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(A) PIESE SCRISE 

1 Informații generale privind obiectivul de Investiții 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 

MODERNIZAREA PARȚIALĂ A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA 

SÂNDOMINIC, JUDETUL HARGHITA – etapa III. 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

COMUNA  SÂNDOMINIC 

Adresa 

comuna  SÂNDOMINIC, strada Principală, nr. 507, jud.  Harghita, cod poştal 537275 

1.4 Beneficiarul investiției 

COMUNA  SÂNDOMINIC 

Adresa 

comuna  SÂNDOMINIC, strada Principală, nr. 507, jud.  Harghita, cod poştal 537275 

1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

              S.C. PLANNING OFFICE S.R.L.  

  J19/1260/2004,  C.U.I. RO 17078381 

  municipiul Gheorgheni, str. Agricultorilor, nr. 20, județul Harghita. 

 Telefon mobil: 0741009343, 0744598371    

Cod CAEN 7112 

2 Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de Intervenții 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 

instituționale și financiare 

2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor 

Imobilul – teren și/sau construcții –, situat în județul Harghita, comuna Sândominic, 

cod poștal 537275, s-au identificat prin Extras de carte funciară nr. 51990; 51991. 

În temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr.116/2003, faza PUG/PUZ/PUD 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean/Local Sândominic nr.11/2003, prelungit prin 

hotărârea Consiliului Local nr.45/2016, cu termenul de valabilitate actualizat cu HCL nr. 

69/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, - conform PUG, 

terenul aferent obiectivului se află în intravilanul comunei Sândominic. Este domeniu public.  

O parte din scheletul infrastructurii din arealul comunei Sândominic reprezintă 

drumurile studiate: Vízárok, și Cárina, pe care s-au identificat sectoare de drum din 

beton asfaltic și pietruit degradat.  

Starea actuală a acestor drumuri nu asigură circulația rutieră în condiții bune, drumurile 

sunt greu practicabile, mai ales pe timp ploios. 
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Din punct de vedere al stării tehnice drumurile Vízárok, și Cárina din comuna Sândominic, 

sunt drumuri publice aflate în stare de degradare, care pun în pericol desfășurarea în siguranță 

a circulației. 

Pentru ca locuitorii comunei Sândominic, care folosesc aceste drumuri, să poată circula 

în condiții normale și în siguranță este necesar să se modernizeze aceste drumuri. 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

3 Descrierea construcției existente 

3.1 Particularități ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan); 

Localitatea Sandominic este situată relativ în centru ţării, în partea central Estică a 

judeţului Harghita la cca. 29 km de municipiul Miercurea Ciuc, reşedinţa de judeţ. 

Localitatea este străbătută de următoarele drumuri: drumul european DE578/DN12, 

Chichiş – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Gheorgheni – Topliţa, drumul județean DJ125, 

Dănești – Cârța – Tomești – Sândominic – orașul Bălan, km: 0+000 – 18+900, se află lângă 

linia ferată Miercurea Ciuc – Tg-Mureş şi se află la 175 km de aeroportul Transilvania Tg-

Mureş. 

Amplasamentul proiectului este în România, judeţul Harghita, teritoriul administrativ al 

comunei Sândominic, cod postal 537275, spațiu de circulație rutieră și pietonală, folosit 

actualmente ca drumuri locale ( drum parțial asfaltată și drum pietruit ) în intravilanul comunei 

Sândominic. 

Obiectivele proiectate se găsesc în intregime în domeniul public al comunei Sândominic, 

în intravilanul comunei. Lungimea totală a drumurilor Vízárok, și Cárina, care face obiectul 

acestui studiu este de 555,00ml și 145,00ml drumuri laterale, lungimea totală de drumuri 

800ml, care se modernizează in cadrul prezentului proiect. 

Suprafața terenului pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism este de 15127mp. 

b) relaţiile cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile; 

Nr. 
crt. 

