ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TISMANA
Nr. 8174 / 31.05.2022

Primar,
Jurist Remetea Narcis Petre

INVITATIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna
ofertă laprocedura organizată pentru atribuirea prin
achizitie directa a contractului de lucrari – „ Asigurarea scurgerii apelor pe
strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana”
1. INFORMATII GENERALE
Achizitor: Oraşul Tismana
Adresa: oraş Tismana, judeţul Gorj
Telefon: 0253206101
Persoană de contact: Consilier achiziţii publice Macarie Daniel
Obiectul contractului: Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul
Tismana

Codul CPV: 45232453-2 Lucrari de constructii de canale de scurgere
Beneficiar: Orașul Tismana

Sursa de finanţare: bugetul local
Publicarea invitației de participare: site-ul oficial al Orașului Tismana, în conformitate
cu prevederile art.43, alin.2 din HG 395/2016.
2. VALOAREA ESTIMATĂ
Valoare totală fără TVA 268.458,86 lei, repartizați astfel:
1) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 35.000 lei:
a) DTAC
- 1.000 lei;
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build
- 32.000 lei;
c) Verificare tehnică a proiectului
- 2.000 lei.
2) Asistență tehnică din partea proiectantului
- 3.000 lei;
3) Cheltuieli pentru investiția de bază
- 229.312,30 lei
a) Construcții și instalații
- 229.312,30 lei;
4) Oraganizare de șantier
- 1.146,56 lei
3. GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE
Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA a contractului.
4. MODUL DE REALIZARE A ACHIZITIEI DIRECTE
4.1 Documente de calificare solicitate
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice

-

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art.59 si art.60 din
Legea nr.98/2016, Conform Formular nr.1 , atașat la prezenta invitație
Persoane cu funcții de decizie: Remetea Narcis Petre-primar, Giorgi Gabriel
Giorgian-administrator public, Ghinoiu Nicolae- secretar general UAT, Văcaru
Nicolae-sef serviciu financiar contabil, Catrina Nicolae și Nistor Cosmin - inspector
urbanism Macarie Daniel-Consilier achizitii publice, Buzianu Costel, Drumen
Dumitru, Slivilescu Marian, Fratilescu Dragos Vasile, Ungureanu Petre, Popescu
Ion, Semenescu Alin Nicuşor,, Sarcină Doru, Verboncu Ion, Sarcina Eugen Vasile,
Tivig Ion, Petrache Mirabela Roxana, Budica Costinel, Ciolacu Victor Catalin,
Probaji Constantin – consilieri locali
Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în
original sau copie „conform cu originalul”. Operatorii economici ce depun oferta
trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta,
sa reiasa ca operatorul este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile
de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului.

4.2 Propunerea tehnică – va fi prezentată conform Caietului de sarcini anexă la prezenta
Invitație
4.3 Propunerea financiară - Se va prezenta Formularul de ofertă, Formularul nr. 5.
4.4 Modul de prezentare a ofertelor
Fiecare ofertant va încărca prețul ofertat în SEAP, secțiunea „Cumpărări directe/Catalog
electronic” până cel târziu la data de 07.06.2022, ora 1500, sub denumirea „ Asigurarea
scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana”, cod CPV
45232453-2 Lucrari de constructii de canale de scurgere, și va transmite pe adresa de e-mail
achizitii@primariatismana.ro , poziția din SEAP cu anunțul postat.
În maxim 24 de ore achizitorul va iniția achiziția directă pentru ofertantul cu valoarea cea
mai scăzută, respectiv ofertantul câștigător.
Ofertantul câștigător va accepta solicitarea autorității contractante și în termen de 1 zi
lucrătoare, de la aceptarea solicitării, va depune la registratura Primăriei Orașului Tismana sau pe
e-mail la adresa achizitii@primariatismana.ro documentele solicitate la punctele 4.1, 4.2 și 4.3.
5. DURATA CONTRACTULUI: maxim 3 luni de la data încheierii contractului
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.
Întocmit,
Ec.Macarie Daniel

Formularul nr. 1
OFERTANTUL
______________

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59, 60 și 61 din Legea 98/2016)

1.
Subsemnatul
_________________
în
calitate
de
___________________(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
________________ în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar
pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din
capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare
al autoritatii contractante;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al
autoritatii contractante;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autoritatii contractante;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante.
2. Subsemnatul ________________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)

OFERTANT
_________________

CANDIDATUL/OFERTANTUL

Formularul nr. 2

____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a)
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b)
infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c)
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d)
acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e)
spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f)
traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g)
fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu
face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică având ca obiect ................................................................................................................................
(denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu
sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
ART. 167
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să
prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura
de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci

când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte
că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune
că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a
întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a
planului de reorganizare aprobat de instanţă.
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere
comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale
regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de
proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre
persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură
cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).
(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri
care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele
situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura
de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de
orice altă natură;
c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât
şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă
solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl
va înainta în termen de maximum 15 zile.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).
(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu
titlu
exemplificativ,
neexecutarea
contractului,
livrarea/prestarea/executarea
unor
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform
destinaţiei prevăzute în contract.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
Candidat /ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)

OFERTANTUL
........................... (denumirea/numele)

Formularul nr. 4

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN
PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea
98/2016 , respectiv:
- n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă
având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator
economic este înfiinţat.
Înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)

Formularul nr.5
OFERTANT
_________________

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ORASUL TISMANA
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul _________________ reprezentant legal al ofertantului
__________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai
sus menţionată, să executăm Achizitia de lucrari de constructie pentru Asigurarea scurgerii apelor pe
strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana, pentru suma de ____________ lei plătibilă după
recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de __________ lei, astfel:
1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
- ______ lei fără TVA:
a) DTAC
- ______ lei fără TVA;
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build
- ______ lei fără TVA;
c) Verificare tehnică a proiectului
- ______ lei fără TVA.
2. Asistență tehnică din partea proiectantului
- ______ lei fără TVA;
3. Cheltuieli pentru investiția de bază
- ______ lei fără TVA:
Construcții și instalații
- ______ lei fără TVA;
4. Oraganizare de șantier
- ______ lei fără TVA
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile respectiv până la data de
__________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta,împreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Alături de oferta de baza:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat
în mod clar "alternativa";
√ nu depunem oferta alternativă.
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o
puteţi primi.
Data completării ______________
Ofertant,

______________________

ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ORAS TISMANA
Oras Tismana, str.Tismana, nr.153, cod postal 217495, tel/fax 0253.374.216 / 0253.206.102.

Se aprobă,
Primar,
Jurist Remetea Narcis Petre

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achiziție Proiectare și
execuție pentru „ Asigurarea scurgerii apelor pe

strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana”

Tismana 2021

1. DATE GENERALE
1.1 Localizarea proiectului
ROMÂNIA
REGIUNEA SUD-VEST
JUDEȚUL GORJ
ORAȘUL TISMANA
1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
DENUMIRE: ORAȘUL TISMANA
ADRESĂ:
oraș Tismana, str.Tismana, nr.153
TELEFON:
0253206101
FAX:
0253206102
WEB:
www.primariatismana.ro
E-MAIL:
achizitiitismana@yahoo.com
1.3 DESCRIEREA NECESITĂȚILOR INVESTIȚIEI
Orașul Tismana intenționează să achiziționeze lucrări pentru „Asigurarea scurgerii apelor
pe strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana” prin bugetul local.
In cadrul activității ce urmează a fi achiziționată se urmărește să presteze servicii de
proiectare (DTAC, PTe, D.D.E., AS-BUILT) și să realizeze execuția de lucrări extindere rețea
alimentare cu apă.
2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL
2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al investitiei este imbunatatirea conditiilor si standardelor de viata a
locuitorilor amplasati in zona strazii Duiculesti, sprijinirea activitatilor economice prin realizarea
unei infrastructuri moderne, ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.
Realizarea investitiei este oportuna din urmatoarele considerente:
- elimina cauzele ce conduc la distrugerile provocate de scurgerile necontrolate a apelor
pluviale cu precadere in perioadele cu precipitatii abundente;
- contribuie la diminuarea tendintelor de declin social si economic si imbunatatirea nivelului de
trai al locuitorilor orasului Tismana, din judetul Gorj;
- permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza spiritul antreprenorial si
inovator;
- contribuie la dezvoltarea economica durabila a zonei;
- asigura premisele pentru dezvoltarea unei economii urbane competitive;
- cresterea numarului de locuitori ai orasului Tismana ce beneficiaza de infrastructura de baza
imbunatatita;
- imbunatateste accesul locuitorilor la proprietatile amplasate pe sectoarele proiectate.
2.2 BENEFICIARII PROIECTULUI
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Unitatea Administrativ Teritorială a orașului
Tismana și locuitorii de pe strada Duiculești str.Mănăstirii și str.Tismana.
3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE
3.1 SCOPUL CONTRACTULUI
Scopul contractului ce urmează a fi încheiat îl reprezintă serviciile de proiectare: (DTAC,
PTe, AS-BUILD, REFEAT) și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții.
3.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Prestarea serviciului de proiectare, constă în elaborarea următoarei documentaţii tehnice:
 Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC)

Conţinutul documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va
respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va conţine şi
documentaţia necesară obţinerii avizelor/acordurilor/etc. menţionate în certificatul de urbanism.
 Proiect tehnic de execuţie (PTe)
Conţinutul proiectului tehnic de execuţie va fi conform prevederilor din Hotărârea
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Proiectul tehnic de execuție va conţine caietele de sarcini și detaliile de execuție, precum
şi Planul de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.
Proiectul tehnic de execuție va conține și documentația aferentă executării organizării
lucrărilor (liste cu cantități de lucrări etc.).
 Documentaţie as-built
Documentaţia As-built, reprezintă proiectul tehnic de execuţie (inclusiv detaliile de execuţie)
actualizat la data finalizării lucrării.
 Referatul/referatele (pe specialităţi) de prezentare cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea
În referatul/referatele de prezentare prestatorul va prezenta, minim, lucrările realizate de
executant, modul de realizate al acestora, corespondența acestora cu prevederile documentațiilor
tehnice și ale normativelor tehnice în vigoare.
Documentaţiile tehnice vor fi elaborate în limba româna.
Documentaţiile tehnice elaborate vor fi verificate, prin grija prestatorului, de către verificatori de
proiecte atestaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi HG nr. 925/1995, cu
modificările şi completările ulterioare. Referatele verificatorilor de proiect, în orginal, vor fi atașate
la documentația tehnică elaborată.
2. Prestatorul va asigura asistență tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor, precum
și pe perioada de garanție (dacă este cazul în situația producerii unor deficiențe la lucrările
executate). De asemenea, prestatorul are obligația de a participa la fazele determinante
precum și la recepția la terminarea lucrărilor.
Prestatorul va soluţiona sesizările primite de la dirigintele de şantier/beneficiar cu privire la
eventualele neconformităţi apărute pe perioada de execuţie a lucrărilor și pe perioada de garanție
acordată lucrărilor şi va dispune măsurile care se impun prin emiterea de dispoziţii de şantier.
Dispoziţia de şantier (partea scrisă şi partea desenată) se va înainta spre aprobare
beneficiarului în termen de maxim 10 zile de la data sesizării prestatorului, numai dacă este verificată
de către verificatori autorizaţi, la cerinţele impuse de legislaţia în vigoare.
3. Realizarea investiției de bază
a) Obtinerea si amenajarea terenului
Investitia se propune a se realiza pe domeniul public.
b) Asigurarea utilitatilor necesare
Pentru exploatarea investitiei propuse nu sunt necesare utilitati suplimentare.
c) Solutia tehnica
In baza masuratorilor efectuate in teren, referitor la scurgerea apelor de suprafaţă (şanţuri), se
vor adopta urmatoarele solutii:

-

-

-

scurgerea apelor de suprafaţă din zona propusa a se amenaja se va studia şi corela în profil
transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu
respectarea platformei drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea
descarcarii acesteia la raul Tismana;
se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de
suprafaţă, conform normelor în vigoare;
se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului;
protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va efectua pe baza
prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului
respectiv;
în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii
apelor de suprafaţă prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se
intersectează (dacă este posibil acest lucru);
prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi
dirijate si descarcate la raul Tismana, urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor;
scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale
profilurilor iar in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele
proiectate.

Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala se vor perea cu beton de ciment C25/30 cu grosimea de
10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm .
Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe
partea stanga a strazii Duiculesti astfel:
- în sector km 0+000- km 0+104 (L=104 m, S=1,93mp/ml);
- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml);
- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml)
Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km
0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km
0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură:
- 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995;
- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
- 10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.
Podete
Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni corespunzătoare,
existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau longitudinal
drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările de reparaţii
necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare etc.). iar in
zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de
suprafaţă prin podeţe tubulare noi.
Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile
Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din
zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.
S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele:
- podet O1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire
aval si se va decolmata;
- km 0+ 105 podet tubular O1200mm, L=8,50m, existent, transversal pe str. Duiculesti, se
decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m, h liber =1,25m);
- km 0+156 podet tubular nou, O1000mm, L=10,00m, oblic proiectat transversal peste drumul
local pietruit, prevazut cu camere de linistire amonte si aval (l=1,80m, L=1,80 m, h liber =
1,20 m).
Podetul tubular proiectat este din elemente armate din beton precomprimat prefabricate, asezate
pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10. Podetul va fi prevazut cu timpane

si coronamente din beton C25/30. Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata tip STNB
O 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.
Accese proprietati
Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de
acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si
dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate.
Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea de 5,00 m si
latimea de 2,20 m- 2,70 m (7 buc ).
Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime,
armate cu plasa tip STNB O 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton
C25/30 de 25x25cm .
Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/12007), funcţie de clasa de expunere.
Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil
Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=90,0m) pe partea
exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de siguranta metalic
zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel de severitate a
impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 – 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND
593-2012.
Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/12007), funcţie de clasa de expunere.
3.4 TERMEN DE GARANȚIE A LUCRĂRII
Termenul minim de garanție a lucrărilor este de 36 luni.
Propunerea tehnică va fi întocmită ținându-se cont atât de prevederile prezentului caiet de
sarcini, cât și a studiului de fezabilitate atașat.

Intocmit,
Compartiment urbanism,
Ing.Nistor Cosmin

Compartiment Achiziții Publice
Ec.Macarie Daniel

S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L.
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj
J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045
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CUPRINS
Parte scrisa
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
1.4. Beneficiarul investiţiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi
oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării
necesităţii obiectivului de investiţii
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPŢIUNI TEHNICOECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura
proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri
extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;
d) surse de poluare existente în zonă;
e) date climatice şi particularităţi de relief;
f) existenţa unor:- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată;
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;- terenuri care aparţin unor instituţii
care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare,
cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;
(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;
(iii) date geologice generale;
(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator,
analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive
accesibile, după caz;
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de
informare enunţate bibliografic.
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:- caracteristici tehnice şi parametri
specifici obiectivului de investiţii;- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;- echiparea şi
dotarea specifică funcţiunii propuse.
3.3. Costurile estimative ale investiţiei:- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi
parametrii specifici obiectivului de investiţii;- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a
investiţiei publice.
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:- studiu topografic;- studiu
geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;- studiu hidrologic, hidrogeologic;- studiu privind posibilitatea
utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;- studiu de trafic şi studiu de
circulaţie;- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei
4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta
investiţia
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;- soluţii pentru asigurarea
utilităţilor necesare.
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

