
obiectelor de construcţie: fisuri şi crăpături, coroziunea elementelor metalice şi a
armăturilor, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni şi altele, flambajul
unor elemente comprimate sau ruperea celor întinse, slăbirea ori distrugerea îmbinărilor,
afuieri ale terenului de fundare la pilele podurilor, distrugerea elementelor din lemn prin
putrezire sau din materiale plastice prin atac biologic şi altele;
- se va acorda atenţie deosebită umezirii terenului de fundare în cazul construcţiilor
fundate pe terenuri sensibile la umezeala şi a respectării măsurilor prevăzute pentru
îndepărtarea apelor din zona fundaţiilor, a măsurilor de izolare a rostului dintre construcţie
şi trotuarul de protecţie, integritatea conductelor care transportă lichide;
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- se urmăresc elementele construcţiilor supuse unor eforturi deosebite: terase
însorite, căi de rulare cu poduri în regim greu, zone ale construcţiilor supuse la variaţii de
temperatură şi umiditate - uscăciune, zone în care se poate acumula şi depozita praf,
murdărie, apă sau soluţii agresive.
Urmărirea curentă se realizează prin examinarea vizuala directă şi cu ajutorul unor
mijloace simple de măsurare. Rezultatul supravegherii curente a stării tehnice (urmărirea
curentă) se inscrie in jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei.
Beneficiarul are obligaţia verificării comportării o dată pe an, precum şi după orice
eveniment deosebit (cutremur, inundaţie, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă,
supraincărcări accidentale cu materiale, explozii, incendii, etc.).
Urmărirea curentă se face la următoarele categorii de lucrări, analizandu-se:
- situaţia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansată, alunecare).
- fundaţii (fisurare, deplasare)
- structura de rezistenţă
- finisaje
Pentru orice modificare în destinaţie va fi informat proiectantul în vederea luării
acceptului acestuia, ţinând cont de sarcinile care au stat la baza dimensionării elementelor
structurale ale construcției.

Întocmit,
Ing. Stefan TALOI
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CAP. III – BREVIARE DE CALCUL
1. BREVIARE DE CALCUL – DRUMURI
1.1. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI
1.1.1. Categoria de importanță stabilită
Categoria de importanta a fost stabilita conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr.
31/N din 2.10.1995 “Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructorilor”
Factorii determinanti care au stat la baza stabilirii categoriei de importanta au fost:
1. Importanta vitala.
2. Importanta social-economica si culturala.
3. Implicarea economica.
4. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu.
6. Volumul de munca si de materiale necesare.
Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere câte trei criterii
asociate, a caror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.
1.1.2. Determinarea punctajului acordat
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Factorul determinant
K (n)
P (n)
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
Total
8 (6<8<17)
Categoria de importanta