Indicativul 
drumului 

Elemente de identificare (date 
de individualizare 
administrativă, descriptive, 
adresa actuală, vecinătăți) 

Pozitii kilometrice Intersectie 
cu  

E578/DN12 

1 Vízárok 
Drum lateral stânga la DJ125, 
km: 8+364. 

0+000 – 0+337; 337ml  Nu este 
cazul 

2 
Vízárok, 
ax1 

Drum lateral dreapta la strada 
Vízárok, km: 0+080 

0+000 – 0+047; 47ml  Nu este 
cazul 

3 Cárina 
Drum lateral dreapta la DJ125, 
km: 9+046 

0+000 – 0+218; 218ml  
Nu este 
cazul 

4 
Cárina, 
ax1 

Drum lateral stânga la strada 
Cárina, km: 0+186 

0+000 – 0+100; 100ml 
Nu este 
cazul 

 Total drumuri  702,00ml 
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c) datele seismice şi climatice; 

Din punct de vedere seismic cu privire la zonarea teritoriului României in termenii de 

valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % 

probabilitate de depășire in 50 ani, localitatea cercetată conform P100/1 - 2013, se 

încadrează in zona seismica cu ag = 0,15 g şi o perioadă de control Tc=0,7 sec a 

spectrului de răspuns.   

Date climatice 

Tipul climatic după repartiția indicelui de umiditate Thornthwait, conf. STAS 1709-1.90 

este „ III „ . 

Adâncimea de îngheț în terenul natural, conf. STAS 6054-85 este 110 cm.  

Indicele de îngheț Imed330 la drumurile cu sistem rutier nerigid, pentru clasele de trafic 

foarte greu și greu pentru zona localității cercetate este 944 Cxzile. Conform STAS 

1709/2-90 zona analizata prezintă condiții hidrologice "defavorabile", deoarece 

scurgerea apelor este deficitara, șanțurile întâlnite fiind în general neimpermeabilizate. 

 

d) studii de teren: 

i) studiu geotehnic pentru soluţia de modernizare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare; 

Descrierea amplasamentului - extras din studiul geotehnic 

Localitatea Sândominic este situată relativ în centru ţării, în partea central Estică a 

judeţului Harghita la cca. 29 km de municipiul Miercurea Ciuc, reşedinţa de judeţ. 

 Din punct de vedere geomorfologic zona studiată este localizata in Depresiunea 

intramontana a Ciucului Superior aparținând regiunii Carpaților Orientali. 

 Localitatea Sândominic este situată în extremitatea nordică a Depresiunii Ciucului 

Superior, în valea Oltului și a afluenților săi, la o altitudine de 730-760 m. La vest localitatea 

este mărginită de depozitele de calcar cristalin ale seriei de Rebra Barnar și de zona 

piemontană a Munților Harghita din cadrul lanțului eruptiv neogen din Carpații Orientali, iar la 

est se află zona cristalină a seriei de Tulgheș, localitatea fiind dezvoltată cu precădere în zona 

de luncă a râului Olt și în lunca afluenților Oltului. 

Amplasamentele cercetate, strada Gării este construita in rambleu cu o înălțime de cca 

1,00 – 1,2 m, poziționată pe un teren orizontal și strada Cimitirului, construită în profil mixt, pe 

un teren înclinat, au un aspect stabil, fără accidente naturale sau artificiale.  

Terenul aferent obiectivului este situat în intravilanul comunei Sândominic, conform PUG 

al localității, fiind în domeniul public și având folosința actuală - stradă comunală. 

Principala arteră hidrografică din zona localității este râul Olt cu pârâul Sedloca și 

Sadocut, afluenți ai colectorului principal – râul Olt. 
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Din punct de vedere geomorfologic – zona studiata este localizata in: Depresiunea 

intramontana a Ciucului Superior aparținând regiunii Carpaților Orientali. 

Depresiunea Ciucului de origine tectono-erozivă, este o depresiune intercarpatică, situată în 

partea centrală a Carpaților Orientali, drenată de cursul superior al Oltului și afluenții acestuia 

(Racu, Pusnic, Cozmeni, Segheș, Beta), se întinde pe o lungime de peste 50 de km și o lățime 

maximă de 10 km, având o suprafață de circa 300 kmp. 

     Relieful este reprezentat printr-un șes aluvial format din cele 2-3 terase ale Oltului și o luncă 

mlăștinoasă. Depresiunea este despărțită de către cei doi pinteni, cel de la Racu în nord și cel 

de la Jigodin în sud, în trei compartimente: Ciucul de Sus unde predomină un relief colinar, 

Ciucul de Mijloc și Ciucul de Jos cu un relief de luncă largă, mlaștini și terase. 