2

S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L.
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj
J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045
a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă,
rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de
rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
4.8.Analizadesenzitivitate
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea şi amenajarea terenului;
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic,
a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii
tehnico-economici propuşi;
d) probe tehnologice şi teste.
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din
care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei
obiectivului de investiţii - şi, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv
de investiţii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere
al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii,
credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.
6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME
7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata
de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Stabilirea categoriei de importanta
Deviz general, Devize pe obiect, Evaluari
Parte desenata
1. Plan de amplasare in zona………………………………………………………………….……….……………plansa nr.PA1
2. Plan de situatie ……………………………………….…………………………..………………...........……..plansa nr. PS1
3. Detaliu sant betonat…………………………………….......………………………………..………...…………plansa nr.D1
4. Detaliu amenajare accese cu placa armata…………………………………………………………...……..……plansa nr.D2
5. Detaliu podeț tubular Ø1000.................................................................................................................................plansa nr. D3
6. Detaliu parapet metalic..........................................................................................................................................plansa nr. D4
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Memoriu tehnic
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson: DJ672A – râul Tismana”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
ORASUL TISMANA, JUDEȚUL GORJ.
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)
ORASUL TISMANA, JUDEȚUL GORJ.
1.4. Beneficiarul investiţiei
ORASUL TISMANA, JUDEȚUL GORJ.
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C ARTPRO INTEGRAL S.R.L, Tg-Jiu, str. Alexandru Vlahuta, bl.3, parter, judetul Gorj,
J18/354/2006, CUI 18696780, e-mail:artprointegral@yahoo.com, cod CAEN 7112 – Activitati de
inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situaţia actuală, necesitatea şi
oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice
identificate şi propuse spre analiză
Nu este cazul. Nu a fost întocmit un studiu de prefezabilitate.
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare
Studiul de fezabilitate privind ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson
DJ672A – râul Tismana” a fost elaborat având la bază documente de programare locală respectiv
„Strategia de dezvoltare locală durabilă a Orasului Tismana”, cat si hotararea Consiliului local al
Orasului Tismana privind necesitatea efectuarii lucrarilor de ”Asigurarea scurgerii apelor pe
strada Duiculești - tronson DJ672A – râul Tismana”.
Colectivitatile din Romania se confrunta cu probleme economice si sociale, cu o dinamica
redusa a dezvoltarii economiei rurale si cu o dinamica redusa a dezvoltarii umane. In ultimul timp
infrastructura rutiera a beneficiat intr-o mica masura de reparatii si modernizari, prezentand o stare
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de degradare ce necesita imbunatatiri, reparatii, consolidari in conformitate cu normele nationale si
internationale, fapt care duce la costuri mari pe termen lung.
Conform temei de proiectare emisa de catre beneficiar, prin prezentul proiect se dorește realizarea unei investii pentru colectarea, dirijarea și descărcarea apelor pluviale de pe strada Duiculești
din orașul Tismana, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mânăstirii (DJ672, DJ672A) până
la descărcarea în zona Râului Tismana pe traseul cel mai scurt și totodată cel mai favorabil.
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
Investiția propusă ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson DJ672A –
râul Tismana” se realizează în spațiul rural, Regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Gorj, UAT Tismana.
Orașul Tismana este situat în sud-vestul României, în partea de nord-vest a județului Gorj,
localitatea de reședință a orașului fiind localitatea Tismana, învecinându-se cu urmatoarele unități
administrative: la est cu comuna Peștișani, la vest cu comuna Padeș la sud-vest cu județul Mehedinți,
la sud cu comuna Godinești iar la nord cu județul Hunedoara. Are in componenta sa zece sate
aparținătoare ce sunt dispuse geografic în depresiunea subcarpatică olteană, subunitate a marii unităţi
geografice, zona Subcarpaţilor Getici.
Conform temei de proiectare emisa de catre beneficiar, prin prezentul proiect se dorește realizarea unei investii pentru colectarea, dirijarea și descărcarea apelor pluviale de pe strada Duiculești
din orașul Tismana, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada Mânăstirii (DJ672, DJ672A) până
la descărcarea în zona Râului Tismana pe traseul cel mai scurt și totodată cel mai favorabil.
Prin proiect se va reamenaja sistemul de colectare si evacuare al apelor pluviale de pe strada
Duiculesti oras Tismana, pe un sector cu L=216 m, sector cuprins intre podetul tubular DN 1200mm
de pe DJ672A si raul Tismana unde acestea vor fi dirijate si descarcate.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3,
P100 -1/2013, PD177-2001, Ordin MT nr. 45/1998, Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS
10144/3, STAS 17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice:


clasa tehnica a drumului V;



categoria de importanţă “C”;



zona climaterică II;



zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g



perioada de colţ Tc =0,7 sec;



clasa de încărcare E (V80 – A30);
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Pentru conceperea solutiilor de amenajare a sistemelor de colectare si scurgere a apelor
pluviale si amenajarea acceselor s-a efectuat revizia tehnica a amplasamentelor propuse, a modului
de colectare si evacuare a apelor de suprafata in urma careia s-au constatat urmatoarele:
- apele provenite de pe Calea Gornovitei (DJ672) si de pe strada Manastirii (DJ672A) sunt
descarcate prin intermediul podetului tubular Ø 1200 mm, L=8,50 m amplasat transversal pe DJ672A,
in santul existent pe partea stanga a Strazii Duiculesti. La randul lui, santul se descarca lateral stanga,
in dreptul podetului Ø 1200 mm , L = 8,50 m, amplasat transversal pe str. Duiculesti la km 0+105.
- descarcarea apelor provenite din santul specificat cat si cea din amonte de podetul tubular
se realizeaza prin curtile imobilelor invecinate (proprietati private), iar in perioadele cu precipitatii
abundente chiar cu inundarea acestora.
- este de mentionat faptul ca santul existent pereat partial, de pe sectorul km 0+000- km
0+102 prezinta degradari de tipul -fisuri, crapaturi, spargeri de dale, dale lipsa, inclinari ale dalelor,
colmatari pe zone insemnate, vegetatii crescute pe o mare parte a suprafetei santului cu producerea
de eroziuni datorita lipsei secţiunii de scurgere a şanţului in perioadele cu precipitatii abundente .
-

podeţele de acces la proprietati sunt deteriorate, neuniforme, subdimensionate, creind

adevărate obstacole în calea scurgerii apelor, fapt ce necesită scoaterea şi înlocuirea lor.
Deoarece sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale se descarca spre proprietatile
cetatenilor producand inundarea gospodariilor in perioadele cu precipitatii, se impun lucrari de
reamenajare a scurgerii apelor pe sectorul specificat conform temei de proiectare.

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung
privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
Prețurile adoptate în evaluarea investiției sunt prețurile pieței la nivelul lunii aprilie 2022.
Pentru aceasta categorie de lucrari nu se aplica standarde de cost, conform Ordin 1321/2021 al
ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei.
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Prin investitia ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson DJ672A – râul
Tismana” se realizeaza protejarea terasamentului drumului cat

şi a proprietatilor invecinate,

împotriva apei meteorice colectate in zona.
Obiectivul general al investitiei este imbunatatirea conditiilor si standardelor de viata a
locuitorilor amplasati in zona strazii Duiculesti, sprijinirea activitatilor economice prin realizarea unei
infrastructuri moderne, ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.
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Obiectivele specifice se ating prin realizarea investitiei, ceeace duce la urmatoarele beneficii:
Beneficii economice
–

cresterea valorii terenurilor din zona

–

diminuarea pagubelor produse de precipitatiile abundente

Beneficii sociale
- cresterea mobilitatii populatiei
Beneficii de mediu
- consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor pluviale;
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, solul;
Obiectivele specifice ale investitiei sunt:
Amenajarea sistemelor de colectare si scurgere a apelor pluviale pe Str. Duiculesti, oras Tismana, ,
judetul Gorj.
Realizarea investitiei este oportuna din urmatoarele considerente:
- elimina cauzele ce conduc la distrugerile provocate de scurgerile necontrolate a apelor pluviale cu
precadere in perioadele cu precipitatii abundente.
- contribuie la diminuarea tendintelor de declin social si economic si imbunatatirea nivelului de trai
al locuitorilor orasului Tismana, din judetul Gorj.
- permite afacerilor din mediul rural sa se dezvolte si incurajeaza spiritul antreprenorial si inovator;
- contribuie la dezvoltarea economica durabila a zonei;
- asigura premisele pentru dezvoltarea unei economii urbane competitive;
- cresterea numarului de locuitori ai orasului Tismana ce beneficiaza de infrastructura de baza
imbunatatita;
- imbunatateste accesul locuitorilor la proprietatile amplasate pe sectoarele proiectate.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ
SCENARII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
SCENARIUL 1:
REPREZINTĂ SCENARIUL FĂRĂ PROIECT
Sistemul de colectare si evacuare a apelor de pe zona propusa (str.Duiculesti) ramane in
situatia actuala fara a se interveni asupra lui cu lucrari de modernizare, fapt va conduce la degradarea
insemnate ale drumului si proprietatilor invecinate provocate de scurgerile necontrolate a apelor
pluviale cu precadere in perioadele cu precipitatii abundente. (apa balteste sau se revarsa spre
proprietatile cetatenilor producand inundarea gospodariilor).
7

S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L.
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj
J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045

Podeţele de acces la proprietati deteriorate, neamplasate la cota si subdimensionate,
ramanand adevărate obstacole în calea scurgerii apelor.
SCENARIUL 2:
Reprezintă scenariul cu proiect pentru care s-a analizat urmatoarea varianta recomandata
de catre proiectant:
Referitor la scurgerea apelor de suprafaţă (şanţuri), se vor adopta urmatoarele solutii :
-scurgerea apelor de suprafaţă din zona propusa

a se amenaja se va studia şi corela în profil

transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea
platformei drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea descarcarii acesteia la raul
Tismana (conf solicitarii beneficiarului);
- se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă,
conform normelor în vigoare;
- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului ;
- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va efectua pe baza
prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv;
- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor
de suprafaţă prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă
este posibil acest lucru);
- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate
si descarcate la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor;
- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar
in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate.
Santuri
Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala, variabila, se vor perea cu beton de ciment C25/30
in grosime de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm .
Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate
pe partea stanga a stazii Duiculesti astfel:
-in sector km 0+000- km 0+104 (L=104 m, S=1,93mp/ml)
- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml)
- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml)
Acostamente
Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km
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0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km
0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură:
- 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995;
- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
- 10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.
Podete
Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni
corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau
longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările
de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare
etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii
apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi;
Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile
Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din
zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.
S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele:
- podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire
aval si se va decolmata.
- km 0+ 105 podet tubular Ø1200mm, L=8,50m, existent, transversal pe str. Duiculesti, se
decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m, h liber =1,25m ),
- km 0+156 podet tubular nou, Ø1000mm, L=10,00m, oblic proiectat

transversal peste

drumul local pietruit , prevazut cu camere de linistire amonte si aval (l=1,80m, L=1,80 m, h liber =
1,20 m)
Podetul tubular proiectat este din elemente armate din beton precomprimat prefabricate,
asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10 . Podetul va fi prevazut cu
timpane si coronamente din beton C25/30. Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata
tip STNB Ø 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.
Accese proprietati
Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de
acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si
dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate.
Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea de 5,00
m si latimea de 2,20 m (2 buc pe sectorul pietruit ) si latimea de 2,70 m( 5 buc pe sectorul asfaltat)
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Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime,
armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton
C25/30 de 25x25cm .
Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/12007), funcţie de clasa de expunere.
Dispozitiv de protectie - Parapet metalic deformabil
Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=105 m- 15 m =
90,0m) pe partea exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de
siguranta metalic zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel
de severitate a impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si
Normativ AND 593-2012.
Varianta recomandată este Scenariul 2 și va fi dezvoltată în cadrul acestui studiu de
fezabilitate.

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:
3.1.a. Descrierea amplasamentului
Obiectivul de investiție îl reprezintă amenajarea sistemului de colectare, dirijarea și descărcarea apelor pluviale de pe strada Duiculești din orașul Tismana, pe un sector cu L=216 m, sector
cuprins intre podetul tubular Ø 1200mm de pe DJ672A si raul Tismana unde acestea vor fi dirijate si
descarcate.

Statutul juridic al terenurilor ocupate
Obiectivul de investitie”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson
DJ672A – râul Tismana”se realizează pe amplasamentul drumului propriu zis (str. Duiculesti) şi
ampriza acestuia care aparţine domeniului public al Orasului Tismana.
Deoarece traseul strazii este bine delimitat, nu există litigii cu vecinii iar modernizarea acesteia
nu ridică obiecţii, dimpotrivă, această lucrare fiind solicitată de foarte multă vreme de către toţi
utilizatorii acesteia.
Chiar dacă sunt proiectate lucrări noi, cum ar fi, lucrări de scurgere a apelor, acestea se vor
executa pe ampriza actuală a drumului respectiv pe terenul aflat în proprietatea publică a Orasului
Tismana.
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Situaţia ocupărilor de teren
Pentru realizarea obiectivului de investitie ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada
Duiculești - tronson DJ672A – râul Tismana” nu se vor ocupa temporar sau definitiv terenuri noi,
ci aceste lucrări se vor realiza pe suprafaţa deja ocupată de drum.
Se vor ocupa următoarele suprafeţe:
S sant = 104 m x 1,4 m + 97m x 2,6 m = 648 mp
S acostamente = 121 mp
S podete = 42,5mp +17,5mp =60 mp
SUPRAFATA TOTALA OCUPATA = 829,0 mp

3.1.b. Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile
Calea de acces permanentă către amplasamentul studiat este drumul judetean DJ672A :
Tismana -Manastirea Tismana si drumul judetean DJ672 :Pocruia – Tismana- Topesti.

3.1.c. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes
naturale sau construite
Nu se pot propune orientări noi întrucât obiectivul de investiție îl reprezintă amenajare
sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale delimitat de platforma str. Duiculesti si de
proprietățile cetatenilor.
3.1.d. Surse de poluare existente în zonă
Nu exista sursa de poluare in zona.
În privinta deşeurilor menajere, acestea fac obiectul colectării efectuate de o unitate
specializată constă în colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor menajere, stradale.