Criteriile asociate
P (i)
1
2
1
2
1
1

P (ii)
1
2
1
2
1
1

P (iii)
2
2
2
2
2
1

C - normală

Categoria de importanţă a constructiei
Punctaj
Excepţională A
> 30
Deosebită B
18 - 20
Normală C
6 - 17
Redusă D
<5
Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n) = k (n) x Σp (i) / n(i)
Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti
• P(1) – Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei.
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) – oameni implicati direct – nivel redus, punctaj 1;
P(ii) – oameni implicati indirect – nivel redus, punctaj 1;
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P(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel mediu, punctaj 2.
• P(2) – Importanta social-economica si culturala, functiunile constructiei
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) – marimea comunitatii care apeleaza la functiuni – nivel mediu, punctaj 2;
P(ii) – ponderea pe care o au functiunile in comunitate – nivel mediu, punctaj 2.
P(iii) – natura si importanta functiunilor – nivel mediu, punctaj 2.
• P(3) – Implicarea ecologica influenta constructiei asupra mediului natural si
construit
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) – masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea
mediului – nivel redus, punctaj 1.
P(ii) – gradul de influenta nefavorabila – nivel redus, punctaj 1.
P(iii) – rolul activ in protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2.
• P(4) – Necesitatea lucrarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) – durata de utilizare preconizata – nivel mediu, punctaj 2.
P(ii) – masura in care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea
evolutiei actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare – nivel mediu, punctaj 2.
P(iii) – masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de
utilizare – nivel mediu, punctaj 2.
• P(5) – Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si mediu
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) – masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile locale
de teren si de mediu – nivel redus, punctaj 1.
P(ii) – masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil in timp
– nivel redus, punctaj 1.
P(iii) – masura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activitati / masuri
deosebite pentru exploatarea constructiei – nivel mediu, punctaj 2.
• P(6) – Volumul de munca si de materiale necesare
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
P(i) – ponderea volumului de munca si de materiale inglobate – nivel redus, punctaj 1.
P(ii) – volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor
constructiei pue durata de existenta a acesteia – nivel redus, punctaj 1.
P(iii) – activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia –
nivel redus, punctaj 1;
Prin compararea punctajului total al factorilor determinanţi, respectiv 8 puncte, cu
grupele de valori corespunzătoare categoriei de importanţă a constructiei (stabilite în
tabelul 3 din metodologie), rezultă că valoarea este cuprinsă între 6 şi 17 puncte, deci că
lucrarea se încadrează în:
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➢ Categoria de importanţă a constructiei “C”, construcţie de importanţă normal
(Legea nr. 10 – Lege privind calitatea în construcţii).
Conform prevederilor STAS 10100/0-75, intitulat “Principii generale de verificare a
siguranţei construcţiilor” şi ţinând cont şi de categoria de importanţă normala stabilită mai
sus, lucrarea se încadrează în:
➢ Clasa de importanţă III, construcţie de importanţă medie.

Întocmit,
Ing. Stefan TALOI
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1.2. DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE ȘI A STRATURILOR
BITUMINOASE DE RANFORSARE A STRUCTURII RUTIERE
1.2.1. Dimensionarea structurii rutiere
Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat pe baza "Normativului pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)", indicativ PD 1772001.
S-au luat în considerare următoarele etape în cadrul acestei dimensionări:
1. Stabilirea traficului de calcul
2. Stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului
3. Alegerea alcătuirii structurii rutiere
4. Analiza structurii rutiere la acţiunea osiei standard de 115 kN
5. Verificarea structurii din punct de vedere al deformaţiei specifice de întindere
admisibile la baza straturilor bituminoase.
6. Verificarea structurii din punct de vedere al deformaţiei specifice verticale admisibile la
nivelul pământului de fundare.
7. Verificarea structurii din punct de vedere al rezistenţei la acţiunea fenomenului de
îngheţ-dezgheţ, conform STAS 1709/1, 2-1990.
1. Stabilirea traficului de calcul
Stabilirea traficului de calcul (Nc) s-a realizat în urma datelor furnizate de beneficiar
prin tema de proiectare.
Astfel, traficul de calcul considerat pentru dimensionarea structurii rutiere care
urmează să fie adoptată pe sectorul proiectat este: Nc = 0,03 m.o.s. (milioane osii
standard).
Rezultă un trafic de calcul uşor, cuprins în intervalul Nc = 0,03…0,10 m.o.s,
conform Indicativ CD 155-2001.
2. Stabilirea capacităţii portante la nivelul patului drumului
Conform investigaţiilor efectuate, caracteristicile care stau la baza determinării
capacităţii portante a terenului de fundare sunt următoarele:
- tipul pământului: P2, P3, P4 și P5
- regimul hidrologic: 2b
- regim climateric II.
Având în vedere diversitatea tipurilor de pământ existente pe amplasamentul studiat,
verificarea structurii rutiere proiectate se va face luând în considerare caracteristicile
tipului de pământ P5, acesta fiind cel mai defavorabil dintre cele prezentate mai sus.
Conform prevederilor Indicativului PD 177-2001, caracteristicile de deformabilitate
ale terenului de fundare sunt următoarele:
- valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al terenului de fundare pentru
sectorul proiectat: Ep = 70 MPa. Rezultă că nu este necesară prevederea unui strat de
formă;
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- valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson: μ = 0,42;pentru pamant de tip P5.
3. Alegerea alcătuirii structurii rutiere
În conformitate cu investigaţiile efectuate, luând în considerare zestrea actuală de pe
sectorul de drum proiectat şi materialele locale preponderente în zona de amplasament a
drumului, structura de rezistenţă propusă este alcătuită din următoarele straturi rutiere:
- strat de fundație din balast in grosime de 45 cm;
- strat de fundaţie din piatră spartă cu grosimea de 15 cm;
- strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 22,4 leg 50/70 cu grosimea de 5 cm.
- strat de uztură din beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 cu grosimea de 4 cm.
Caracteristicile de calcul ale straturilor rutiere care alcătuiesc structura de rezistenţă
proiectată sunt următoarele (conform prevederilor Indicativului PD 177-2001):
Nr.
Modul de
Coeficientul
Tipul stratului rutier
crt.
elasticitate dinamic
lui Poisson
1
Strat de fundaţie din balast , h1 = 45 cm
E4 = 169 MPa 1)
μ 4 = 0,27
2
Strat de fundaţie din piatră spartă, h2 = 15 cm
E3 = 400 MPa
μ 3 = 0,27
3
Strat de legătură din tip BAD 22,4, h3 = 5 cm
E2 = 3.000 MPa
μ 2 = 0,35
4
Îmbrăcăminte din BA 16, h4 = 4 cm
E1 = 3.600 MPa
μ1 = 0,35
1) Calculul modulului de elasticitate dinamic s-a realizat cu relaţia următoare:
0 , 45
E 4 = 0,20  h4  E p = 169
[MPa]