Localitatea Sândominic este situată în extremitatea nordică a Depresiunii Ciucului Superior, în 

valea Oltului și a afluenților săi, la o altitudine de 730-760 m. La vest localitatea este mărginită 

de depozitele de calcar cristalin ale seriei de Rebra Barnar și de zona piemontană a Munților 

Harghita din cadrul lanțului eruptiv neogen din Carpații Orientali, iar la est se află zona 

cristalină a seriei de Tulgheș, localitatea fiind dezvoltată cu precădere în zona de luncă a râului 

Olt și în lunca afluenților Oltului. 

Hidrografia 

Principala arteră hidrografică din zona localității este râul Olt cu pârâul Sedloca și 

Sadocut, afluenți ai colectorului principal – râul Olt. 

Bazinul hidrografic Olt este situat in partea centrala si de sud a tarii, având o suprafață 

de 24050 km2 si o lungime a cursului principal al râului cu același nume de 615 km. 

Sectorul Oltului superior 

Cuprins intre izvor si aval de confluenta cu râul Homorod, acest sector are o suprafața a 
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bazinului de recepție de 6340 km2 si traversează două zone distincte: depresiunea Ciucului 

și depresiunea Barsei. 

Altitudinea medie este cuprinsa intre 600-750 m. Râurile din acest sector au in general 

lungimi și suprafețe bazinale mici, cu pante relativ mari 10-40‰, Valea Oltului se lărgește 

prezentând numeroase meandre, având o panta medie de 2‰. 

Pe acest sector bazinul prezintă o simetrie accentuată, cu cursuri de apa care sunt 

aproape perpendiculare pe Raul Olt.  

Geologia  

Pe cursul superior al Oltului, între munţii vulcanici neogeni ai Harghitei, la vest şi munţii 

cristalini mezozoici ai Hăghimaşului şi de fliş ai Ciucului la est se întinde Depresiunea Ciuc. In 

direcţia nord-sud are o lungime de circa 50 km, iar în direcția est-vest o lățime maximă de circa 

12 km. 

 Analiza evoluţiei depresiunii evidențiază faptul că aceasta a rezultat în urma ruperii și 

prăbușirii unui sector longitudinal al fundamentului carpatic. 

 Depresiunea este fragmentată în trei compartimente cu altitudini scăzând de la nord la 

sud: Ciucul Superior, Ciucul Mijlociu şi Ciucul Inferior. Insula de cristalin de la Racu separă 

Ciucul Superior de cel de Mijloc, iar pragul de la Jigodin format din fliş și din andezite desparte 

Ciucul Mijlociu de cel Inferior. Relieful depresiunii este alcătuit din piemonturi, terasele și lunca 

Oltului, altitudinea medie fiind de 650-700 m. 

 Localitatea Sândominic este situată în extremitatea nordică al depresiunii Ciucului 

Superior, în valea Oltului și a afluenților săi, la o altitudine de 730-760 m. La vest localitatea 

este mărginită de depozitele de calcar cristalin al seriei de Rebra Barnar și de zona piemontană 

a Munților Harghita din cadrul lanțului eruptiv neogen din Carpații Orientali, iar la est se află 

zona cristalină al seriei de Tulgheș, localitatea fiind dezvoltată cu precădere în zona de luncă 

al râului Olt și în lunca afluenților Oltului. 

 In alcătuirea geologică a regiunii apar atât formațiunile sedimentare ale depresiunii 

Ciucului Superior, cât şi cele din zonele marginale ale acestora, reprezentate prin formațiunile 

cristaline şi formațiuni magmatice. 

 In subasmentul depresiunii şi mai la nord la zi, se dezvoltă şi formațiunile zonei 

cristalino-mezozoice. 

 Formațiunile de luncă sunt alcătuite dintr-o serie de pietrișuri și bolovănișuri acoperite 

de straturi de prafuri argiloase, nisipoase.  

  Depozitele deluviale sunt reprezentate printr-o serie argiloasă - prăfoasă sau argilo-

nisipoasă în care sunt înglobate elemente nerulate de șisturi si cuarțite cenușii verzui și 

albicioase cu pete ruginii. 