3.1.e. Date climatice şi particularităţi de relief
Clima este temperat continentală specifică regiunilor de podiş joase şi de câmpie din sudul
ţării. Caracteristicile sale sunt determinate de trei factori:
- o circulaţie extrem de activă din vest şi sud (sud-vest); doar la est de Olt se simte influenţa,
mai ales iarna, a maselor estice anticiclonale;
- efecte foehnale în extremitatea vestică, legate de circulaţia aerului vestic peste Munţii
Banatului şi Podişul Mehedinţi şi sesizate până aproape de Jiu (încălziri iarna şi în anotimpurile de
tranziţie, toamne lungi, secetoase şi calde, topiri timpurii ale stratului de zăpadă).
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- altitudinea impune o etajare a unor parametri climatici (îndeosebi cei de natură termică; între
regiunile joase, vecine câmpiei şi cele înalte există o diferenţă de temperatură de 1...1,50 C).
În aceste condiţii, principalii parametri climatici au următoarele valori:
-Temperatura medie anuală variază între 110 C în sud-vest (11,90 C la Drobeta Turnu Severin)
şi în jur de 90 în nord-est, în cea mai mare parte a podişului fiind în jur de 10 0C.
-Temperaturile medii ale lunii iulie variază între 22,20 C în SV (Drobeta-Turnu Severin) şi
190 C în NE (18,70 la Curtea de Argeş).
-Temperaturi negative iarna, dar moderate valoric (- 0,90C la Drobeta-TurnuSeverin) şi – 2,50...
– 30 C în nord-est.
-Îngheţul la sol se produce în 140 – 150 zile, fiind posibil la vest de Olt între jumătatea lui
noiembrie şi finalul lui martie, iar la est – între finalul lui septembrie şi mijlocul lunii aprilie.
-Primăvara este timpurie în vest (la mijlocul lunii februarie) şi mai târzie cu circa două
săptămâni în est.
- Verile sunt calde, umede în nord (precipitaţii în jur de 100 mm în luna iunie) şi mai uscate în
vest; în sud, la contactul cu câmpia, se produc secete.
- Toamnele sunt calde, lungi şi secetoase (septembrie este cea mai secetoasă lună).
- Precipitaţiile anuale variază între 500 mm în sud şi aproape 800 mm în N, NE. La vest de Olt
se produc două intervale cu căderi maxime: primăvara în aprilie-iunie, cu o medie de peste 100
mm/lună şi toamna – finalul luni noiembrie, cu o cantitate medie apropiată de aproximativ 100 mm;
al doilea maxim, care este impus de circulaţia mediteraneană, nu se manifestă la est de Olt.
- Ninsorile se produc în cca 20 de zile, dar stratul de zăpadă, cel puţin în sud şi sud-vest, nu se
păstrează decât 15 – 20 de zile; la vest de Olt, frecvenţa activităţii ciclonale mediteraneene impune
ploi, lapoviţă şi, în mai mică măsură, ninsori. Decembrie, ianuarie, februarie sunt luni reci, dar umede.
Deci, sub raport climatic, se delimitează mai întâi un sector vestic (dincolo de Olt) aflat atât
sub directa influenţă a activităţii ciclonale mediteraneene, cât şi a producerii influenţelor foehnale.
Se caracterizează prin al doilea maxim al precipitaţiilor, toamne calde şi uscate, un interval mai scurt
de îngheţ, precipitaţii solide reduse. Al doilea sector, cel estic,resimte influenţa maselor de aer
continental estice (mai ales iarna); precipitaţiile sunt mai puţine şi au un singur maxim; la contactul
cu câmpia, luna august este aridă. În al doilea rând, diferenţe semnificative (termic de 1...1,50) apar
şi între regiunile sudice (mai calde şi mai secetoase) şi cele nordice (mai umede şi mai răcoroase)
sau între culoarele de vale (circulaţie activă a maselor de aer, inversiuni termice, ceaţă etc.) şi
podurile interfluviale (mai însorite datorită expunerii sudice).
Temperatura medie anuală la Tg. Jiu este de 10,2°C, mai ridicată faţă de media pe ţară.
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Temperaturile minime absolute înregistrate sunt de -31°.
Temperaturile maxime absolute înregistrate sunt de +43°.
Numărul mediu anual de zile de îngheţ este de cca. 110 zile.
Pe culmea principală, media temperaturii anuale este de cca. 3 – 4°C, cu excepţia Oslei unde
scade sub 2°C. La 800 – 900 m altitudine, temperatura medie anuală este în jur de 6°C.
Temperatura medie multianuală a lunii ianuarie variază, de asemenea; la poalele sudice ale
munţilor este de -2°C, iar pe culmea principală de -5°C, inclusiv pe Piatra Boroştenilor.
Precipitațiile atmosferice.
Primăvara şi toamna cerul acoperit şi ploios este determinat de activitatea ciclonilor
mediteraneeni ce vin din sud – vest. Din acest motiv, în afară de un maxim de precipitaţii din mai
– iunie, apare în toamnă cel deal doi-lea maxim, mai ales în zona Motru, Tismana, Oslea şi
Bistriţa .Anual, cantitatea de precipitaţii măsoară în medie cc. 700-800 mm, iar pe culmile înalte
cca. 1.200 mm, Oslea primind 1.400 mm.
Regimul vântului. În zonă, directiile predominante sunt:
nord – est -9,7 %,
nord-7,7 %,nord-7,7 %,
sud – vest………...5,7 %
Frecventa medie anuală a calmului atmosferic este de 63,3 – 74,1 % .
Viteza medie anuală a vânturilor este de 4.8 m /s, iar viteza maximă a oscilat între 23 şi
29 m/s.
În funcţie de zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului qb în kPa,
avînd IMR = 50 ani este pentru această zonă de 0,4.
Stratul de zăpadă durează în medie 46 – 57 zile.
Adâncimea de îngheţ în zonă, oscilează în jurul valorii de 70–80 cm, conform STAS 6054.
Relieful.
Caracteristici morfografice şi morfometrice.
Podişul Getic se desfăşoară ca o treaptă între Subcarpaţi, Podişul Mehedinţi şi câmpie având o
lăţime ce variază între 18 – 20 km în Podişul Cândeşti şi 40 – 50 km în Podişul
Olteţului. Interfluviile sunt netede, au lăţimi ce cresc de la nord (sub 1 km) spre sud (câţiva kilometri);
spre Subcrpaţi, unde altitudinile sunt mai mari, fragmentarea torenţială este mai intensă şi reduce
uneori podurile interfluviale la culmi şi vârfuri rotunjite. Versanţii sunt abrupţi, concavi, tăiaţi în
pietrişuri şi nisipuri slab cimentate în nord (aici au caracter de cueste) şi în depozite loessoide în sud.
Baza lor este acoperită de materiale coluvio – proluviale care uneori înaintează până aproape de
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jumătate. Văile autohtone aparţin la trei generaţii: prima îşi are obârşia la contactul cu Subcarpaţii
sau în cadrul acestora, a doua la altitudinile de 350...450 m (centrul podişului), iar cea mai nouă – în
vecinătatea câmpiei. La acestea se adaugă văile alohtone (largi) care separă marile subunităţi. Toate
relevă faze evolutive ce se coroborează cu extinderea uscatului spre sud în a doua parte a
cuaternarului. Cele mai vechi văi se remarcă prin lărgirea treptată a culoarelor de vale de la nord la
sud, albii majore în una – două trepte, în raport de care se desfăşoară bilateral sau alternant mai multe
nivele de terasă. Înălţimile cele mai mari se află la contactul cu Subcarpaţii, dar cresc ca valoare de
la vest la est (300 m în Dealurile Coşuştei, 400 m în Gruiurile Jiului, peste 500 m în Podişul Olteţului
şi Podişul Cotmenei, peste 700 m în Podişul Cândeşti). Valoarea cea mai ridicată (745 m) este în
Dealul Perilor din Podişul Cândeşti. Altitudinile minime sunt în culoarele văilor principale (Olt, Jiu,
Argeş) şi în sud, la contactul cu câmpia (sub 200 m).Vârfurile şi podurile culmilor ce depăşesc 500
m înălţime se desfăşoară pe cca 3 %, cele aflate la altitudini cuprinse între 300 şi 500 m însumează
30 %; reliefului dezvoltat între 200 şi 300 m îi revin 40 %, iar sub 200 m circa 27 % (1,3% sub 100
m, la contactul cu Câmpia Olteniei). Luând ca reper curba de nivel de 300 m se poate separa un
sector nordic mai înalt (33 %), unde fragmentarea este mai intensă (peste1 km/km2), şi unul sudic
unde energia de relief este sub 50 m şi domină interfluviile plate. Ca urmare a fragmentării
accentuate, în nord versanţii au expuneri diferite, pe când în centrul şi sudul regiunii vor avea două
direcţii dominante – estică şi vestică. În afara declivităţilor mai mari impuse de fragmentare, în
Podişul Getic la nivelul interfluviilor se impun: căderea lentă spre sud, în concordanţă cu retragerea
apelor lacului în pleistocen şi cu ridicarea uşoară a părţii nordice; unele înclinări regionale spre SV
sau SE ca urmare a unor bombări (Podişul Strehaiei, Podişul Cotmenei) determinate de acumularea
unor conuri enorme de pietriş şi nisip sau de producerea unor ridicări uşoare a blocurilor din
fundament. Ele se reflectă în orientarea generaţiilor de văi în aceste locuri.
Treptele de relief. Podişul Getic a rezultat prin ridicarea treptată în pleistocen a unei câmpii
piemontane acumulată în villafranchian – pleistocen inferior. Modelarea s-a înfăptuit într-un interval
de timp scurt (pleistocen mediu – holocen) şi a dat trei – patru generaţii de văi a căror evoluţie a fost
condiţionată de: variaţia mecanismului eroziune – acumulare în fazele reci sau calde (umede ori
uscate) ale climatului de la finele pleistocenului şi din holocen, retragerea sacadată a lacului spre sud
şi est şi ridicarea mai accentuată a părţii nordice din vecinătatea Subcarpaţilor.
Primele culoare de vale pe câmpia piemontană, apărute în pleistocenul mediu, au fost create
de râurile carpatice şi de către Dunăre (în formare de la vest la est). La acestea, ulterior, s-au mai
adăugat şi altele cu obârşii în Subcarpaţi sau în podişul aflat în ridicare. Adâncirea râurilor, care s-a
înfăptuit sacadat în concordanţă cu interferarea acţiunii celor trei factori (tectonic, climatic, eustatic),
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a dus la detaşarea, în culoarele de vale, a unor trepte.
Terasele (cinci pe Jiu, Olt şi una-trei pe celelalte văi) care se racordează alcătuind un sistem
unitar cu cel al Dunării. În general, terasele la râurile mari sunt paralele cu albia actuală. Apar
convergenţe către obârşie la râurile mici şi unele deformări locale provocate de ridicări sau de lăsări
neotectonice ce dau asimetrii în distribuţia teraselor, mai elocvente la Jiu (până la confluenţa cu
Motru sunt pe dreapta, iar de la Filiaşi pe stânga), Olt (pe stânga, în amonte de Drăgăşani), Argeş
(pe dreapta, la Piteşti, unde ating lăţimi de mai mulţi kilometri ). Altimetric, terasele din lungul văilor
mari sunt la 4-10 m, 15-22 m, 30-40 m, 40-60 m, 70-100 m fiind mai joase în vest şi ceva mai înalte
în est.
Sunt terase aluviale, cu nisipuri şi pietrişuri mărunte predominant provenite din formaţiunile
piemontane. Stratul de aluviuni are grosimi de peste 5 m la cele superioare şi sub 5 m la cele joase.
Peste stratul de aluviuni sunt conuri de dejecţie (extinse pe podul terasei de 4-10 m) şi materiale
coluvio-proluviale. Primele trei terase aparţin pleistocenului superior, cea de 60 m pleistocenului
mediu, iar cea de 100 m trecerii de la pleistocenul inferior la cel mediu (Gr.Posea şi colab. 1980).
Luncile sunt bine dezvoltate, dar au dimensiuni variate, în concordanţă cu generaţiile de văi.
Au lăţimi mari (sute de metri sau chiar kilometri) pe văile principale şi chiar la confluenţe. Racordul
cu versanţii sau frunţile de terasă se face prin acumulări coluvio – proluviale care uneori sunt foarte
bogate, împingând albia minoră spre malul opus. În cadrul lor, pe văile mari, se disting una – trei
trepte, la: 0,5 m; 1,5 m şi 2,5 m.
Relieful structural. Pe ansamblu, pânzele de pietrişuri ca şi stratele pliocenului superior
înclină spre sud. Valoarea mai mare a căderii stratelor în nord şi reducerea treptată a acesteia spre
sud împinge spre supoziţia că, pe ansamblu, se trece de la un monoclin în nord la o structură tabulară
evidentă în jumătatea dinspre Câmpia Română. Adâncirea reţelei de văi a dus la:
- detaşarea unor interfluvii asimetrice în sectorul nordic şi a unor platouri aproape orizontale
în sud (de unde şi denumirea generalizată aici de platforme dată în unele studii geografice mai vechi);
- cele mai multe văi din primele generaţii se desfăşoară în concordanţă cu sensulînclinării
stratelor;
- individualizarea locală, în sectorul nordic monoclinal, a unor forme de relief structural (cueste,
cueste unghiulare la contactul cu Subcarpaţii sau pe văi secundare orientate spre est sau vest; văi
obsecvente, subsecvente etc.);
- în sud sunt caracteristice formele întâlnite în podişurile tabulare (la care se impune simetria
atât în fizionomia celor negative, cât şi a celor pozitive).
Modelarea actuală. Este deosebit de activă, dar diferenţiată în cele două regiuni (nordică şi
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sudică). În prima, pe versanţii cu pantă mare, cu energie de relief de peste 100 m, cu alcătuire
complexă (alternanţă de strate de pietriş, nisip, argile) şi unde presiunea antropică este ridicată se
produc alunecări, curgeri noroioase, torenţialitate şi şiroire. Asocierea lor favorizează producerea de
degradări de teren pe areale extinse pe versanţi şi de acumulări bogate de materiale coluvio –
proluviale la baza acestora. În centru şi sud, relieful mult mai aplatizat şi dezvoltarea largă a
podurilor interfluviale fac ca degradările să fie mai reduse şi doar pe versanţii şi malurile abrupte.
Procesele din albie depind de regimul scurgerii, condiţionat de regimul precipitaţiilor şi de
aportul solid lateral. Cele mai multe râuri au un regim extrem de fluctuant, ceea ce se reflectă în
dinamica de albie (eroziune, acumulări). Ca urmare, albiile au o stabilitate redusă, multe sunt
„înecate” de nisipuri şi pietrişuri provenite de pe versanţi.

3.1.f. Existenţa unor:
f.1) Reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în
care pot fi identificate;
Retelele de utilitati pozate in zona de siguranta a drumurilor se vor proteja pe timpul executiei
lucrarilor conform avizelor proprietarilor acestora.
Pe amplasamentul lucrărilor nu sunt identificate rețele edilitare ce necesită relocare.
f.2) Posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie
Conform temei de proiectare, nu au fost identificate monumente istorice, monumente de
arhitectura sau situri arheologice.
f.3) Terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională
Nu este cazul. Terenurile de amplasament ale santului reprezinta zona strazii Duiculesti,
strada ce aparține domeniului public al Orasului Tismana.

3.1.g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare
Conform studiului geotehnic intocmit de PFA Pătru Florentin, investitia se incadreaza in
urmatoarele date geotehnice:
Geologia zonei de amplasament a obiectivului:
Tismana este situată în sud-vestul României, în partea de nord-vest a judeţului Gorj,
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localitatea de reşedinţă a oraşului fiind localitatea Tismana, centrul civic având coordonatele:
paralela 45°03'02'' emisferă nordică, meridian 22°56'56'' longitudine estică.
Oraşul se învecinează la est cu comuna Peştişani, la vest cu comuna Padeş, la sud-vest cu
judeţul Mehedinţi, la sud cu comuna Godineşti iar la nord cu judeţul Hunedoara.
Oraşul Tismana şi cele 10 sate aparţinătoare au o suprafaţă de 30778,79 ha şi o populaţie de
7578 locuitori. Oraşul face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi se află în nordvestul regiunii.
Tismana este aşezată la nord-vestul Podişului Getic, în depresiunea Tismana, având la vest
depresiunea Padeş iar la est depresiunea Peştişani, depresiuni subcarpatice care se întind între
Podişul Getic şi Munţii Vâlcanului. Pornind din depresiunea Tismana spre nord, hotarele
Tismanei cuprind toate formele de relief, de la câmpiile mici ale depresiunilor, la dealuri, creste
şi şei, până la golurile alpine ale munţilor Vâlcan şi Godeanu.
Pe amplasamentul studiat nu sunt prezente fenomene distructive de versant, care să pună
în pericol stabilitatea terenului de fundare.
Litologia amplasamentului studiat este următoarea:
-

argilă fină, cafeniu – gălbuie, cu pete vineţii, îndesată, cu compresabilitate medie;
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în sondajele executate.
Cercetarea geologică a amplasamentului s-a făcut prin executarea a 2 sondaje la adâncimea

de 2 m.
Tectonica amplasamentului
Depresiunea Tismana, având la vest depresiunea Padeş iar la est depresiunea Peştişani,
depresiuni subcarpatice care se întind între Podişul Getic şi Munţii Vâlcanului, s-au format la
începutul neozoicului în faţa Carpaţilor Meridionali (aflaţi în ridicare), are fundament carpatic dar şi
de platformă, alcătuit din şisturi cristaline şi roci granitice. În sud este Platforma Valahă, cu
fundament din şisturi mezometamorfice străbătute de granite şi alte magmatite proterozoice. Peste
ele se află o suprastructură sedimentară acumulată în cadrul mai multor cicluri de sedimentare. Până
la finele miocenului acestea au fost predominant carbonatice, ulterior au căpătat caracter molasic cu
elemente precumpănitor carpatice (gresii, argile, nisipuri, pietrişuri etc.). Dacă mişcările tectonice
de la începutul paleogenului au creat Depresiunea Getică, cele de la finele miocenului cutează
depozitele acesteia şi le împing spre sud (pe platformă) mascând linia de fractură pericarpatică.
Ulterior, în toată regiunea se acumulează strate (argilo-nisipoase, nisipoase, nisipo-argiloase) care
au desfăşurare orizontală sau slab monoclinală. Lacul, extins de la marginea Carpaţilor la
începutul pliocenului, se retrage în pleistocen spre sud. Râurile carpatice depun la finele pliocenului
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conuri aluvionare extinse (pietrişurile de Cândeşti). În pleistocen, ridicarea intensă a Carpaţilor se
răsfrânge şi asupra regiunilor vecine pe care le antrenează, exondându-le treptat. În sudul Carpaţilor
Meridionali apare, astfel, o vastă câmpie piemontană care, în a doua parte a pleistocenului şi
în holocen a fost tot mai extinsă şi ridicată dar totodată şi fragmentată, luînd înfăţişarea unui podiş
piemontan cu structură monoclinală.
Condiţii hidrogeologice:
Reţeaua hidrografică a zonei este reprezentată prin râul Tismana, cu afluenţii săi: Pocruia,
Sohodol (de Tismana), Pârgavu şi Orlea, care la nord de Şomăneşti confluează cu Bistriţa, pentru
ca apoi, între Şomăneşti şi Vârţ să se verse în Jiu.
Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în sondajele executate.
Condiţii seismice
Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat este încadrat în zona seismică I =61 pe
scara MSK(unde indicele 1corespunde unei perioade medii de revenire de 225 ani ), conform SR
11100/1 – 93.
Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului, are o structură geologică de vârstă
relativ tânără , formată dintr-o cuvertura sedimentară, ce are ca fundament, terenuri stâncoase
(granitoide, şi şisturi cristaline).Valorile de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag,
pentru cutremure, se situează în zona cu valoarea ag = 0,15 g (Cod P100-1/2013).
Zona seismică de calcul şi perioada de colt în care se află oraşul Tismana, se încadrează din
punct de vedere seismic în Zona seismică cu intensitatea MSK 61, conform STASS 11100/93, iar
după perioada de control Tc a spectrului de răspuns, se situează în zona cu Tc = 0,7 s(Cod P1001/2013).
ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA GEOTEHNICĂ
În vederea stabilirii exigenţelor proiectării geotehnice există 3 categorii geotehnice:1, 2 şi 3.
Încadrarea preliminară a unei lucrări în una din categoriile geotehnice se face în mod normal înaintea
investigării terenului de fundare.
Categoria geotehnică este asociată riscului geotehnic, acesta fiind redus în cadrul categoriei
geotehnice 1, moderat în cadrul categoriei geotehnice 2 şi mare în cazul categoriei geotehnice 3.
Categoria geotehnică şi implicit riscul geotehnic depind de două categorii de factori:
- condiţiile de teren şi apa subterană;
- construcţia şi vecinătăţile acesteia;
Pentru încadrarea unei construcţii într-o anumită categorie geotehnică se atribuie fiecărui
factor un număr de puncte; în funcţie de punctajul total încadrarea se face astfel:
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Nr.