în care: E4, h4 şi Ep au semnificaţiile anterioare.
4. Analiza structurii rutiere la acţiunea osiei standard de 115 kN
Pentru drumul comunal analizat s-a considerat alcătuirea structurii rutiere susmenţionate, pentru care, prin rularea programului CALDEROM 2000, au rezultat
următoarele:
• Sector omogen
• Parametrii problemei sunt următorii:
o Sarcina.....
57,50 kN
o Presiunea pneului
0,625 Mpa
o Raza cercului
17,10 cm
- Stratul 1: Modulul 3.600 MPa, Coeficientul Poisson 0,35, Grosimea 4 cm
- Stratul 2: Modulul 3.000 MPa, Coeficientul Poisson 0,35, Grosimea 5 cm
- Stratul 3: Modulul 400 MPa, Coeficientul Poisson 0,27, Grosimea 15 cm
- Stratul 4: Modulul 169 MPa, Coeficientul Poisson 0,27, Grosimea 45 cm
- Stratul 5: Modulul 65 MPa, Coeficientul Poisson 0,30, semi-infinit (teren de fundare)
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R E Z U L T A T E:
R

Z

cm
.0
.0
.0
.0
.0

cm
-9.00
9.00
.00
-54.00
54.00

Tensiunea
radială
MPa
.932E+00
-.368E-02
-.208E+01
.385E-01
.544E-02

Deformaţia
relativă radială
microdef.
.246E+03
.246E+03
-.315E+03
.224E+03
.224E+03

Deformaţia relativă
verticală
microdef.
-.342E+03
-.930E+03
.231E+03
-.335E+03
-.600E+03

5. Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor
bituminoase
Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase
este respectat dacă rata de degradare prin oboseală (RDO) are o valoare mai mică sau
egală cu (RDO) admisibilă, care, pentru drumuri satesti, are valoarea max. 1,00.
RDOadm = max. 1,00
RDO =

Nc
N adm

[-]

în care:
- Nc este traficul de calcul, în osii standard de 115 kN, în m.o.s. (Nc = 0,03 m.o.s.);
- Nadm - numărul de solicitări admisibil, în m.o.s., care poate fi preluat de straturile
bituminoase, corespunzător stării de deformaţie la baza acestora, calculat pe baza
deformaţiei radiale determinată cu programul CALDEROM la baza straturilor
bituminoase, astfel:
N adm = 4,27  10 8   r−3.97

[m.o.s.]

N adm = 24,5  10 8   r−3.97

pentru Nc > 1 m.o.s.

[m.o.s.]

pentru Nc < 1 m.o.s.