Studii de teren 

Amplasamentele drumurilor Vízárok și Cárina se află în intravilan și în domeniul public al 

comunei Sândominic, județul Harghita. Traseul străzilor rurale Vízárok și Cárina sunt 

cvasiorizontale, cu profil la nivel teren, dar apar porțiuni scurte și în rambleu cu înălțimi de 

până la 0,5 m pe strada Vízárok. 
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 Condițiile hidrogeologice de-a lungul traseului drumurilor cercetate sunt “defavorabile”  

deoarece: 

  - îmbrăcămintea rutieră nu este impermeabilă; 

  - scurgerea apelor de pe terenurile înconjurătoare străzilor este neasigurată, 

- șanțurile pe multe zone sunt inexistente, iar unde există sunt ne-impermeabilizate. 

In vederea determinării structurii și a naturii patului străzilor, a stratificației si 

caracteristicilor terenului natural, precum și a prezentei apei subterane, s-au executat foraje 

geotehnice. 

Amplasamentul lucrărilor executate este reprezentat pe planul de situație anexat la 

studiul geotehnic. 

Lucrările geotehnice executate au pus in evidenta o structura variată după cum urmează: 

Strada Vizárok : 

Structura rutieră pe strada Vizárok, km: 0+000 – 0+120, zona forajului F2 este alcătuită 

din: asfalt de 6,5cm, pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar cristalin), cu o grosime de cca. 

55,5cm, sub care avem strat de argilă nisipoasă cu nivele centimetrice de nisip argilos, cafenie 

cenușie, plastic consistentă, cu o grosime de cca. 58cm. 

Patul drumului este alcătuit dintr-un strat de argilă nisipoasă cu nivele centimetrice de 

nisip argilos, cafenie cenușie, plastic consistentă, cu o grosime de cca. 58cm, sub care s-a 

identificat pietriș cu interspații nisipo-prăfoase, gălbui cenușie, mediu îndesat de 90cm. 

Structura rutieră pe strada Vizárok, km: 0+120 – 0+337, zona forajului F3 este alcătuită 

din: pietriș cu nisip prăfos în interspații, cu o grosime de cca. 36cm, sub care avem nisip prăfos 

cu nivele centimetrice de pietriș mic cu nisip, lemn fosil, gălbui cenușie, afânat de 1,04m. 

Patul drumului este alcătuit dintr-un strat de nisip prăfos cu nivele centimetrice de pietriș 

mic cu nisip, lemn fosil, gălbui cenușie, afânat de 1,04m, sub care s-a identificat nisip argilos 

cu rar pietriș mic, albăstrui cenușiu, afânat de 30cm, respectiv un strat de nisip prăfos cu pietriș, 

cenușie, mediu îndesat de 60cm. 

Apa subterană s-a interceptat doar in forajul F2 la adâncimea de cca 1,80m și in zona 

forajului F3, la adâncimea de cca 1,70m. Pot exista variații ale nivelului apelor subterane in 

funcție de regimul precipitațiilor. 

Strada Cárina: 

Structura rutieră pe strada Cárina, km: 0+000 – 0+218, zona forajului F1 este alcătuită 

din: pietriș mic (calcar cristalin) cu nisip prăfos în interspații,  de circa 14cm grosime, sub care 

avem argilă prăfoasă cafenie negricioasă, plastic consistentă de 66cm grosime.  

Patul drumului este alcătuit dintr-un strat de argilă prăfoasă cafenie negricioasă, plastic 

consistentă de 66cm grosime, sub care s-a identificat argilă nisipoasă cafenie gălbuie, plastic 

consistentă de 30cm, respectiv un strat de pietriș cu interspații nisipo-prăfoase, gălbui cenușie, 

mediu îndesat cu o grosime de cca 1,40m; 

Nu s-a interceptat apă subterană în zona forajului F1, la adâncimea cercetată de 2,50m. 

Pe fișele de foraj anexate este prezentată structura rutiera, litologia terenului și 

principalele caracteristici geo-mecanice ale stratelor interceptate. 
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Apa subterană 

Apa subterană s-a interceptat în forajul F2 la adâncimea de 1,80m și in zona F3, la 

adâncimea de cca 1,70m.  Pot exista variații ale nivelului apelor subterane in funcție de regimul 

precipitațiilor.  