Tip

1.
2.
3.

Risc geotehnic redus
Risc geotehnic moderat
Risc geotehnic major

Limite punctaj

Categoria geotehnică

6 - 9
10 - 14
15 – 21

1
2
3

Stabilirea categoriei geotehnice
Pentru stabilirea categoriei geotehnice şi a riscului geotehnic în cazul amplasamentelor studiate
se foloseşte procedeul tabelar de stabilire a corelării între cei patru factori:
Factori avuţi în vedere
Condiţii de teren
Apa subterană
Importanţa construcţiei
Vecinătăţi

Condiţii
Terenuri bune
Fără epuismente
Normală
Fără riscuri
Punctaj suplimentar pt Ag ≥ 0,15 g
TOTAL PUNCTAJ
Risc geotehnic redus ► Categoria geotehnică 1

Punctaj
2
1
3
1
2
9

Având în vedere punctajul realizat(7 puncte, la care se adaugă 2 puncte pentru că Ag = 0,15g
deci în total 9 puncte) , cât şi zona seismică (zona E de seismicitate, valoarea acceleraţiei terenului
pentru proiectare este Ag = 0,15g, perioada de control -colt- Tc=0,7s, are gradul 61 de seismicitate.
Gradul 6 are o perioadă de revenire de 225 ani, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 1, cu
risc geotehnic redus.
Investigaţii geotehnice
Investigarea terenului de fundare s-a realizat prin:
a).Documentarea şi recunoaşterea amplasamentelor;
b).Lucrări de prospectare a terenului;
Prospectarea terenului s-a efectuat prin:
-observaţii directe, cartarea geologică a zonei studiate;
-executarea a 2 sondaje geotehnice cu adâncimea de 2,00 m.
-colectarea de probe tulburate şi netulburate şi analiza acestora în laborator;
Investigaţiile de teren au avut drept scop recunoaşterea terenului, cunoaşterea stratificaţiei
solului şi a continuităţii stratelor geologice din subsol. Investigaţiile geotehnice de teren s-au făcut
prin observaţii directe şi sondaje.
Cartarea geologică şi geomorfologică de suprafaţă
Cartarea geologică şi geomorfologică s-a realizat pe

amplasamentul studiat şi în

împrejurimile acestuia. Descrierile realizate în urma studierii terenului au stat la baza întocmirii
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prezentului studiu geotehnic.
Sondaje geotehnice
Pentru studierea condiţiilor geotehnice au fost executate 2 sondaje, şi s-au făcut investigaţii
geotehnice conform STAS 1.242/4 – 85 “Teren de fundare”. Sondajele au fost executate pentru
identificarea şi descrierea litologiei.
Suplimentar s-au folosit datele obţinute în urma cercetării de teren. Sondajele geotehnice au
fost executate pe amplasamentele marcate pe planul de situaţie întocmit pentru această lucrare. Din
sondajele geotehnice executate au fost prelevate probe

care au fost analizate în laboratoare

specializate şi autorizate.
Sondajul geotehnic SG 1 – str. Duiculești
0,00 - 0,25 m sol vegetal;
0,25 - 2,00 m argilă fină, cafeniu – gălbuie, cu pete vineţii, îndesată, cu compresabilitate medie;
Sondajul geotehnic SG 2 – str. Duiculești
0,00 - 0,27 m sol vegetal pietros;
0,27 - 2,00 m argilă fină, cafeniu – gălbuie, cu pete vineţii, îndesată, cu compresabilitate medie;
Caracteristicile fizico-mecanice ale zonei analizate
Proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor se prezintă astfel:
Încadrare teren pentru săpătură
În conformitate cu indicatorul TS – 1982, terenurile din amplasament se încadrează astfel:
Denumire teren
argilă fină, cafeniu – gălbuie,
cu pete vineţii, îndesată, cu
compresabilitate medie;

Categoria de teren
după modul de comportare la săpare
Manuală
Mecanică
Mijlocie spre tare

II-III

Caracteristicile fizico-mecanice ale pământurilor întâlnite.
Caracteristici fizice:
argilă fină, cafeniu – gălbuie,
Caracteristicile
Unitate de cu pete vineţii, îndesată, cu
Simbol
geotehnice
măsură
compresabilitate medie;
Umiditate naturală
W
%
18,9-19,4
Indice de plasticitate
Ip
24,3-25,1
Indice de consistență
Ic
0,69-0,71
3
Greutate volumetrică
γa
KN/m
19,8-20,2
Porozitate
n
%
38,4-38,9
Indice de porozitate
e
0,55-0,57
Grad de umiditate
Sr
0,69-0,71
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Caracteristici mecanice:
Caracteristicile
geotehnice

Simbol

Unghi de frecare internă
Coeziune

φ
c

Unitate
argilă fină, cafeniu – gălbuie,
de
cu pete vineţii, îndesată, cu
măsură
compresabilitate medie;
grade
19-21
2
KPa/cm
0,24-0,26

Condiţii de fundare
Având în vedere natura şi starea fizică a terenului de fundare au fost efectuate calcule ale
terenurilor întâlnite în sondajele realizate, pentru diferite adâncimi (m) de fundare şi pentru diferite
lăţimi ale fundaţiilor. Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 şi 3300/285.
Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale.
La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor convenţionale,
trebuie să se respecte condiţiile :
•la încărcări centrice:
Pef < Pconv şi
P'ef < 1,2 Pconv
• la încărcări cu:
• excentricităţi după o singură direcţie:
Pef max < 1,2 Pconv în gruparea fundamentală;
P'ef max < 1,4 Pconv în gruparea specială;
• excentricităţi după ambele direcţii:
Pef max < 1,4 Pconv în gruparea fundamentală;
Pef max < 1,6 Pconv în gruparea specială;
În care :
Pef şi P'ef - presiunea medie verticală pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de calcul
din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială;
Pconv - presiunea convenţională de calcul;
Pef max şi P'ef max – presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei provenită din încărcările
de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială .
Pentru pământuri foarte compresibile, stabilirea preliminară a dimensiunilor fundaţiei se poate
face pe baza valorilor Pconv minime pentru clasa respectivă de pământ, dar este obligatorie
verificarea ulterioară la stările limită de deformaţie (Ppl ) şi de capacitate portantă (Pcr).
În categoria pământurilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afânate şi pământurile
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coezive (argiloase) cu Ic < 0,5 sau cu E > 0,90.
Valoarea de bază pentru presiunea convenţională – Pconv care se va lua în calculul ternului de
fundare va fi de 250 kPa pentru sarcini fundamentale,
lăţimea tălpii fundaţiei B=1,00 m şi adâncimea D=2,00 m
Pconv de bază = 250 kPa
Pentru alte lăţimi şi adâncimi de fundare considerate de proiectantul de specialitate, se va calcula
presiunea convenţională de calcul cu relaţia:
Pconv de calcul = Pconv de bază +CB + CD, în kPa
Unde:
Pconv de bază - valoarea de bază a presiunii convenţionale (250 kPa)
CB – corecţia de lăţime (kPa)
CD – corecţia de adâncime (kPa)
Corecţia de lăţime CB pentru B≤5 m se determină cu relaţia:
CB = Pconv de bază x K1 x (B-1)(kPa), în care:
K1 = 0,05 pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive
K1 = 0,10 pentru pământuri necoezive
Corecţia de lăţime CB pentru B>5 m se determină cu relaţia:
CB = 0,4 Pconv de bază pentru pământuri necoezive
CB = 0,2 Pconv de bază pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive
Corecţia de adâncime CD se determină cu relaţia:
Mai mica de 2,00 m
ିଶ

CD = Pconv de bază x

ସ

(kPa)

Mai mare de 2,00 m
CD = K2 x γ x (Df-2) (kPa), în care:
Df – adâncimea de fundare în metri
K2 – coeficient egal cu 1,5 ; 2,0 ; 2,5.
γ – greutate volumică de calcul a straturilor de deasupra tălpii fundaţiei
Pentru B=1 m şi Df = 2 m avem:
Pconv de calcul = Pconv de bază = 250 kPa
Concluzii şi recomandări
A.Concluzii
În urma cercetărilor de teren, a analizelor de laborator şi a calculelor efectuate se desprind
următoarele concluzii:
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◊ amplasamentul se desfăşoară pe o suprafață de teren, stabilă din punct de vedere
geotehnic, şi nu sunt prezente fenomene distructive de versant, care să pună în pericol stabilitatea
terenului de fundare, la data executării prezentului studiu.
◊ situaţia litologică existentă în adâncime şi evidenţiată în sondajele geotehnice executate în
zonă, este redată detaliat în fişele anexate;
◊ Stratul de fundare este alcătuit din:
- argilă fină, cafeniu – gălbuie, cu pete vineţii, îndesată, cu compresabilitate medie;
◊ Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare este de: 250 KPa.
◊ Apa subterană:
Nivelul hidrostatic este situat la adâncimi mai mari decât adâncimea de investigare.
◊ Încadrarea săpăturilor de teren în normativ TS este :
Terenuri bune (terenuri categoria aII-a și a III-a: mijlociu la tare)
◊ Viteza vântului mediată pe 1 min. la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă este de
31m/s, iar presiunea de referinţa a vântului, mediată pe 10 min, având 50 ani interval mediu de
recurenţă este de 0,40 KPa. Din punct de vedere eolian (acţiunea vântului) amplasamentele studiate
se găsesc în zona A.
◊ Corespunzător CR 1-1-3-2005, încărcarea din zăpadă pe sol, având intervalul mediu de
recurenţă IMR = 50 ani, este de 2,0 HN/mp. Din punct de vedere climatic, al acţiunilor date de
zăpadă, amplasamentele se găsesc în zona B.
◊ Din punct de vedere seismic, conform „Cod proiectare seismica-indicativ P1001/2013”amplasamentul cercetat se află în zona E de seismiciate, iar valoarea de vârf a acceleraţiei
terenului, având interval mediu de recurenţă IMR=225 ani, este Ag = 0,15g.
◊ Perioada de colt, Tc = 0,7s
◊ Gradul de seismicitate = 6, pe scara MSK.
◊ Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS 6054, este de maxim 70-80 cm.
◊ Categoria geotehnică a sistemului obiectiv-teren de fundare este 1 = risc geotehnic
redus,
conform „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ NP
074/2014.
B.Recomandări
Prin proiect se va reamenaja sistemul de colectare și evacuare al apelor pluviale de pe strada
Duiculești oras Tismana, pe un sector cu L=216 m, sector cuprins între podețul tubular DN 1200 mm
de pe DJ672A și raul Tismana unde acestea vor fi dirijate și descărcate.
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Lucrările de construcţie se vor efectua conform proiectului de execuţie, respectându-se
întocmai documentaţia întocmită;
La proiectarea lucrărilor se va ține seama de caracteristicile argilelor;
Se va tine seama de cotele terenurilor limitrofe și cotele drumului drumului, în sensul de a se
prevedea prin proiect un sistem constructiv adecvat prin care să se împiedice inundarea acestor terenuri, în cazul unor afluxuri mari de apă pluvială, cît şi circulaţia acesteia peste carosabil;
În perioadele de ploi abundente este posibilă şiroirea apei pe carosabil, fapt pentru care apele
pluviale şi de şiroire vor fi gospodărite pe întreg amplasamentul, pentru a nu mai permite nici-o infiltraţie a acestora în rocile de sub platforma drumului, sau pe proprietățile limitrofe;
Este recomandabil ca lucrările să fie executate într-o perioadă cu precipitaţii reduse;
Se vor lua orice măsuri pe care proiectantul de specialitate consideră că pot conduce la evitarea
afectării construcției de către factorii hidrogeologici geotehnici şi geomorfologici.
Se va avea în vedere asigurarea acceselor la toate proprietățile de pe întreaga lungime a
șanțului.
Scurgerea apelor de suprafață din zonele propuse a se amenaja se va corela în profil transversal, profil longitudinal și plan de situație, funcție de situația concretă din teren, cu respectarea
platformei drumului și a limitelor de proprietate existente;
Se vor lua orice măsuri pe care proiectantul consideră că pot conduce la evitarea afectării
lucrărilor de către factorii hidrogeologici, geotehnici şi geomorfologici.
În cazul în care, pe parcursul lucrărilor vor fi întâlnite situații care nu sunt prezentate în acest
studiu, va fi chemat obligatoriu proiectantul de specialitate, care va recomanda soluțiile constructive
pentru situațiile nou ivite;

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional şi tehnologic
Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii
Obiectivul de investiție îl reprezintă amenajarea sistemului de colectare, dirijarea și descărcarea apelor pluviale de pe strada Duiculești din orașul Tismana, pe un sector cu L=216m, sector
cuprins intre podetul tubular Ø 1200mm de pe DJ672A si raul Tismana unde acestea vor fi dirijate si
descarcate.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3,
P100 -1/2013, PD177-2001, Ordin MT nr. 1296/2017 , Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS
10144/3, STAS 17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice:
-

clasa tehnica a drumului V;
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-

categoria de importanţă “C”;

-

zona climaterică II;

-

zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g

-

perioada de colţ Tc =0,7 sec;

Proiectarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in conformitate
cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 10796/1-77, STAS
10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03.
La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale sau avut in vedere urmatoarele:
-scurgerea apelor de suprafaţă din zona propusa

a se amenaja se va studia şi corela în profil

transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea
platformei drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea descarcarii acesteia la raul
Tismana (conf solicitarii beneficiarului);
- se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă,
conform normelor în vigoare;
- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului ;
- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va efectua pe baza
prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv;
- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor
de suprafaţă prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă
este posibil acest lucru);
- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate
si descarcate la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor;
- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar
in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate.
Santuri
Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala(variabila) se vor perea cu beton de ciment C25/30 cu
grosimea de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm .
Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe
partea stanga a strazii Duiculesti astfel:
-in sector km 0+000- km 0+104 (L=104 m, S=1,93mp/ml)
- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml)
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- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml)
Acostamente
Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km
0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km
0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură:
- 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995;
- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
- 10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.
Podete
Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni
corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau
longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările
de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare
etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii
apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi;
Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile
Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din
zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.
S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele:
- podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire
aval si se va decolmata.
- km 0+ 105 podet tubular Ø1200mm, L=8,50m, existent, transversal pe str. Duiculesti, se
decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m, h liber =1,25m ),
- km 0+156 podet tubular nou, Ø1000mm, L=10,00m, oblic, proiectat transversal peste
drumul local pietruit, fiind prevazut cu camere de linistire amonte si aval (l=1,80m, L=1,80 m, h
liber = 1,20 m)
Podetul tubular proiectat este din elemente prefabricate de beton armat precomprimat,
asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10 . Podetul va fi prevazut cu
timpane si coronamente din beton C25/30. Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata
tip STNB Ø 8/100, beton C25/30,in grosime de 15 cm.