în care:
- εr este deformaţia radială la baza straturilor bituminoase (în microdeformaţii),
conform tabelului cu rezultate.
Pentru εr = 246 microdef., rezultă Nadm = 0,789 m.o.s.
 R.D.O. = 0,038 < R.D.O. adm
 Structura este verificată din punct de vedere al respectării criteriului deformaţiei
specifice de întindere la baza straturilor bituminoase.
6. Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de
fundare
Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul terenului de fundare
este respectat dacă este îndeplinită condiţia :
 z   z adm
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în care:
-  z - este deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul terenului de
fundare, în microdeformaţii, conform tabelului cu rezultate;
-  z adm - deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul terenului de fundare, în
microdeformaţii, conform relaţiei :
 z adm = 329  N c−0.27

[microdef.]

 z adm = 600  N

pentru Nc > 1 m.o.s.

[microdef.]

pentru Nc < 1 m.o.s.

−0.28
c

În acest caz:
 z adm = 600  0.5−0.28 = 1263 microdeformaţii.

Având în vedere că  z = 600 microdeformaţii,  z = 600< z adm = 1263
 Structura este verificată din punct de vedere al respectării criteriului deformaţiei
specifice verticale admisibile la nivelul terenului de fundare.
7. Verificarea structurii din punct de vedere al rezistenţei la acţiunea fenomenului de
îngheţ-dezgheţ, conform STAS 1709/1, 2-1990
Conform STAS 1709/1 respectiv STAS 1709/2, etapele de calcul sunt următoarele :
- se calculează adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Adâncimea de îngheţ în
terenul de fundare, conform STAS 1709/1 – 90 (tabelul 1 din care rezultă curba 7, fig. 5
specifică structurilor rutiere suple pentru drumuri cu trafic uşor din care rezultă indicele de
îngheţ pentru zona de amplasament a drumului I = 350 oC x zile şi fig. 1 din care rezultă
adâncimea de îngheţ), este Z = 65 cm.
- se calculează adâncimea de îngheţ în complexul rutier cu relaţia următoare:
Zcr = Z + Z
[cm]
în care: Z este adâncimea de îngheţ în terenul de fundare;
Z = Hst – He;
Hst – grosimea structurii rutiere;
He – grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a structurii rutiere.
Astfel:
Z = 65 cm (conform STAS 1709/1-90);
Hst = 45 cm strat de fundatie din balast + 15 cm strat din piatra sparta + 9 cm
imbracaminte bituminoasa = 69 cm;
He = 10x0,50 + 15x0,75 + 45x0.90 = 56,75 cm (conform pct. 3 din STAS 1709-90);
Z = Hst – He = 69 – 56,75 = 12,25 cm;
Zcr = Z + Z = 65 + 12,25 = 77,25 cm;
Având în vedere că:
Hst < Zcr < Naf (adâncimea nivelului apelor freatice)
Ne găsim în situaţia e din tabelul 3, STAS 1709/2, deci este necesar calculul de
verificare.
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Se calculează gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier
(STAS 1709/2-90):
K = He : Zcr = 56,75 : 77,25 = 0,734
Se consideră că o structură este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de asigurare
la pătrunderea îngheţului K, are, conform tabelului 4, STAS 1709/2, col. 5, tip pământ P5
şi tip climateric II, valoarea de min. 0,55.
 În consecinţă, structura rutieră adoptată este verificată şi la criteriul de îngheţ.
1.2.2. Dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurii rutiere
Dimensionarea straturilor bituminoase de ramforsare s-a realizat pe baza
"Normativului pentru dimensionarea straturilor bituminoase a structurilor rutiere suple şi
semirigide (metoda analitică)", indicativ AND 550-1999.
S-au luat în considerare următoarele etape în cadrul acestei dimensionări:
1. Datele problemei
2. Informaţii despre drum
3. Stabilirea traficului de calcul
4. Caracteristicile structurii rutiere
5. Varianta de alcătuire a straturilor bituminoase de ranforsare adoptata.
6. Calculul componentelor deformaţiei
7. Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase
8. Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare
ε < εzadm
9. Verificarea structurii rutiere la actiunea fenomenului de inghet-dezghet
1. Datele problemei
Se cere să se stabilească grosimea necesară a straturilor bituminoase de ranforsare
pentru drumul satesc DS 603.
2. Informatii despre drum
Sectorul de drum este caracterizat de următoarele date implicate in realizarea
straturilor de ranforsare:
a). Anul modernizarii drumului: 2020
b) Alcătuirea medie a structurii rutiere:
- straturi bituminoase: 9 cm;
- strat superior de fundaţie din piatră cu nisip și pietriș: 50 cm;
c) Tipul de pământ: P3, tipul climateric II, regimul hidrologic 2b;
d) Parametrul de degradare: 0,35.
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3. Stabilirea traficului de calcul
Stabilirea traficului de calcul (Nc) s-a realizat în urma datelor furnizate de beneficiar
prin tema de proiectare. A rezultat un trafic de calcul, Nc = 0,03 m.o.s. (milioane osii
standard de 115 kN).
Rezultă un trafic de calcul usor, cuprins în intervalul Nc = 0,03…0,10 m.o.s,
conform Indicativ CD 155-2001.
4. Caracteristicile structurii rutiere
Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere, valorile de calcul
ale modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson
Denumirea materialului din
strat
Mixtură asfaltică
Piatră cu nisip și pietriș
Pământ P3