INCADRAREA LUCRARII IN CATEGORIA GEOTEHNICA 

Conform normativului NP 074/2014 “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru 

construcții” încadrarea perimetrului studiat in categoria geotehnica se face pe baza următorilor 

factori de definire ai riscului geotehnic astfel: 

Factorii de avut în vedere pentru  stabilirea categoriei 
geotehnice 

Punctaj 

Condițiile de teren Terenuri medii  3  

Apa subterană Fără epuismente 1 

Clasificarea construcției după 
categoria de importanță 

Normală 3 

Vecinătăți  Risc moderat 3 

Zona seismică Cu ag=0,15 g 2 

TOTAL 12 puncte 

Pe baza acestor parametrii zona cercetată se încadrează la categoria geotehnica 2 – 

risc geotehnic "moderat" (10 – 14 puncte).  

ii) studii de  specialitate  necesare, precum  studii topografice, geologice, de  stabilitate  

ale  terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

1. Scurta prezentare a situației din teren:  la solicitarea beneficiarului topograful 

s-a deplasat la fața locului pentru efectuare măsurătorilor și a identificării limitelor 

însușite de către proprietar a imobilelor situate în intravilanul comunei Sândominic, 

pentru întocmirea planului de situație. Imobilele constau în drumurile Vízárok și 

Cárina, ( inclusiv drumurile laterale) aflate în domeniul public, situate în intravilanul 

comunei Sândominic. Zona drumurilor Vízárok și Cárina, supusă investigației a fost 

delimitată de către reprezentanții UAT Sândominic. 
 

2. Operațiuni topo-cadastrale efectuate*: 
 

- punctele de stație au fost determinate cu G.P.S. geodezic cu dublă frecvență Leica 

1203 GNSS. Prin metoda sus descrisă sa legat măsurătorile la rețeaua geodezică de 

sprijin. Punctele de detaliu au fost măsurate cu metoda drumuirii încadrate cu radierii, 

din punctul de stație folosit, în sistemul de coordonate Stereografic 1970 cu stație 

totală Leica TCRP1203. 

- s-au folosit puncte geodezice vechi. 

- s-au determinat puncte topografice noi: 

- precizia de determinare a punctelor este de: HZ = ± 2 mm+0.8 ppm RMS, V ± 5 

mm+1 ppm RMS 

- observațiile de teren au fost prelucrate cu ajutorul programului TopoSys 7.0. 

- întocmirea planului de situație s-a realizat cu ajutorul programului MapSys 8.0. 

- calculul suprafețelor s-a executat analitic, prin coordonatele punctelor de frângere 

ale parcelelor, utilizând același program. 
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În studiul geotehnic s-au făcut analize cu privire la stabilitatea terenului. 

Amplasamentul străzilor cercetate, respectiv a străzilor rurale Cárina, Vizárok, este 

cvasiorizontal. Traseul cercetat are un aspect stabil, fără accidente naturale sau artificiale, cu 

profil la nivel teren, dar și cu porțiuni scurte în rambleu cu înălțimi de până la 0,5 m pe strada 

Vízárok. 

Investigațiile executate au pus in evidentă, că structura rutieră existentă pe strada 

Vizárok, sectorul, km: 0+000 – 0+120, în zona forajului F2, este alcătuită din: asfalt de 6,5cm 

și pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar cristalin), cu o grosime de cca. 55,5cm; sectorul, km: 

0+120 – 0+337, zona forajului F3, este alcătuită din: pietriș cu nisip prăfos în interspații, cu o 

grosime de cca. 36cm. 

Structura rutieră pe strada Cárina, km: 0+000 – 0+218, zona forajului F1 este alcătuită 

din: pietriș mic (calcar cristalin) cu nisip prăfos în interspații,  de circa 14cm grosime. 

Conform STAS 1243-83 pământurile interceptate în structura rutieră, predominante 

sunt de tip 2a, 2b și 3a, iar pământurile coezive din structură și infrastructură sunt de tip 4a, 

4b. Patul drumurilor este reprezentat prin pământuri coezive, care a fost încadrată la pământuri 

de tip P5, P4 și P3, “foarte sensibile la îngheț”, în bază avem pământuri de tip P2 sensibile la 

îngheț.  