26

S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L.
Str. Alexandru Vlahuta, bl. 3, parter, Tg-Jiu, jud.Gorj
J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, tel /fax 0253/212045

Accese proprietati
Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de
acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si
dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate.
Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea de 5,00
m si latimea de 2,20 m (2 buc pe sectorul pietruit ) si latimea de 2,70 m( 5 buc pe sectorul asfaltat)
Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime,
armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton
C25/30 de 25x25cm .
Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/12007), funcţie de clasa de expunere.
Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil
Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=105 m- 15 m =
90,0m)pe partea exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de
siguranta metalic zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel
de severitate a impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si
Normativ AND 593-2012.
Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
Orasul dispune de un serviciu public stradal pentru asigurarea stării de viabilitate a sistemului
de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat si accese la proprietati şi un minim de dotare
tehnică pentru intervenţiile curente şi periodice şi anume:
- drenarea apei din zona drumului şi prevenirea efectelor viiturilor prin întreţinerea şanţurilor,
îndepărtarea surpărilor locale, tasărilor şi fisurilor, reconstrucţia şanţurilor.
- lucrări de întreţinere a zonei drumului prin curăţirea suprafeţei acesteia de materiale,
îndepărtarea obstacolelor.
În acelaşi timp vor asigura lucrările de întreţinere a podeţelor prin repararea gurilor de scurgere
precum şi lucrări de întreţinere a cursurilor apelor în zona podeţelor.
Din prezentarea activităţilor de întreţinere şi reparare se estimează că toate lucrările manuale
se vor efectua de personalul propriu al primăriei iar reparaţiile mecanice şi cu tehnicitate ridicată vor
fi contractate de unităţi specializate.
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3.3. Costurile estimative ale investiţiei:
Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a
costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii
Valoarea totală a investiției: 292 081,30 lei exclusiv TVA.
Valoare C+M: 230 458,86 lei, exclusiv TVA.
3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor
Studiul de fezabilitate s-a intocmit pe baza urmatoarelor studii de specialitate:
Studiu geotehnic intocmit de ing. Geolog Pătru Florentin.
Studiu topografic intocmit de S.C ARTPRO INTEGRAL S.R.L
4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU PROPUS
SCENARIUL 1 – De a nu investi in ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești tronson DJ672A – râul Tismana”
În această variantă starea sistemelor de colectare si evacuare a apelor meteorice se menține în
condiții necorespunzătoare, conducând la o insatisfacție din punct de vedere social al locuitorilor din
comunași la o stagnare sau regresie din punct de vedere economic.
Se va menține situația din învățământ cu deficit de personal didactic bine pregătit, datorită
condițiilor de deplasare mai ales pe timp nefavorabil;
Se va meține lipsa de interes a investițiilor în agricultura românească, cu toate că terenurile și
forța de muncă sunt ieftine iar pământurile sunt fertile și se pot obține produse ecologice.
Se vor menține marile probleme de sănătate în rândul locuitorilor, datorită lipsei de interes a
personalului sanitar de a se stabili în zonă și greutățile în deplasare bolnavilor.
Aceste lucrări de întreținere nu corespund din punct de vedere tehnic și economic, de aceea
se impune alegerea unor soluții de modernizare a sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale,
inclusiv accesul la proprietati.

SCENARIUL 2 - de a investi in ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești tronson DJ672A – râul Tismana”
Această variantă informează cetățenii și obligă comunitatea locală sa-și asume responsabilități
prin hotărâri ale Consiliului Local:
- introducerea investiției în bugetul local;
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- aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției;
- asigurarea mentenanței și gestionarea investiției;
- asigurarea condițiilor de exploatare a santurilor si acceselor în conformitate cu reglementările în
vigoare privind condițiile de exploatare a drumurilor.
Pe termen scurt, scenariul 2 este costisitor dar, pe termen mediu și lung, sunt avantaje
economice, sociale și de mediu care duc la micșorarea decalajului între satul românesc și cele
din UE.
Avantaje din punct de vedere economic, social și de mediu:
- prelungirea duratei de viață a drumurilor;
- reducerea costurilor de operare ;
- reducerea costurilor de exploatare;
- îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul comunei;
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor,
preluarea și descărcarea apelor pluviale;
- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;
- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini care să dezvolte
zona;
- stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurală către mediul urban sau alte țări;
- atragerea și stabilirea specialiștilor necesari în administrație, sănătate, învățământ;
- crearea de noi locuri de muncă;
- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe baza
dezvoltării economice;
- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către insituțiile publice în condiții de confort
și siguranță;
- creșterea implicit a calității vieții în mediul rural;
- reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social.
- cresterea valorii terenurilor din zona
- diminuarea pagubelor produse de precipitatiile abundente
- cresterea mobilitatii populatiei
- consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor pluviale;
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, solul;
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4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi
prezentarea scenariului de referinţă
Denumirea obiectivului de investitii: ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești tronson DJ672A – râul Tismana”.
Specificarea

perioadei

de

referinţă:

lucrarile

de

investitii

pentru

realizarea

obiectivului ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești - tronson DJ672A – râul Tismana”
se efectueaza in conformitate cu graficul de executie.
Scenariul de referință este scenariul 2 - ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești tronson DJ672A – râul Tismana”
Scurgerea apelor
Proiectarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in conformitate
cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 10796/1-77, STAS
10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03.
La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale sau avut in vedere urmatoarele:
- scurgerea apelor de suprafaţă din zona propusa a se amenaja se va corela în profil transversal,
profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea platformei
drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea descarcarii acesteia la raul Tismana
(conf solicitarii beneficiarului);
- se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă,
conform normelor în vigoare;
- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului ;
- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va efectua pe baza
prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv;
- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor
de suprafaţă prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă
este posibil acest lucru);
- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate
si descarcate la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor;
- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar
in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate.
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Santuri
Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala se vor perea cu beton de ciment C25/30 cu
grosimea de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm .
Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe
partea stanga a stazii Duiculesti astfel:
-in sector km 0+000- km 0+104 (L=104 m, S=1,93mp/ml)
- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml)
- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml)
Acostamente
Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km
0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km
0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură:
- 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995;
- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
- 10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.
Podete
Apele din şanţuri amplasate longitudinal strazii Duiculesti, se vor descărca in paraul Tismana,
iar in punctele de intersectie cu drumurile continuitatea se va asigura prin podeţe tubulare de
dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va urmări îndepărtarea lor din zonele
proprietatilor invecinate. S-au prevazut lucrări de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente,
timpane, decolmatare, camera de colectare etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile
laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi;
Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile
Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din
zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.
S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele:
- podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire
aval si se va decolmata.
- km 0+ 105 podet tubular Ø1200mm, L=8,50m, existent, transversal pe str. Duiculesti, se
decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m, h liber =1,25m ),
- km 0+156 podet tubular nou, Ø1000mm, L=10,00m, proiectat amplasat transversal ,
oblic peste drumul local pietruit fiind prevazut cu camere de linistire amonte si aval (l=1,80m,
L=1,80 m, h liber = 1,20 m)
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Podetul tubular proiectat este din elemente prefabricate din beton armat precomprimat,
asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10. Podetul va fi prevazut cu
timpane si coronamente din beton C25/30. Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata
tip STNB Ø 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.
Accese proprietati
Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de
acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si hidraulic
conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate.
Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea de 5,00
m si latimea de 2,20 m (2 buc pe sectorul pietruit ) si latimea de 2,70 m( 5 buc pe sectorul asfaltat)
Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime,
armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton
C25/30 de 25x25cm .
Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/12007), funcţie de clasa de expunere.
Dispozitiv de protectie - Parapet metalic deformabil
Pentru retinerea si redictionarea vehiculelor pe partea carosabila in conditii de siguranta,
conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de siguranta metalic zincat permanent, cu nivel de
protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel de severitate a impactului A ,conform
prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012.
Se vor amplasa parapeti de protectie ridicata (L=90,0 m) pe zona exterioara acostamentului in
sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga.

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare a ariei pe care se găseşte
amplasamentul investigat se va face în conformitate cu Legea Nr. 575/ Noiembrie 2001, Legea
privind aprobarea Planului de amenajare al teritoriului Naţional – Secţiunea a V – a: Zone de risc
natural. Riscul este o estimare matematică a posibilităţii producerii de pierderi umane şi materiale
pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată, pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de
risc avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările de teren.
1. Cutremurele de pământ:
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Zona de intensitate seismică pe scara MSK este de 6° în zona studiată, cu o revenire de cca.
225 ani.
2.Inundaţii:
Aria studiată se încadrează în zona cu cantităţi de precipitaţii cuprinse între 700 – 800 l/m.p.
anual. Nu au fost înregistrate inundaţii mari, semnificative.
3.Alunecări de teren.
Orașul Timana, județul Gorj nu figurează în listele din Anexa 7(zone de risc natural –
Alunecări de teren) – la Legea 575/2001.
Nu au fost semnalate alunecări de teren în zonă la data efecutării prezentului studiu, iar
amplasamentul este stabil din punct de vedere geotehnic.
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
- Necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
Realizarea si funcţionarea obiectivului nu presupune asigurarea de utilitati cum ar fi:
energie electrica, gaze naturale, racordări reţele de apa, canalizare sau telecomunicaţii.
In cadrul vizitei efectuate pe teren nu s-au identificat retele de utilitati, pozate in zona de
amplasare a lucrarilor, dar in cazul in care acestea vor fi identificate ulterior, se vor proteja pe timpul
executiei lucrarilor, conform avizelor proprietarilor acestora pentru înlăturarea oricăror posibilităţi
de accident tehnic.
- Soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
Nu este cazul. Funcționarea obiectivului nu necesită asigurarea de utilități

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
a) Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse
Impactul social si cultural al amenajarii sistemelor de colectare si evacuare a apelor din
prezenta documentație se referă la:
-

îmbunătăţirea considerabila a condiţiilor de viaţă a locuitorilor din zonă.

–

cresterea valorii terenurilor din zona

–

diminuarea pagubelor produse de precipitatiile abundente

- cresterea mobilitatii populatiei
- consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor pluviale;
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează apa, solul;
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b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare
Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie
Se estimeaza crearea unui numar de 5 locuri de munca pe perioada executiei.
Număr de locuri de muncă create în faza de operare
Având în vedere caracterul investiţiei, acesta nu produce direct locuri de muncă, după punerea în
funcţiune, dar îmbunătăţeşte considerabil condiţiile de viaţă a locuitorilor din zonă.
c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a
siturilor protejate, după caz;
Impactul lucrărilor în timpul execuţiei şi exploatării obiectivului
Protecţia calităţii apelor
Perioada de exploatare
Poluarea sezonieră este determinată de substanţele împrăştiate pe carosabil în timpul iernii
pentru topirea gheţii şi/sau îmbunătăţirea aderenţei. Se împrăştie, in mod curent, sare pentru topirea
gheţii şi/sau nisip pentru îmbunătăţirea aderenţei . Ambele nu sunt substanţe poluante pentru apele de
suprafaţă sau subterane.
Poluarea cronică este determinată de acumularea pe carosabil a substanţelor poluante rezultate
din arderea incompletă a carburanţilor şi uzura drumului, a cauciucurilor, a autovehiculelor. Aceste
substanţe poluante sunt spălate de pe carosabil de apele din precipitaţii. Desi aprecierile din literatura
de specialitate sunt foarte diferite privind cantităţile de substanţe poluante ce se acumulează pe
carosabil, pot fi apreciate la:
-

pulberi sedimentabile 5-10 kg/zi/km;

-

plumb

8-14 gr/zi/km;

-

zinc

4 gr/zi/km;

-

hidrocarburi

0,1-0,5 kg/zi/km.

In cazul realizării lucrărilor, aceste substanţe vor fi preluate de rigole şi evacuate în mod
controlat asigurând prin aceasta protecţia apelor de suprafaţă şi subterane din zonă.
Poluarea accidentală se poate produce în cazul accidentelor de circulaţie in care sunt implicate
vehicule ce transporta substanţe periculoase. Prevederile proiectului ce se referă la marcaje şi
semnalizări au in vedere reducerea riscului accidentelor.
Nu sunt factori de poluare a apelor in perioada de funcţionare a obiectivului cu exceptia
impactului traficului rutier normal.
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Perioada de execuţie
Sursele potenţiale de poluare a apelor sunt similare perioadei de exploatare respectiv circulaţia
utilajelor şi a mijloacelor de transport.
Perioadele de iarnă nu sunt favorabile execuţiei construcţiilor, ca urmare poluarea sezoniera
nu va avea efecte notabile.
În perioadele de activitate pe şantier, cantităţile de pulberi sedimentabile pot fi mai mari decât
in perioada de exploatare. Termenul de "pulberi sedimentabile" se referă la particulele fine ce pot fi
antrenate de vânt din punctele de lucru sau din depozitele de materiale granulare. Apele de siroire pot
produce eroziuni şi antrenarea unor cantităţi importante de particule de pământ de diverse dimensiuni
(argile , prafuri, nisipuri şi chiar pietriş). Pentru protecţia şanţurilor şi rigolelor, antreprenorul va
asigura colectarea apelor de siroire şi reţinerea, cel puţin parţiala, a sedimentelor in bazine de
sedimentare.
Riscul poluărilor accidentale în perioada de execuţie este mai mare decât în perioada de
exploatare a drumurilor din cauza specificului traficului de şantier (masini mari încărcate cu materiale
de construcţie, cu carburanţi). Pentru micşorarea acestui risc, şantierul va fi semnalizat corespunzător
şi vor fi stabilite drumurile pe care utilajele şi masinile de transport vor circula.
Măsuri pentru diminuarea impactului:
-

în incinta organizării de şantier trebuie să se asigure scurgerea apelor meteorice,

care spală o suprafaţă mare, pe care pot exista diverse substanţe de la eventualele pierderi, pentru a
nu se transforma in bălţi, care în timp se pot infiltra in subteran, poluând solul şi stratul freatic;
- Întreţinerea utilajelor ( reparaţii, curăţarea lor) se va face in zone special amenajate, pentru
a nu se produce pierderi de ulei sau apa poluată. Uleiurile sunt deosebit de poluante datorită
conţinutului variat de aditivi introdusi pentru a le îmbunătăţi performanţele;
- Se recomandă ca platformele bazelor de producţie sa aibă o suprafaţă de beton sau piatră
spartă, pentru a împiedica sau reduce infiltraţiile de substanţe poluante;
- Tot pentru bazele de producţie, trebuie avut în vedere că platformele de întreţinere şi spălare
a utilajelor sa fie realizate cu o pantă astfel încât să asigure colectarea apelor reziduale (rezultate de
la spălarea masinilor), a uleiurilor, a combustibililor şi apoi introducerea acestora intr-un decantor
care să fie curăţat periodic, iar depunerile să fie transportate la cea mai apropiata staţie de epurare;
- Se recomandă epurarea apelor meteorice care vor spăla platforma organizării de şantier,
realizarea de bazine de decantare şi separare a grăsimilor, care să reţină particulele în suspensie şi
uleiurile pentru a împiedica infiltrarea în stratul freatic;
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- Apele uzate menajere provenite de la utilităţile organizării de şantier vor fi epurate înainte
de deversare, nefiind permisă deversarea lor în albii naturale;
- Constructorul va trebui sa ia masuri pentru evitarea descărcării materialelor excavate in albii
de râu deoarece aceasta poate sa ducă la poluarea apei ,a florei si a faunei acvatice sau/si la
modificarea morfologiei albiilor respective.
Protecţia aerului
Perioada de exploatare
Emisiile poluante ale gazelor de eşapament sunt principala sursă de poluare a aerului pe
arterele de circulaţie a autovehiculelor.
Referitor la concentraţiile la emisie, in cazul circulaţiei rutiere, valorile maxime se
înregistrează la marginea părţii carosabile si scad rapid in exterior.
Nu sunt alţi factori de poluare a aerului în perioada de funcţionare a obiectivului cu excepţia
impactului traficului rutier normal.
Perioada de execuţie
Pe ansamblu, in perioada de execuţie a lucrărilor, poluarea aerului rezultată din activitatea de
construcţii este nesemnificativa; local, in punctele de lucru de concentrare a utilajelor, se pot atinge
valori semnificative ale concentraţiilor la emisie.
Execuţia lucrărilor va necesita circulaţia unui parc important şi diversificat de maşini, utilaje
şi echipamente (betoniere, transportoare de materiale şi utilaje, vehicule care transportă muncitori
etc.), fapt care va genera temporar noxe şi va perturba astfel mediul înconjurător.
În perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, surse de poluare a aerului sunt emisiile de noxe
de la traficul greu aferent, de la execuţia lucrărilor (excavaţii, turnarea betonului etc.), posibilitatea
sporita de înregistrare a unor accidente ca urmare a interacţiunii traficului specific şantierului cu cel
riveran.
In mod uzual, evaluările privind emisiile de poluanţi în atmosferă ca urmare a execuţiei unor
astfel de lucrări (atât cei proveniţi de la traficul rutier spre si de la şantier, cât si cei de la staţiile de
betoane) arată că acestea au valori inferioare concentraţiilor maxime admisibile conform
reglementărilor in vigoare - astfel încât nu se preconizează efecte adverse însemnate pentru populaţia
din localitate.
Întrucât oricărui antreprenor i se impune prin lege sa aibă un plan de măsuri privind valorile
concentraţiilor poluanţilor emişi în atmosferă. Care să nu depăşească limitele admisibile conform
reglementărilor în vigoare, se poate spune că se va evita poluarea aerului.
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Riscul poluărilor accidentale în perioada de execuţie este mai mare decât in perioada de
exploatare din cauza specificului traficului de şantier (maşini mari încărcate cu materiale de
construcţie, cu carburanţi etc. ).Pentru micşorarea acestui risc şantierul va fi semnalizat corespunzător
şi vor fi stabilite drumurile pe care utilajele si maşinile de transport vor circula.
O atenţie deosebită se va acorda semnalizării zonelor în construcţie pe timp de noapte,
obligatoriu toate semnele vor fi reflectorizante iar pe zonele în care se execută excavaţii ale sistemului
rutier vor fi montate semnale luminoase avertizoare cu lumină intermitentă.
O măsură suplimentară poate fi aceea de marcare a perimetrelor în care se execută lucrări, cu
benzi de polietilenă special create în acest scop.
Printr-o întreţinere corectă a utilajelor şi maşinilor de transport se va realiza o ardere optimă
a carburantului, reducând emisiile în aer datorate arderilor incomplete (oxid de carbon, hidrocarburi
uşoare, oxid şi bioxid de sulf etc.).
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor
În perioada de exploatare /circulaţie
Sursa principală de zgomot si vibraţii pentru obiectivul analizat este reprezentată de circulaţia
rutieră.
Pentru obiectivul analizat nu sunt factori generatori de zgomot şi/sau vibraţii in perioada de
funcţionare a obiectivului .
În perioada de execuţie
În perioada de execuţie, punctual, în zonele de activitate a utilajelor şi în imediata apropiere a
acestora, se pot atinge valori ridicate ale nivelului de zgomot, de ordinul Leq = 90 dB(A). Prin
îndepărtarea de sursă, nivelul de zgomot se reduce cu 6 dB(A) pentru fiecare dublare a distanţei. Se
apreciază ca în timpul execuţiei, nivele mai ridicate de zgomot se vor înregistra local şi temporar,
numai în zona de activitate a utilajelor şi în perioadele de lucru.
Pentru o prezentare corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalaţii,
trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:
-

zgomot de sursă;