h
cm
9
50
∞

E
MPa
3000
193
65

μ
0,35
0,27
0,30

5. Alegerea alcătuirii structurii rutiere
În conformitate cu investigaţiile efectuate, luând în considerare zestrea actuală de pe
sectorul de drum proiectat şi materialele locale preponderente în zona de amplasament a
drumului, tipul de ranforsare propus cuprinde:
- strat de uzură din B.A. 16 rul 50/70 cu grosimea de 4 cm.
Valorile de calcul ale modulurilor de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice din
straturile bituminoase de ranforsare sunt următoarele (conform prevederilor Indicativului
PD 177-2001):
Nr.
Crt.
1

Tipul stratului rutier
Strat de uzură, din BA 16, h=4 cm

Modul de elasticitate dinamic
E1 = 3600MPa
Em=3600 MPa

h
h=4 cm

6. Calculul componentelor deformaţiei
Pentru sectorul de strada analizat s-a considerat alcătuirea structurii rutiere susmenţionate, pentru care, prin rularea programului CALDEROM 2000, au rezultat
următoarele:
- Sector omogen: MODERNIZAT
- Parametrii problemei sunt următorii:
- Sarcina.....
57,50 kN
- Presiunea pneului
0,625 Mpa
- Raza cercului
17,11 cm

Stratul 1: Modulul 3600 MPa, Coeficientul Poisson 0,35, Grosimea 4,00 cm
Stratul 2: Modulul 3000 MPa, Coeficientul Poisson 0,35, Grosimea 9,00 cm
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Stratul 3: Modulul 193 MPa, Coeficientul Poisson 0,27, Grosimea 50,00 cm
Stratul 4: Modulul 65 MPa, Coeficientul Poisson 0,30, semi-infinit (teren de fundare)
R E Z U L T A T E:
R

Z

Cm
.0
.0
.0
.0
.0
.0

Cm
-20.00
20.00
0.00
0.00
-70.00
70.00

Tensiunea
radială
Mpa
.109E+01
.101E-01
-.163E-01
-.163E-02
.403E-01
.404E-02

Deformaţia
relativă radială
microdef.
.255E+03
.255E+03
-.249E+03
-.249E+03
.200E+03
.200E+03

Deformaţia relativă
verticală
microdef.
-.307E+03
-.832E+03
.153E+03
.153E+03
-.288E+03
-.559E+03

7. Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor
bituminoase
Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase
este respectat dacă rata de degradare prin oboseală (RDO) are o valoare mai mică sau
egală cu (RDO) admisibilă, care, pentru străzi, are valoarea max. 1,00.
RDOadm = max. 1,00
N
RDO = c
[-]
N adm
în care:
Nc - este traficul de calcul, în osii standard de 115 kN, în m.o.s. (Nc = 0,03 m.o.s.);
Nadm - numărul de solicitări admisibil, în m.o.s., care poate fi preluat de straturile
bituminoase, corespunzător stării de deformaţie la baza acestora, calculat pe baza
deformaţiei radiale determinată cu programul CALDEROM la baza straturilor
bituminoase, astfel:
N adm = 4,27  10 8   r−3.97
[m.o.s.]
pentru Nc > 1 m.o.s.
8
−3.97
N adm = 24,5  10   r
[m.o.s.]
pentru Nc < 1 m.o.s.
în care:
εr - este deformaţia radială la baza straturilor bituminoase (în microdeformaţii),
conform tabelului cu rezultate.
Pentru εr = 255 microdeformatii, rezultă Nadm = 0,684 m.o.s.
RDO= 0,03/0,684= 0,043
 R.D.O. = 0,043 < R.D.O. adm
 Structura este verificată din punct de vedere al respectării criteriului deformaţiei
specifice de întindere la baza straturilor bituminoase.
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8. Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de
fundare
Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul terenului de fundare
este respectat dacă este îndeplinită condiţia :
 z   z adm