Natura terenului de fundare fiind constituită din roci sedimentare – argile, argile nisipo –

prăfoase, prafuri și nisipuri argilo – prăfoase cu o capacitate portantă medie, dacă sunt 

asigurate condițiile de drenaj al apelor superficiale și a celor freatice. Se va acorda o atenție 

deosebita zonei F3, unde terenul de fundare este constituit din nisip prafos cu nivele 

centimetrice de pietris mic cu nisip, lemn fosil, afanat. 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

Conform regimului tehnic al amplasamentului echiparea edilitară existentă pe 

amplasamentul drumului studiat este următoarea: alimentare cu energie electrică, apă 

potabilă, canalizare, gaze naturale. 

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Nu s-au depistat vulnerabilități cauzate de factori de risc, antropici și naturali. 

g) informaţii privind 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. 

Conform Certificatului de urbanism nr. 84 din 14.10.2019, imobilul nu este inclus în lista 

monumentelor istorice şi/ sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora. 

Nu sunt alte informații cu privire la existența pe amplasamentul drumurilor studiate sau 

în zona imediat învecinată a unor monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice.  

Nu există condiționări specifice aplicabile zonelor protejate. 

3.2 Regimul juridic: 

a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 

preempţiune; 
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Conform PUG, terenul aferent obiectivului se află în intravilanul comunei Sândominic. 

Este domeniu public, proprietar: comuna Sândominic, conform Extras de Carte 

Funciară nr. 50484, 50494, 50485, 50493. 

b) destinaţia construcţiei existente; 

Conform regimului economic al amplasamentului, folosința actuală a terenului este: 

drum, stradă comunală, în intravilanul comunei Sândominic. 

c) Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite 

protejate, după caz; 

Construcția nu figurează în listele monumentelor istorice, nu se suprapune cu situri 

arheologice și nu interferează cu arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie 

ale acestora şi nu este in evidența autorităților ca zonă construită protejată. 

d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

Sarcini: nu sunt. 

3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă; 

In conformitate cu regulamentul privind “Stabilirea categoriei de importanta a 

constructiei” conform H.G.766/97 republicata in 2004 lucrarea se încadrează în 

categoria de importanţă “C” – constructii de importanta normală 

Conform STAS 10100/0-75 „Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor, 

lucrările propuse se încadrează în clasa de importanta III – constructii de importanta 

medie. 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

Nu este cazul. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

Durata de realizare a modernizării drumurilor se aproximează la 6 luni efectiv lucrați. 

d) suprafaţa construită; 

Suprafața pe care se vor executa lucrări de modernizare a drumurilor propuse este de 

15.127mp. 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 

Nu este cazul. 

f) valoarea de inventar a construcţiei; 

Valoarea de inventar al drumurilor Vizárok și Cárina este de lei, conform listei de 

inventar. 

g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

Lungimea totală a drumurilor Vizárok și Cárina este de 700ml, inclusiv drumurile 

laterale. 
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3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale 

auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor 

care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate 

în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. 

Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de 

exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări 

diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția 

structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

Drumurile Vizárok și Cárina, care se vor moderniza sunt în stare avansată de degradare, 

iar cauzele sunt următoarele:  

 structura rutieră este insuficient de groasă pentru a rezista la traficul greu ce se 

desfășoară. 

 lipsă de întreţinere adecvată condiţiilor climaterice, de trafic şi duratei de exploatare,  

 intervenții multiple (săpături) de pozare a diferitelor conducte în lungul traseului 

străzilor rurale.  
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Situația existentă. 

Drumurile Vizárok și Cárina studiate, se găsesc pe teritoriul administrativ al comunei 

Sândominic.  

O parte din scheletul infrastructurii din arealul comunei Sândominic o reprezintă drumurile 

Vizárok și Cárina studiate, pe care s-au identificat sectoare din beton asfaltic (Vizárok, km: 

0+000 – 0+120, Vízárok Ax 1, km: 0+000 – 0+047) în stare acceptabilă și de drum pietruit       

(Cárina și Vizárok, km: 0+120 – 0+337). Pe sectorul de drum Vizárok, km: 0+000 – 0+045 

există trotuar pe partea stângă, în stare bună, care se va menține. Pe partea dreaptă există 

trotuar foarte degradat, care se va desface și se construiește trotuar nou pe sectorul de drum, 

km: 0+000 – 0+070. 

 Drumul Cárina este foarte îngust, distanța minimă dintre gardul existent și clădire de la 

începutul drumului, km: 0+008 este de 3,05m, iar în continuare această distanță este variabilă, 

se mărește până la 3,70m la km: 0+180. 