-

zgomot de câmp apropiat;

-

zgomot de câmp îndepărtat.
Fiecăruia din cele trei niveluri de observare îi corespund caracteristici proprii.
În cazul zgomotului la sursă, studiul fiecărui echipament se face separat şi se presupune plasat

în câmp liber. Această faza a studiului permite cunoaşterea caracteristicilor intrinseci ale sursei,
independent de ambianţa ei de lucru.
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Măsurile de zgomot la sursă sunt indispensabile atât pentru compararea nivelurilor sonore ale
utilajelor din aceeaşi categorie cât şi pentru a avea o informaţie privitoare la puterile acustice ale
diferitelor categorii de utilaje.
În cazul zgomotului în câmp deschis apropiat, se ţine seama de faptul că fiecare utilaj este
amplasat într-o ambianţă ce-i poate schimba caracteristicile acustice.
În acest caz interesează nivelul acustic obţinut la distanţe cuprinse între câţiva metri şi câteva
zeci de metri faţa de sursă.
Pentru a avea sens valoarea de presiune acustică aceasta trebuie să fie însoţită de distanţa la
care s-a efectuat măsurarea.
Faţă de situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de câmp liber, acest nivel de presiune acustică
poate fi amplificat în vecinătatea sursei (reflexii), sau atenuat prin prezenţa de ecrane naturale sau
artificiale între sursă şi punctul de măsură.
Deoarece măsurătorile în câmp apropiat sunt efectuate la o anumită distanţa de utilaje, este
evident că în majoritatea situaţiilor zgomotul în câmp apropiat reprezintă, de fapt zgomotul unui grup
de utilaje si mai rara al unui utlaj izolat.
În cazul primelor doua niveluri de observare caracteristicile acustice sunt strâns legate de natura
utilajelor si de dispunerea lor, zgomotul în câmp îndepărtat, adică la câteva sute de metri de sursă,
depinde în mare măsura de factori externi suplimentari cum ar fi:
- fenomene meteorologice şi în particular: viteza şi direcţia vântului, gradientul de temperatura
şi de vânt;
- absorbţia mai mult sau mai puţin importanta a undelor acustice de către sol, fenomen denumit
efect de sol;
- absorbţia în aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativă, componenta
spectrală a zgomotului;
- topografia terenului;
- vegetaţia.
La acest nivel de observare, constatările privind zgomotul se referă, in general, la întregul
obiectiv analizat.
Din cele de mai sus rezultă o anumită dificultate în aprecierea poluării sonore în zona unui front
de lucru.
Totuşi, pornind de la valorile nivelurilor de putere acustică ale principalelor utilaje folosite şi
numărul acestora într-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot
şi distanţele la care acestea se înregistrează.
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Utilizarea unor utilaje moderne cu nivel redus de zgomot care încep sa ocupe o pondere tot mai
mare în lucrările actuale de construcţii, constituie în sine un factor determinant în reducerea efectelor
negative comparativ cu evaluările uzuale privind nivelul zgomotului. Deci o măsură semnificativă de
reducere atât a zgomotului cât şi a noxelor emanate de utilaje în cadrul lucrărilor de asfaltare a străzilor
o reprezintă evaluarea foarte atenta a utilajelor din dotare (sau cu posibilităţi de închiriere) ale
ofertanţilor pentru lucrările de construcţii, putându-se prevede de către proiectant în documentaţia de
licitaţie obligativitatea utilizării în timpul lucrărilor de asfaltare numai a utilajelor şi echipamentelor
care corespund anumitor norme de poluare acustică şi cu noxe.
Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimează că în şantier, în
zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de până la 90 dB(A), pentru anumite
intervale de timp.
Rezultă evident că trebuie să se limiteze pe cât posibil traficul pentru şantier prin localităţi
căutându-se rute care prin topografia lor să afecteze din punct de vedere al zgomotelor un număr cât
mai mic de persoane.
Valorile de trafic caracteristice perioadei de construcţie sunt mai mici comparativ cu valorile
de trafic prognozate pentru perioada de operare (după finalizarea lucrărilor). Aprecierea globala ca
impactul sonor al drumului în timpul operării este superior celui din timpul execuţiei trebuie
considerata orientativă. Astfel o posibilitate de reducere a poluării fonice în perioada de după
finalizarea lucrărilor o reprezintă limita accesului pe anumite străzi a vehiculelor cu gabarit mare care
pe lângă poluarea fonică, are şi un impact negativ asupra duratei de exploatare a drumurilor.
În cadrul proiectului se vor avea în vedere orice măsuri necesare de protecţie a populaţiei
împotriva zgomotului produs de trafic (mai ales după finalizarea lucrărilor), în măsura în care în astfel
de măsuri vor fi fezabile sub aspect tehnic şi financiar. În zone critice, în funcţie de rezultatul
estimărilor privind zgomotul, vor putea fi propuse măsuri speciale de reducere a efectelor zgomotului,
vor putea fi propuse măsuri speciale de reducere a efectelor zgomotului în situaţia în care nivelul de
zgomot actual şi cel prognozat este ridicat prin comparaţie cu reglementările în domeniu.
Echipamente sau măsuri de protecţie împotriva zgomotului în timpul construcţiei.
Măsurile de protecţie împotriva zgomotului pot fi următoarele:
- Limitarea la minimum posibil a deplasării prin localităţi a utilajelor aparţinând şantierului şi a
autobasculantelor ce deservesc şantierul, care efectueaza numeroase curse şi au mase mari şi emisii
sonore importante.
- Pentru amplasamentele din localitate, se recomandă lucrul numai în perioada de zi (6.00 – 22.00),
respectâdu-se perioada de odihnă a localnicilor.
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- pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii ale şantierului se va face în aşa fel încât
să constituie ecrane între şantier şi localităţi.
- Depozitele de materiale utile trebuie realizate în sprijinul constituirii unor ecrane între şantier şi
localităţi.
- Întreţinerea permanentă a drumurilor căilor temporare de transport contribuie la reducerea
impactului sonor.
- Întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de prepararea betoanelor contribuie la reducerea
nivelului de zgomot în zona de influenţă a acestora.
-Menţinerea utilajelor în stare de bună funcţionare, întreţinerea acestora conform cărţilor tehnice.
- Utilizarea unor utilaje care prin funcţionare să producă un nivel redus de vibraţii.
Protecţia împotriva radiaţiilor
Nu este cazul. Nu se vor utiliza generatoare de radiaţii.
Protecţia solului şi a subsolului
Lucrările proiectate ocupă o suprafaţă de 829,0 mp, proprietate a domeniului public.
Lucrările proiectate se desfăşoară în actuala ampriză a drumului şi nu necesită ocuparea de
suprafeţe suplimentare sau exproprieri de terenuri.
Sursele posibile de poluare ale solului şi subsolului în perioada de execuţie sunt:
-

pierderi accidentale de produse petroliere de la autovehiculele ce asigură operaţii de transport-

încărcare sau alte lucrări;
-

depozitare necorespunzătoare a deseurilor rezultate din activităţile de şantier;

-

pierderi accidentale de ape uzate;

-

poluarea accidentală poate apărea cu ocazia accidentelor de circulaţie ale vehiculelor ce

transporta materiale de construcţie, alte produse toxice sau corozive care pot produce degradări ale
solului, ale apelor de suprafaţă şi subterane, ale vegetaţieiMăsuri de diminuare a poluării şi a impactului asupra solului:
- depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafeţe cât mai reduse. Se va
delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel încât să nu se producă distrugeri inutile ale
terenurilor adiacente;
- se va dispune pământul excavat astfel încât să nu fie antrenat de ape de ploaie;
- solul va fi reutilizat pentru taluzuri şi va fi reînsămânţat;
- deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor precum precum şi cele provenite de la
organizările de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate, avizate de către Agenţia de
Protecţia Mediului Gorj;
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- se recomandă epurarea apelor meteorice care vor spăla platforma organizării de şantier,
realizarea de bazine de decantare şi separare a grăsimilor, care să reţină particulele în suspensie şi
uleiurile pentru a impiedica infiltrarea în stratul freatic;
- apele uzate menajere provenite de la utilităţile organizării de şantier vor fi epurate înainte de
deversare, nefiind permisă deversarea lor în albii naturale, decât în condiţiile prevăzute de normativele
de specialitate (NTPA);
- constructorul va trebui să ia măsuri pentru evitarea descărcării materialelor excavate în albii
de râu deoarece aceasta poate să ducă la poluarea solului, subsolului, apei şi a florei şi faunei acvatice,
sau/şi la modificarea morfologiei albiilor respective.
Exceptând ocuparea definitivă a unor suprafeţe de teren, afectarea solului şi subsolului prin
lucrările proiectate este nesemnificativă.
Lucrările de colectare şi evacuare a apelor din precipitaţii repartiţie şi decolmatare a podeţelor
şi şanţurilor pereate şi cele de apărare vor reduce eroziunea solului şi vor elimina pierderile de teren
datorate eroziunilor; de asemenea vor elimina stagnarea apelor din precipitaţii colectate de pe ampriza
drumului şi înmlăştinarea unor terenuri riverane drumului
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Lucrările proiectate de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale,
inclusiv amenajarea acceselor la proprietati se încadrează în actuala ampriză a drumului; nu sunt
necesare expropieri şi ocuparea definitivă a unor suprafeţe suplimentare de teren.
Se vor ocupa temporar suprafeţe de teren pentru organizările de şantier. Amplasamentele vor
fi avizate de autoritatea de mediu. În final, aceste suprafeţe vor fi amenajate conform folosinţei
anterioare şantierului.
Zonele se vor reamenaja astfel încât să conductă la influenţe favorabile asupra factorilor de
mediu.
Va exista un impact negativ mediu, temporar, de mică amploare asupra florei – suprafeţe verzi
care vor fi dezafectate temporar, precum şi asupra faunei locale care va fi perturbata pe parcursul
execuţiei lucrărilor ca urmare a nivelelor de zgomot ridicate şi a prezenţei umane.
Se poate aprecia că vor fi efecte benefice asupra zonei prin refacerea sistemului de colectare
şi evacuare a apelor de şiroire.
Impactul asupra factorului uman în timpul execuţiei şi exploatării obiectivului
Nu sunt obiective de interes public sau aşezări umane care să fie direct afectate de către lucrare.
Va exista un impact negativ, de scurta durata, în perioada de execuţie , prin marirea traficului
greu în zonă, prin zgomotul produs de lucrările de dezafectare.
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Pe parcursul lucrărilor se va urmării ca circulaţia să se desfăşoare pe cât posibil în bune
condiţii.
În perioada de execuţie se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea mediului social-uman:
- supravegherea şi controlarea modului de expunere a lucrătorilor în mediul în care acestea îşi
desfăşoară activitatea;
-instruirea lucrătorilor pentru locul de muncă privind normele de securitate;
-verificarea stării instalaţiilor şi utilajelor;
-precizarea în planuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a punctelor critice;
-asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime încuiate, sigilate;
-stabilirea de posturi de pază;
-execuţia de platforme de acces provizorii care se vor desfiinţa la terminarea lucrărilor;
- protejarea cablurilor, conductelor şi reţelelor de gaze, electrice şi de telecomunicaţii existente pe
durata executării lucrărilor.
Prin realizarea lucrărilor proiectate, în principal prin fluentizarea circulaţiei rutiere în zonă, se
asigură condiţii corespunzătoare de trafic şi condiţii mai bune de deplasare, aprovizionare şi activitate.
Gospodărirea deşeurilor
În perioada de execuţie a obiectivului, deşeurile ce vor rezulta sunt cele specifice activităţii
din domeniul construcţiilor. Deşeurile ce vor rezulta din resturi de materiale (balast, nisip, beton,
asfalt, etc.). Toate aceste deşeuri se încadrează în categoria deşeurilor inerte.
Deşeurile rezultate vor fi de tip Deşeuri rezultate din construcţii şi demolări, cod 17: beton
cod 17 01 01, asfalturi cod 17 03 02, fier şi oţel cod 17 04 05, amestecuri metalice cod 170 04 07,
pământ şi pietre cod 17 05 04, resturi de balast cod 17 05 08,
Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor precum şi cele provenite de la organizările
de şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate, avizate de către Agenţia de Protecţia Mediului
Gorj;
Deşeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăşoară în incinta
şantierului se colectează (pe tipuri de deşeuri-selectiv) într-un container metalic amplasat în loc
special, care se goleşte periodic la rampa de salubrizare,
Activităţile de colectare şi evacuare periodică a deşeurilor provenite din activităţile de şantier
reduc la minim posibilitatea de poluare.
În categoria deşeurilor sunt cuprinse şi anvelope uzate, acumulatori, tuburi flourescente, piese
de schimb, etc. Acestea vor fi colectate şi evacuate separat prin unităţi de salubritate specializate în
colectarea acestor tipuri de deşeuri.
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Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase
Prin specificul lucrărilor, cantităţile de produse potenţial toxice şi periculoase necesare
execuţiei şi întreţinerii obiectivului sunt nesemnificative.
Lucrări de refacere/restaurare a amplasamentului
Se apreciază că nu sunt necesare lucrări speciale de refacere a amplasamentului. Lucrările
proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, drenajului,
microclimatului, apelor de suprafaţă, faunei. Dimpotrivă, efectul lucrărilor prevăzute este cu
preponderenţă pozitiv prin amenajari care reduc poluarea mediului în zona drumurilor şi vecinătatea
acestora.
Prin lucrările proiectate se va reface mediul înconjurător afectat de alunecări prin lucrări de
drenaje şi scurgerea apelor de suprafaţă.
După realizarea amenajarilor, impactul asupra mediului va fi benefic, asigurându-se
stabilitatea drumurilor şi scurgerea controlată a apelor.
Prin proiect, au fost adoptate măsuri de diminuare, în unele cazuri de eliminare a impactului
negativ asupra mediului – santurile asigură evacuarea rapidă şi controlată a apelor de precipitaţii.
Impactul asupra mediului pe perioada de execuţie a lucrărilor este minim, având un caracter
limitat în timp.
O serie de măsuri de protecţie a mediului vor fi stabilite şi adoptate în timpul execuţiei
lucrărilor.
Pentru terenurile ocupate temporar de organizările de şantier este prevăzută, în final,
amenajarea corespunzătoare a acestora. Beneficiarul va recepţiona amenajarea ecologică şi
peisagistică a terenurilor riverane drumurilor.
Prevederi pentru monitorizarea mediului
Aspectele ce trebuie verificate sunt următoarele:
a) derularea efectivă a lucrărilor;
- respectarea tehnologiei;
- respectare calendarului lucrărilor;
- respectarea limitelor aprobate ale amprizei şantierului;
- respectarea cadrului social (condiţii de evacuare a apelor, a deşeurilor menajere, etc).
b) urmărirea impactului lucrărilor prin:
-

controlul strict al calităţii apelor evacuate în mediul natural;
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-

urmarirea impactului asupra mediului uman prin măsurători de zgomot produs pe şantier în

special în intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinătate.
Monitorizarea factorilor de mediu în perioada de funcţionare a
obiectivului, pentru confirmarea previziunilor, va urmări:
-

impactul sonor,

-impactul asupra factorilor de mediu aer.
Se apreciază că, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare a
mediului.
În perioada de execuţie a lucrărilor este necesară, în principal, monitorizarea respectării
proiectului şi a normelor specifice activităţii de construcţii.
Activitatea de monitorizare a execuţiei constă constă din supravegherea impactului produs
asupra factorilor de mediu: aer, apă, sol, zgomot, pe baza măsurătorilor, prelevării probelor la emisie,
imisie a analizelor de laborator. Datele acestor analize vor fi prezentate atât executantului şi
beneficiarului, cât şi autorităţilor locale de protecţia mediului pentru evaluarea impactului şi stabilirea
măsurilor de protecţie.
Activitatea de monitorizare include organizările de şantier, carierele, fronturile de lucru,
depozitele de materiale şi carburanţi etc.
Circulaţia va fi menţinută, cu restricţii, în perioada de execuţie a lucrărilor. Se impun măsuri
de dirijare şi semnalizare a traficului pentru reducerea riscului accidentelor. Punctele de lucru trebuie
semnalizate vizibil şi limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesită concentrarea utilajelor
pe spaţii reduse ceea ce poate genera depăşirea limitelor admise pentru poluarea aerului şi zgomot.
Nu se admite depăşirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se
admite depăşirea valorii legale de 90 dB(A) pentru zgomot.
În timpul execuţiei se va monitoriza în perimetrul şantierului gospodărirea apelor uzate.
Monitorizarea va urmări, cu prioritate, conţinutul de particule în suspensie.
Monitorizarea lucrărilor în perioada de execuţie pentru indicatorii aer, ape uzate şi zgomot se
va efectua prin unităţi abilitate.
La execuţie se vor respecta normele de protecţia muncii specifice fiecărei categorii de lucrări
în parte, înscrise în normative şi legislaţia în vigoare.
În timpul lucrărilor se va acoperi punctul de lucru cu semnale prevăzute în instrucţiuni.
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d) Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care
acesta se integrează, după caz.
Raportat la contextul natural, amenajarea sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale
acționează prin diminuarea poluării.
In context antropic, investiția nu aduce modificări majore situației existente, deoarece obiectul
investiției il reprezinta amenajarea sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale.