în care:
 z - este deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul terenului de

fundare, în microdeformaţii, conform tabelului cu rezultate;
 z adm - deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul terenului de fundare, în
microdeformaţii, conform relaţiei :
[microdef.]
pentru Nc > 1 m.o.s.
 z adm = 329  N c−0.27
[microdef.]
pentru Nc < 1 m.o.s.
 z adm = 600  N c−0.28 =865
Având în vedere că  z = 559 microdeformaţii,
 z = 559 < z adm = 865
 structura este verificată din punct de vedere al respectării criteriului deformaţiei
specifice verticale admisibile la nivelul terenului de fundare.
9. Verificarea structurii din punct de vedere al rezistenţei la acţiunea
fenomenului de îngheţ-dezgheţ, conform STAS 1709/1, 2-1990
Conform STAS 1709/1 respectiv STAS 1709/2, etapele de calcul sunt următoarele :
- se calculează adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Adâncimea de îngheţ în terenul
de fundare, conform STAS 1709/1 – 90 (tabelul 1 din care rezultă curba 3, fig. 5 specifică
structurilor rutiere suple din care rezultă indicele de îngheţ pentru zona de amplasament a
drumului I = 350 oC x zile şi fig. 1 din care rezultă adâncimea de îngheţ), este Z =72 cm.
- se calculează adâncimea de îngheţ în complexul rutier cu relaţia următoare:
Zcr = Z + Z
[cm]
în care: Z este adâncimea de îngheţ în terenul de fundare;
Z = Hst – He;
Hst – grosimea structurii rutiere;
He – grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a structurii rutiere.
Astfel:
Z = 72 cm (conform STAS 1709/1-90);
Hst = 50 cm piatră cu nisip și pietriș existent + 9 cm imbracaminte bituminoasa
existenta + 4 cm imbracaminte bituminoasa proiectata = 63 cm;
He = 13x0,50 + 50x0.9 = 51,5 cm (conform pct. 3 din STAS 1709-90);
Z = Hst – He = 63 – 51,5 = 11,5 cm;
Zcr = Z + Z = 72 + 11,5 = 83,5 cm;
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Având în vedere că:
Hst < Zcr < Naf (adâncimea nivelului apelor freatice)
Ne găsim în situaţia e din tabelul 3, STAS 1709/2, deci este necesar calculul de
verificare.
Se calculează gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier
(STAS 1709/2-90):
K = He : Zcr = 51,5 : 83,5 = 0,616
Se consideră că o structură este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de asigurare
la pătrunderea îngheţului K, are, conform tabelului 4, STAS 1709/2, col. 5, tip pământ P3
şi tip climateric II, valoarea de min. 0,45.
În consecinţă, structura rutieră adoptată este verificată şi la criteriul de îngheţ.
Întocmit,
Ing. Stefan TALOI
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CAP. V – LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI
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CAP. VI – GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI
Durata de realizare a investiției este estimata la 6 luni, detaliată în graficul de
realizare al investiţiei de mai jos.
GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI - GRAFIC DE EXECUTIE
“MODERNIZARE DRUM SATESC DS 603, SAT BALACESTI, COMUNA BOLBOSI, JUDEȚUL GORJ”
Nr.
crt.