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de
investiţii
Sistemele de colectare si evacuare a apelor propuse spre amenajare vor diminua efectele
negative a inundarii proprietatilor locuitorilor din orasul Tismana. Implementarea acestui proiect va
satisface cererea de bunuri si servicii in ceea ce priveste infrastructura rutieră a locuitorilor acestor
sate.
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:
fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea
financiară
Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investițiilor, in lei,
precum și repartizarea costurilor investiției pe perioada de implementare a proiectului, în conformitate
cu graficul prezentat în capitolele anterioare.

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică:
valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz,
analiza cost-eficacitate
Nu este cazul, intrucat aceasta investiţie publică nu este majoră: costul total al acestei
investiţiii publice nu depăşeşte echivalentul a 50 milioane euro. Realizarea analizei economice este
obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

4.8. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate se aplica atat pentru analiza riscului costului cat si a veniturilor sau
beneficiilor cuantificate ca si venituri ale proiectului pe baza calculelor efectuate in cadrul unor
analize financiare.
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4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Riscuri tehnice
Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană
și legislația națională.
Din punct de vedere al realizării efective a investiției de amenajare, reprezentantul
proiectantului va fi prezent pe șantier de câte ori este necesară modificare soluției prevăzute inițial în
documentația tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate și adaptarea la
condițiile de amplasament a lucrărilor noi de executat.
Inspecția în Construcții este instituția de control din fiecare județ care are dreptul și obligația
de a verifica stadiul de execuție a lucrărilor și modul în care se respectă condițiile de calitate ale
acestora. Constructorul are obligația de a numi pentru fiecare lucrare, un specialist responsabil tehnic
cu execuția lucrărilor – autorizat, care va avea sarcina să asigure condițiile necesare ca fiecare etapă
de excuție să se facă cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor dar și respectarea graficului de
execuție al lucrărilor contractate, implicit cu respectarea termenilor de execuție.
Din aceste considerente, apreciem aceste riscuri ca fiind minime.
Riscuri instituționale și politice
Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. În domeniul impozitului pe profit și salarii) ce
descurajează investițiile, inițiativele antreprenoriale, motivarea forței de muncă și toate acestea
conduc la scăderea nivelului de trai.
Din acest punct de vedere, riscul este redus.
Riscuri interne
Riscurile interne sunt direct legate de proiect și pot apărea în timpul si/sau ulterior fazei de
implementare:
- executarea defectuoasă a lucrărilor;
- întreținere și lucrări de intervenție defectuoase;
- supradimensionarea personalului de intervenție și de întreținere;
- incapacitatea financiară a beneficiarului de a susține costurile de întreținere;
- nerespectarea cerințelor cuprinse în autorizația de mediu;
- nerespectarea programului de întreținere și reparații;
- nerespectarea graficului de implementare;
- nerespectarea graficului de plăți, respectiv întârzierea plăților;
- nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor.
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Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri cu caracter
administrativ, cum ar fi:
- selectarea unei societăți performante pentru lucrări;
- respectarea termenelor de execuție prevăzute;
- introducerea unui contract strict, riguros, cu termene și responsabilități clare.
În cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului, se impune
identificarea și adoptarea de către Beneficiar, proiectant și Constructor a unor soluții adecvate.
Riscuri externe
Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio – economic,
având o influență considerabilă asupra proiectului propus:
- riscuri economice: creșterea inflației, deprecierea monedei naționale, scăderea veniturilor
populației;
- riscuri sociale: creșterea costurilor forței de muncă.
În timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul măsurilor de natură
administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât mai mult cu cât sunt independente de
acțiunile întreprinse în cadrul proiectului.
Tosuși, probabilitatea producerii unor riscuri externe economice și politice este foarte scăzută.
Astfel, „aderarea la Uniunea Europeană aduce beneficii importante pentru Romania în ce privește
creșterea economică, schimburile comerciale, investițiile și susținerea financiară din partea UE”,
estimează Institutul pentru studii economice din Viena.
Măsuri de administrare a riscurilor
Manifestarea factorilor de risc identificaţi, deşi cu grad redus de probabilitate, poate conduce
la anumite situaţii de criză, dar mai ales în faza de realizare propriu-zisă (execuţie) a proiectului. În
acest caz sunt prevăzute măsuri speciale de administrare a crizei. Astfel, activităţi de evaluare,
monitorizare şi actualizare a proiectului vor fi realizate pe tot parcursul realizării proiectului în raport
direct cu indicatorii stabiliţi pentru intervalul de execuţie şi finisare a obiectivelor.
Va exista o evaluare initiala, realizata de catre personalul proiectului pentru a identifica
necesitatile pentru crearea conditiilor necesare in vederea definirii planului de interventie pentru
abordarea factorilor de risc. Planul de interventie va include masurile necesare pentru a aborda cu
succes situatiile de risc. Riscurile care pot afecta premisele avute in vedere la intocmirea diferitelor
rapoarte si studii, inclusiv influenta variatiilor de pret, rata dobanzii pentru creditele bancare, rata de
schimb etc.Impactul intarzierii in implementarea proiectului - se poate reflecta in impactul asupra
mediului, sau impact social si economic-financiar cauzate de eventuale intarzieri in finalizarea
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proiectului. Deoarece executia lucrarilor se poate etapiza in tronsoane independente, un risc major il
constituie numai o calamitate naturala.

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
SCENARIUL 1 – de a nu investi in amenajare
SCENARIUL 2 - de a investi in “Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești tronson DJ672A – râul Tismana”
Scenariul recomandat este Scenariul 2
Scurgerea apelor
Santuri
Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala se vor perea cu beton de ciment C25/30 cu grosimea de
10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm .
Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe
partea stanga a strazii Duiculesti astfel:
-in sector km 0+000- km 0+104 (L=104 m, S=1,93mp/ml)
- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml)
- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml)
Acostamente
Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km
0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km
0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură:
- 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995;
- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
- 10,0 cm strat inferior de fundatie din balast conf. SR EN 13242 si STAS 6400.
Podete
Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni
corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau
longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările
de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare
etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii
apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi;
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Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile
Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din
zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.
S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele:
- podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire
aval si se va decolmata.
- km 0+ 105 podet tubular Ø1200mm, L=8,50m, existent, transversal pe str. Duiculesti, se
decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m, h liber =1,25m ),
- km 0+156 podet tubular nou, Ø1000mm, L=10,00m, oblic proiectat

transversal peste

drumul local pietruit , prevazut cu camere de linistire amonte si aval (l=1,80m, L=1,80 m, h liber =
1,20 m)
Podetul tubular proiectat este din elemente armate din beton precomprimat prefabricate,
asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10. Podetul va fi prevazut cu
timpane si coronamente din beton C25/30. Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata
tip STNB Ø 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.
Accese proprietati
Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de
acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si
dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate.
Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea de 5,00
m si latimea de 2,20 m- 2,70 m (7 buc ).
Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime,
armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton
C25/30 de 25x25cm .
Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/12007), funcţie de clasa de expunere.
Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil
Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=90,0m) pe
partea exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de siguranta
metalic zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel de
severitate a impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 – 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ
AND 593-2012.
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Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/12007), funcţie de clasa de expunere.
Soluțiile proiectate au la bază Studiul topografic, Studiul geotehnic si legislația în vigoare,
după cum urmează:
- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata, actualizată prin
Legea 241/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2016 privind unele
masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport,
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicata in M. oficial nr. 974 din
06 decembrie 2016)
-Ordonanta urgenta 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de
infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea
si completarea unor acte normative (publicata in M. oficial nr. 964 din 29 noiembrie 2016),
-Legea 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
(publicata in M. oficial nr. 874 din 01 noiembrie 2016).
- HG nr 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, executiei lucrrailor si a constructiilor;
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
-HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
-STAS 1913 – Teren de fundare.
- SR EN 13242 :2013 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in lucrari
de inginerie civila si in constructia de drumuri.
-STAS 6400 – Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.
-STAS 10796/2 – Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri.
Prescriptii de proiectare si executie.
- STAS 10796/3 – Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectare
si amplasare.
-STAS 10796/1 – Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de
proiectare.
- NE 012 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.
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- STAS 6400 – Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.
-Ordinul MT nr. 46/1998 – Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
-Ordinul MT/Minr. 411/1112/2000, publicat in MO 397/24.08.2000 – Norme metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
NE 014 - Normativ pentru executarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment în sistemele cofraje
fixe si glisante.
SR 183-1 – Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminti de beton de ciment executate în cofraje fixe. Conditii
tehnice de calitate.
SR 183-2 – Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminti de beton de ciment executate în cofraje glisante.
Conditii tehnice de calitate.
SR EN 196-1 – Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice.
SR EN 196-3 + SR EN 196-3/AC - Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea
timpului de priză si a stabilitătii.
SR EN 196-6 – Metode de încercări ale cimenturilor. Determinarea finetii.
SR EN 196-7 – Metode de încercări ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregătire a probelor de
ciment.
SR 227-2 – Cimenturi. Încercări fizice. Determinarea finatii de măcinare prin cernere pe proba de 100
STAS 438/1 – Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Mărci si conditii
tehnice de calitate.
STAS 730 – Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate si drumuri. Metode de încercare.
SR 754 – Bitum neparafinos pentru drumuri.
STAS 790 – Apă pentru betoane si mortare.
SR EN 933-2 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2:
Analiza granulometrică. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.
SR EN 1097-1 – Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 1: Determinarea rezistentei la uzură (micro-Deval).
STAS 1275 – Încercări pe betoane. Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistentelor mecanice.
STAS 1759 – Încercări pe betoane. Încercări pe betonul proaspăt. Determinarea densitătii aparente, a
lucrabilitătii, a continutului de agregate fine si a începutului de priză.
STAS 3518 – Încercări pe betoane. Determinarea rezistentei la înghet-dezghet.
STAS 3789 – Hârtii superioare de ambalaj. Hârtie rezistentă.
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SR 3832-2 – Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea umiditătii si a dioxidului de
siliciu.
SR 3832-3 – Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea trioxidului de fier si a
trioxidului de aluminiu.
SR 3832-4 - Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea oxidului de calciu si a
oxidului de magneziu.
SR 3832-5 - Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea trioxidului de sulf.
SR 3832-7 – Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea substantelor combustibile.
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului optim recomandat
S-a optat pentru realizarea investiției propuse în Scenariului 2.

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) Obţinerea si amenajarea terenului;
Terenul pe care sunt amplasate lucrarile aparţine domeniului public al Orasului Tismana.
Investitia se realizează pe amplasamentul drumului propriu zis (str. Duiculesti) şi chiar dacă
sunt proiectate lucrări noi, cum ar fi, lucrări de scurgere a apelor, acestea se vor executa pe ampriza
actuală a drumului respectiv.
b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;
Nu este cazul. Funcționarea obiectivului nu presupune asigurarea cu utilitati.
c) Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază,
corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnicoeconomici propuşi;
Obiectivul de investiție îl reprezintă amenajarea sistemului de colectare, dirijarea și descărcarea apelor pluviale de pe strada Duiculești din orașul Tismana, pe un sector cu L=216m, sector
cuprins intre podetul tubular Ø 1200mm de pe DJ672A si raul Tismana unde acestea vor fi dirijate si
descarcate.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3,
P100 -1/2013, PD177-2001, Ordin MT nr. 1296/2017 , Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS
10144/3, STAS 17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice:
-

clasa tehnica a drumului V;

- categoria de importanţă “C”;
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- zona climaterică II;
- zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g
- perioada de colţ Tc =0,7 sec;
Proiectarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in conformitate
cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 10796/1-77, STAS
10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03.
La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale sau avut in vedere urmatoarele:
-scurgerea apelor de suprafaţă din zona propusa

a se amenaja se va studia şi corela în profil

transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie de situaţia concretă din teren, cu respectarea
platformei drumului si a limitelor de proprietate existente cu asigurarea descarcarii acesteia la raul
Tismana (conf solicitarii beneficiarului);
- se va prevedea protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă,
conform normelor în vigoare;
- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate lateral drumului ;
- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va efectua pe baza
prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv;
- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor
de suprafaţă prin podeţe noi sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă
este posibil acest lucru);
- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate
si descarcate la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor;
- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar
in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate.
Santuri
Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala se vor perea cu beton de ciment C25/30 cu grosimea
de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm .
Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate
pe partea stanga a stazii Duiculesti astfel:
-in sector km 0+000- km 0+104 (L=104 m, S=1,93mp/ml)
- in sector km 0+106-km 0+146 ( L= 40 m, S=2,9mp/ml)
- in sector km 0+159-km 0+216 ( L= 57 m, S=3,1 mp/ml)
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Acostamente
Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km
0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m pe sectorul km 0+000 – km
0+102 si 1,00 m pe sectorul km 0+102 – km 0+146) cu următoarea structură:
- 10,0 cm beton de ciment C25/30, conform STAS 183-1995;
- 12,0 cm strat de fundatie din piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400;
Podete
Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni
corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau
longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea lucrările
de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de colectare
etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii
apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi;
Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile
Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din
zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.
S-au proiectat urmatoarele lucrari privind podetele:
- podet Ø1200, L=8,50 m, existent, transversal pe DJ672A – reparatii la camera de linistire
aval si se va decolmata.
- km 0+ 105 podet tubular Ø1200mm, L=8,50m, existent, transversal pe str. Duiculesti, se
decolmateaza si se executa camera de linistire in aval (L=2m, l=1,5m, h liber =1,25m ),
- km 0+156 podet tubular nou, Ø1000mm, L=10,00m, oblic proiectat

transversal peste

drumul local pietruit , prevazut cu camere de linistire amonte aval (l=1,80m, L=1,80 m, h liber = 1,20
m)
Podetul tubular proiectat este din elemente armate din beton precomprimat prefabricate,
asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10 . Podetul va fi prevazut cu
timpane si coronamente din beton C25/30. Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata
tip STNB Ø 8/100, beton C25/30, grosime de 15 cm.
Accese proprietati
Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete de
acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si
dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate.
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Accesele au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la lungimea de 5,00
m si latimea de 2,20- 2,70 m (7 buc ).
Amenajarea acceselor s-a prevazut a se realiza din placi din beton C25/30 de 15cm grosime,
armate cu plasa tip STNB Ø 8/100 dispusa pe un rand. Placile armate reazema pe pinteni de beton
C25/30 de 25x25cm.
Se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu
recomandările indicativului NE 012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/12007), funcţie de clasa de expunere.
Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil
Pentru siguranta circulatiei in sectorul km 0+000-km 0+105 partea stanga (L=90,0m) pe
partea exterioara a acostamentului , conform Indicativ AND 593 s-a prevazut parapete de siguranta
metalic zincat permanent, cu nivel de protectie ridicata H2 cu latimea de lucru W4 si nivel de
severitate a impactului A ,conform prevederilor STAS 1948/1 si SR EN 1317 - 1, 2, 3, 4, 5 si Normativ
AND 593-2012.

Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.
Orasul dispune de un serviciu public stradal pentru asigurarea stării de viabilitate a sistemului
de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat si accese la proprietati şi un minim de dotare
tehnică pentru intervenţiile curente şi periodice şi anume:
- drenarea apei din zona drumului şi prevenirea efectelor viiturilor prin întreţinerea şanţurilor,
îndepărtarea surpărilor locale, tasărilor şi fisurilor, reconstrucţia şanţurilor.
- lucrări de întreţinere a zonei drumului prin curăţirea suprafeţei acesteia de materiale,
îndepărtarea obstacolelor.
În acelaşi timp vor asigura lucrările de întreţinere a podeţelor prin repararea gurilor de scurgere
precum şi lucrări de întreţinere a cursurilor apelor în zona podeţelor.
Din prezentarea activităţilor de întreţinere şi reparare se estimează că toate lucrările manuale
se vor efectua de personalul propriu al primăriei iar reparaţiile mecanice şi cu tehnicitate ridicată vor
fi contractate de unităţi specializate.
d) Probe tehnologice şi teste - Nu este cazul.
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a)Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu
TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul
general;
Valoarea totală a investiției: 347 002,48 lei, cu TVA /292 081,30 lei, fără TVA
Valoare C+M: 274 246,05 lei, cu TVA / 230 458,86 fără TVA
b)Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate
cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
Unitati fizice

Capacitati

- santuri betonate - L= 201 m
- consolidare acostamente - S=121 mp
- podet nou Ø1000 – 1 buc
- definitivare podete- 2 buc
- accese proprietati – 7 buc
- parapet metalic deformabil – L=90 m

c)Indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Indicatorii financiari se referă la resursele financiare nesesare realizării investiției. Sursele de
finanțare a investiției vor fi de la bugetul local al Orasului Tismana si alte surse legal constituite.
Indicatori socio – economici:
–

cresterea valorii terenurilor din zona

–

diminuarea pagubelor produse de precipitatiile abundente

- cresterea mobilitatii populatiei
- consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor pluviale;
- reducerea costurilor de operare a transportului;
- reducerea costurilor de exploatare;
- îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul comunei;
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor,
preluarea și descărcarea apelor pluviale;
- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;
-

creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini care să dezvolte

zona;
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- stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurală către mediul urban sau alte țări;
- atragerea și stabilirea specialiștilor necesari în administrație, sănătate, învățământ;
- crearea de noi locuri de muncă;
- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și taxe pe
baza dezvoltării economice;
- creșterea implicit a calității vieții în mediul rural;
- reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social.
Indicatorii de impact reprezintă consecințele directe ale investiției asupra beneficiarilor.
d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata estimată de execuție (C+M) a obiectivului de investiții este de 6 de luni.
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Soluțiile tehnice propuse în prezenta documentație sunt în conformitate cu Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare .
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei
financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.
Investiția se va finanța din bugetul local al Orasului Tismana si alte surse legal constituite.
6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME
-Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
-Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică
- Studiu topografic
-Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii
şi care pot condiţiona soluţiile tehnice
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7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este autoritatea publică locală – Orasul Tismana,
reprezentată prin primar, Remetea Narcis Petre
Adresa: oras Tismana, judetul Gorj, Telefon: 0253-206101; Fax: 0253-206102.
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de
investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei,
eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
1 – Elaborare Proiect Tehnic, DTAC, Doc. Obtinere avize -1 luna;
2 – Executie lucrari C+M - 5 luni.
Durata de execuție a investiției (C+M) este de 6 luni.
Eşalonarea investiţiei INV/ C+M.
ூே

- Anul I – INV/C+M = ାெ =

ଶଽଶ ଼ଵ,ଷ 
ଶଷସହ଼,଼ 

Graficul de implementare a investiţiei:
nr. Denumire
crt activitate
1

Elaborare PT, DTAC,Doc.Av
Verificare tehnica

2

Executie
lucrari C+M

LUNA
1

2

3

4

5

6
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7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
Întreținerea sistemelor de colectare si evacuare a aoelor pluviale cade în sarcina Orasului
Tismana, în a cărui administrare se află. Activitatile de intretinere si reparare a santurilor si
acceselor constau in:
- Lucrari de intretinere – lucrari de interventie ce se executa in tot timpul anului, pentru
asigurarea conditiilor tehnice necesare scurgerii apelor pluviale si asigurarea accesului cetatenilor
la proprietati, precum si mentinerea patrimoniului public stradal in stare permanenta de
curatenie

si

aspect

estetic

corespunzator.Lucrarile

de

intretinere au

caracter

permanenet executandu-se in tot cursul anului pe intreaga retea stradala.
- Lucrari de reparatii - lucrari fizice de interventie care au ca scop compensarea partiala
sau totala a uzurii fizice sau morale a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale si
acceselor la proprietati, produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu .
Lucrarile de reparatii pot fi: reparatii curente si reparatii capitale. Lucrarile de reparatii curente se
executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii sau degradarii elementelor
componente. Aceste lucrari asigura, dupa caz, imbunatatirea, repararea sau inlocuirea elementelor
care au suferit deteriorari, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrari de
intretinere. Lucrarile de reparatii capitale reprezinta complexul de lucrari care se executa la
intervale

mai

mari

de

timp (sfarsitul

unei

durate

normale

de

functionare) in

scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale. In cadrul lucrarilor de reparatii capitale se
cuprinde si refacerea la parametric initiali sau la un nivel tehnic superior, cu ocazia introducerii de
instalatii tehnico-edilitare subterane.
Interventii de urgenta - lucrari necesare in cazul avariilor la retelele edilitare sau ca urmare
a calamitatilor naturale sau accidentelor. Interventiile accidentale sunt generate de cauze
neprevazute si ca urmare sunt lucrari neplanificate. Din aceasta categorie fac parte: eliminarea
degradarilor provocate de accidente de circulatie, interventiile la retelele edilitare, lucrari de
restabilire urgenta a circulatiei intrerupta de calamitati naturale . Aceste lucrari se realizeaza din
punct de vedere tehnic in mod asemanator cu lucrarile de reparatii capitale sau reparatii curente.
Stabilirea tipurilor de lucrari de intretinere sau reparatii
Tipurile de lucrari de intretinere sau reparatii, volumul lucrarilor si fondurile necesare executiei
acestora se vor stabili in functie de :
- starea tehnica a sistemului de colectare si evacuare, ca urmare a efectuarii masuratorilor tehnice, a
reviziilor si inspectiilor;
- Strategia si politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;
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- Normativele specifice acestei activitati.
Lucrarile si serviciile privind intretinerea curenta a drumurilor publice se impart in :
- intretinerea curenta pe timp de vara,
- intretinerea curenta pe timp de iarna .
Lucrarile de intretinere a santurilor si podetelorconstau in:
Intretinerea comuna tuturor drumurilor:
- curatirea santurilor si rigolelor, a canalelor si a podetelor, decolmatarea santurilor si rigolelor;
- intretinerea curenta a podetelorprin curatire si decolmatare;
- toaletarea si defrisarea vegetatiei spontane.
Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii
La planificarea lucrarilor privind intretinerea si repararea drumurilor/strazilor, podurilor de
sosea si a anexelor aferente lor, se va tine seama de urmatoarele principii de baza:
- evitarea dispersarii fondurilor alocate;
- acordarea prioritatii in sensul executarii in prima urgenta a lucrarilor accidentale;
- alegerea solutiilor obtime de reparatii;
- respectarea normelor tehnice specifice acestei activitati inclusiv normele de protectia muncii.
Se va avea in vedere ca in cazul unui buget restrictiv, strategia de executie a lucrarilor de
intretinere sa utilizeze strategia de tip curativ cand se executa lucrari punctuale.
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
Întreținerea santurilor cade în sarcina beneficiarului investiției, care va organiza activitățile
edilitar - gospodărești, va asigura întreținerea cu personal propriu din cadrul compartimentului de
gospodărire si prin firme specializate.
8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Scurgerea apelor
Proiectarea dispozitivelor de amenajare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in
conformitate cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS
10796/1-77, STAS 10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03.
La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale
s-au avut in vedere urmatoarele:
- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu
situaţia existentă, astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, eventual
spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru;
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- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata sau păstrarea lor din
pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe
care le urmăresc aceste dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona
străzilor respective; se prevăd de lucrări de protejare a pereţilor şanţurilor ;
- în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii
apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate si podeţe tubulare existente sau dirijând apele în lungul
drumurilor cu care se intersectează (dacă este posibil acest lucru);
- prin sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale proiectat, apele din precipitatii vor fi dirijate
si descarcate la raul Tismana,urmărindu-se îndepărtarea lor din zonele construcţiilor;
- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale
profilurilor iar in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele
proiectate
Santuri
Şanţurile vor avea secţiunea trapezoidala se vor perea cu beton de ciment C25/30 cu grosimea de
10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm .
Lungimea totala a santurilor propuse a se pereea este de L= 201m (S=494 mp) fiind amplasate pe
partea stanga a strazii Duiculesti.
Acostamente
Acostamentele strazii Duiculesti, adiacente santurilor betonate de pe sectorul km 0+000-km
0+146, (Stot =121mp) se vor consolida pe o latime variabila (0,75 m - 1,00 m).
Podete
Apele din şanţuri se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni
corespunzătoare, existente sau proiectate şi se va studia modul de scurgere a acestora transversal sau
longitudinal drumurilor, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei. Se vor prevedea
lucrările de reparaţii necesare la podeţe existente (coronamente, timpane, decolmatare, camera de
colectare etc.). iar in zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se va asigura continuitatea
scurgerii apelor de suprafaţă prin podeţe tubulare noi;
Adaptarea la teren a podeţelor tubulare utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile
Normativului P19-2003 si se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din
zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.
Podetele tubulare proiectate sunt din elemente armate din beton precomprimat prefabricate,
asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de rezistenta C8/10. Podetele vor fi prevazute
cu timpane si coronamente din beton C25/30. Peste tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa
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sudata tip STNB Ø 8/100, beton C25/30,grosime de 15 cm.
Accese proprietati
Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati s-a prevazut a se realiza prin podete
de acces noi, efectuate din placi armate , cu scopul uniformizarii din punct de vedere estetic si
dimensionarii hidraulice conform sectiunii de scurgere a santurilor proiectate.
Accesele (7 buc) au fost proiectate si calculate conform solicitarii beneficiarului la
lungimea de 5,00 m .
Dispozitiv de protectie- Parapet metalic deformabil
Pentru siguranta circulatiei pe partea stanga s-a prevazut parapete de siguranta metalic zincat
permanent (L=90,0m).

Întocmit,
ing. Tica Valeria
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
Denumirea obiectivului de investitie: ”Asigurarea scurgerii apelor pe strada Duiculești
- tronson DJ672A – râul Tismana”
Proiectant: S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L
Beneficiar: Orasul Tismana, jud Gorj.
Amplasamentul: Conform temei de proiectare emisa de catre beneficiar, prin prezentul
proiect se dorește realizarea unei investii pentru colectarea, dirijarea și descărcarea apelor pluviale
de pe strada Duiculești din orașul Tismana, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada Mânăstirii
(DJ672, DJ672A) până la descărcarea în zona Râului Tismana pe traseul cel mai scurt și totodată cel
mai favorabil.
Potrivit Legii 82/98, care aprobă O.G. 43/97, lit.7 respectiv art. 8, strada Duiculesti se
încadrează în categoria drumurilor locale, clasă tehnică V, iar conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din
30 octombrie 1995, în funcţie de punctajul calculat, a rezultat că această lucrare se încadrează în
categoria de importanţă „C".
FACTORII DETERMINANŢI ŞI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR
Nr.
Crt

FACTORII
DETERMINANŢI

1

Importanţa vitală

2

Importanţa socio economică

3

Implicarea ecologică

CRITERIILE ASOCIATE
Oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei
Caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor
disfuncţii ale construcţiei
Mărimea comunităţii care apelează la funcţiile construcţiei
şi/sau valoarea bunurilor adăpostite de construcţie
Ponderea pe care funcţiile construcţiei o au în comunitatea
respectivă
Natura şi importanţa funcţiilor respective
Măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine
în perturbarea mediului natural şi a mediului construit
Gradul de influenţă nefavorabilă asupra mediului natural construit
Rolul activ în protejarea / refacerea mediului natural construit

4

Necesitatea luării în
Durata de utilizare preconizată
considerare a duratei de
utilizare (existentă)
Măsura de utilizare în care performanţele alcătuirilor
constructive depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor
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(solicitărilor) pe durata de realizare

5

6

Măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia
cerinţelor pe durata de utilizare
Necesitatea adaptării
Măsura în care asigurarea soluţiilor constructive depinde de
condiţiilor locale de
condiţiile de teren şi de mediu
teren şi de mediu
Măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează
defavorabil în timp
Măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină
activităţi/măsuri deosebite în exploatarea construcţiei
Volumul de muncă şi de Ponderea volumului de muncă şi de materiale necesare
materiale necesare
Volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru
menţinerea performanţelor construcţiei pe durata de existenţă a
acesteia
Activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de
funcţiunile acesteia

NIVELUL APRECIAT AL INFLUENŢEI
Inexistent
Redus
Mediu
Apreciabil
Ridicat
CATEGORIA DE IMPORTANTA A COSTRUCTIEI
Excepţională (A)
Deosebită (B)
Normală (C)
Redusă (D)
FACTORUL DETERMINANT
CRITERIILE ASOCIATE
Nr. Crt
K(n)
P(n)
p(i)
P(ii)
1
1
4
2
1
2
1
2
1
1
3
1
2
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
6
1
2
0
1
TOTAL 12 puncte
Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei efectuate conform prevederilor ordinului MLPAT
nr. 3 l/N din 02.10.1995 este NORMALĂ (C).
Întocmit,
ing. Tica Valeria
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EVALUARE LUCRARI
Denumire
1
LUCRARI CONSTRUCTII
Cap.I Amenajari protectia mediului
1.2. Amenajare teren
1.3. Amenajare protectia mediului
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protec?ia utilit??ilor
Total cap.1
Cap. 2 Cheltuieli pentru asig.utilitatilor
Total cap.2
Cap.4. Supcap. 4.1 Lucrai constructii
4.1.1 4.1.1.Santuri
Dezafectare santuri
Sapatura manuala
Sapatura mecanica
Pereu din beton C25/30 de 10 cm pe strat de nisip de 5 cm
4.1.2. Acostamente consolidate
Strat de balast
Strat de piatra sparta
Turnare beton C25/30
4.1.3. Podete
Decolmatare
Sapatura mecanica
Cofraje fundatie
Turnare beton C8/10
Cofraje elevatie
Turnare beton C25/30
Umplutura balast
Montare tub armat precomprimat D=1000
Montare plasa sudata STNBd=8/100x100
Turnare beton C25/30 in placi
Camere de linistire
Sapatura mecanica
Sapatura manuala
Cofraje elevatie
Turnare beton C25/30

UM

Cantitate

2

3

I.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

mc
mc
100mc
mp

15,500
34,000
1,030
494,000

mc
mc
mc

12,100
14,520
12,100

mc
100mc
mp
mc
mp
mc
mc
m
kg
mc

2,400
0,120
13,500
5,000
11,800
2,700
6,000
10,000
237,000
4,500

mc
mc
mp
mc

0,120
2,500
52,900
7,200
Page 1

Pret/UM
lei
4

Valoare fara TVA
lei
5

TVA
lei
6

Valoare cu TVA
lei
7

.
4.1.4. Accese
Sapatura manuala
Cofraje
Confectionare armatura OB37 D=8mm
Turnare beton C25/30
Montare plasa sudata STNB D8/100x100
Turnare beton C25/30 in placi
4.1.5.Dispozitiv de protectie
Parapet metalic deformabil

mc
mp
kg
mc
kg
mc

10,500
80,500
88,400
4,380
707,000
13,400

m

90,000

TOTAL subcap.4.1
II. Alte lucrari
4.2. Montaj utilaje si echipamente
4.3.Procurare uti.echip. teh.cu montaj
4.4. Proc.uti.echipamente fara montaj
4.5. Dotari
4.6.Active necorporate
Total Cap.4
TOTAL Cap.1 + Cap.2 + Cap.4
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