OBIECT

1

1 LUCRARI ACCESORII
2 STRUCTURA RUTIERA
3 PLATFORME DE INCRUCISARE
4 SIGURANTA CIRCULATIEI
5 RIGOLA DREPTUNGHIULARA DIN BETON

Proiectant,
S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L

2

3

4

5

6
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AVIZAT:
I.S.C. GORJ

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
ÎN FAZE DETERMINANTE
• Investitia: “MODERNIZARE DRUM SATESC DS 603, SAT BALACESTI, COMUNA BOLBOSI,
JUDEȚUL GORJ”
• Obiectul supus controlului: LUCRĂRI RUTIERE
• Beneficiar:
COMUNA BOLBOSI
• Proiectant:
S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.
• Executant:
În conformitate cu: Legea nr. 10/1995 – “Legea privind calitatea în constructii”; C56-85 – Normativ
privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii şi instalatii aferente; HG 925/1995 – privind aprobarea
Regulamentului de verificare şi expertiza tehnica a proiectelor, a executiei constructiilor, completate cu
Indrumatorul de aplicare MLPAT nr. 77/N/1996; HG 272/1994 – referitor la Regulamentul privind
controlul de stat în constructii; HG 273/1994 – referitor la Regulamentul de receptie a lucrarilor de
constructii şi instalatii aferente; OG nr. 63/2001 – privind infiintarea Inspectoratului de Stat în
Constructii; HG 766/1997 – referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
constructii; HG 51/1996 – privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii
tehnologice şi a punerii în functiune a capaitailor de productie; Ordinul MLPAT 31/N/1995 si
normativele tehnice in vigoare, se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii
lucrarilor în faze determinante.
Nr
crt

Faza din lucrare supusa obligatoriu Controlului

1

Verificare strat de balast în casete

2

Verificare strat de baza din piatră spartă, inaintea aşternerii
stratului de legătură
Verificarea stratului de legatură BAD 22,4 leg 50/70, inaintea
aşternerii stratului de uzură

3

Participa la
control
B P E I
x x x x
x

x

x

x

x

x

x

x

Doc. de
atestare a
controlului
PVLA
PVFD
PVLA
PVFD
PVLA
PVFD

Notații: B – beneficiar şi/sau diriginte de șantier, E – executant, P – proiectant, I – inspector de
specialitate – Inspector de Stat în Constructii, PVR – proces verbal de receptive, PVLA – proces verbal
pentru lucrări ascunse, PVFD – proces verbal de control în faze determinante.
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PROGRAM DE URMĂRIRE ŞI CONTROL AL LUCRĂRILOR
PE PARCURSUL EXECUŢIEI
• Investitia: “MODERNIZARE DRUM SATESC DS 603, SAT BALACESTI, COMUNA BOLBOSI,
JUDEȚUL GORJ”
• Obiectul supus controlului: LUCRĂRI RUTIERE
• Beneficiar:
COMUNA BOLBOSI
• Proiectant:
S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.
• Executant:
În conformitate cu Legea nr. 10/1995, C 56/1985, H.G. 261/1994, 272/1994 şi 273/1994 și ordinul
MLPAT nr. 31/N/1995 se stabilesc urmatoarele faze de lucrări supuse controlului:
Nr
crt

Faza din lucrare supusa obligatoriu Controlului

1
2
3

Predare-primire amplasament
Trasare
Verificare strat de fundație din balast in caseta km 0+250 –
km 0+350
Verificare cofrare înaintea turnării betonului în rigolă
dreptunghiulara pe primii 50 de ml executati.
Semnalizare și marcaje rutiere
Recepția la terminarea lucrărilor
Recepția finală

4
5
6
7

Participa la control
B

P(G)

E

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Doc. de
atestare a
controlului
PV
PV
PVLA
PVFD
PVLA
PVFD
PVRC
PVR
PVR

Notații: B – beneficiar şi/sau diriginte de șantier, E – executant, P – proiectant, G - geolog, PV – proces
verbal, PVR – proces verbal de receptive, PVRC – proces verbal de recepție calitativă, PVLA – proces
verbal pentru lucrări ascunse, PVFD – proces verbal de control în faze determinante.

BENEFICIAR,
COMUNA BOLBOSI

PROIECTANT,
S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.

EXECUTANT,

S.C. STNI BEST PROJECT S.R.L.
Localitatea Slobozia, Str. Slobozia, nr. 33, Mun. Târgu Jiu, Jud. Gorj
NR. INREG. J18/36/2021, CUI 43547762
CONT: RO80BTRLRONCRT05849773401
 0729/06.40.88 / 0767/81.66.48
stni_bestproject@yahoo.com