Platforma străzii Cárina nu respectă panta transversală (deverul) și prezintă gropi, care 

îngreunează circulația și fac ca apa să băltească pe perioade lungi și să se infiltreze in patul  

drumului. 

Nu este asigurată scurgerea apelor pe terenul limitrof străzii Cárina, aceasta șiroiește și 

chiar se acumulează pe unele porțiuni de drum.  

Prin drumurile Vizárok și Cárina, se accesează zonele marginale ale comunei 

Sândominic, proprietăți imobiliare, respectiv obiectiv de învățământ.  

Starea actuală a acestor drumuri nu asigură accesul ușor al locuitorilor la obiectivele sus 

menționate, drumurile sunt greu practicabile, mai ales pe timp ploios. 

Din punct de vedere al stării tehnice drumurile Vizárok și Cárina, din comuna Sândominic, 

sunt drumuri publice aflate în stare avansată de degradare, care pun în pericol desfășurarea 

în siguranță a circulației. Acest lucru este demonstrat și prin datele din Expertiza tehnică 

efectuată pentru aceste drumuri.  

Circulația se desfășoară anevoios în special în perioadele ploioase, datorită inexistenței 

unei îmbrăcăminte rutiere moderne, suprafața de rulare actuală pe strada Cárina este de drum 

pietruit, suprafața de rulare actuală pe strada Vizárok este de drum asfaltat, pe sectorul, km: 

0+000 – 0+120 și drum pietruit cu gropi și denivelări, pe sectorul km: 0+120 – 0+337.  

Infrastructura drumului propus este alcătuită din: 

 pământuri coezive – reprezentate prin: argile, argile nisipoase și argile prăfoase – 

pământuri tip “P5” – “foarte sensibile la îngheț”;  nisipuri argiloase – pământuri tip 

“P3” – “foarte sensibile la îngheț”; nisipuri prăfoase ± pietriș – pământuri de tip ”P3” 

– ”foarte sensibile la îngheț”, 

 pământuri necoezive –  reprezentate prin: pietriș mic cu interspații nisipoase, nisipoase 

prăfoase  –  pământuri tip ”P2” – ”sensibile la îngheț”. 

Natura terenului de fundare este alcătuită conform celor arătate de forajele geotehnice 

efectuate. 

S-au mai constatat următoare deficiențe: 
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Cele mai multe defecțiuni sunt cedările de sistem rutier sub efectul încărcărilor din traficul 

greu sau efectul de eroziune a apelor meteorice, a înghețului – dezghețului coroborat cu 

sarcinile din trafic. 

În concluzie sau constatat următoarele deficiențe și lipsuri: 

Drumurile Vizárok și Cárina sunt degradate este necesară modernizarea lor. 

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz. 

Nu este cazul. 

4 Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile 

studiilor de diagnosticare2): 

a) clasa de risc seismic; nu există la drumuri. 

Evaluarea seismică a clădirilor existente se realizează conform normativelor:   

Codul de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a 

clădirilor existente, indicativ P100-3/2008, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale 

şi locuinţei nr. 704/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 1 

octombrie 2009, precum şi Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-

1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

1.711/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Reducerea riscului seismic la clădiri se face cu respectarea:  Ordonanța Guvernului nr. 

20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, 

republicată*), cu modificările și completările ulterioare; 

O.G. nr. 20/1994 a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2011, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011. 

b) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii; 

Lucrarea ce face obiectul prezentului obiect se încadrează in categoria „C”- Construcții 

de importanta normală – in conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea 

categoriei de importanta a construcțiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei de 

importanta a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996. 

Strada Vízárok, care face obiectul acestei expertize aparține domeniului public al 

comunei Sândominic și poate fi încadrată ca: Străzi secundare în localități rurale conform pct. 

2 al ord. MT nr. 50/85 (Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități 

rurale), cu lățimea platformei de 5,00m și parte carosabilă de 4,00m, pe sectorul, km: 0+000 – 

0+120; lățimea platformei de 4,00m și parte carosabilă de 3,00m, pe sectorul, km: 120 – 

0+337. 

Strada Vízárok ax1, are lățimea platformei de 9,00 – 9,50m și parte carosabilă de 8,00 –8,50m. 

Strada Cárina, are lățimea părții carosabile de 2,75m și platforma de 3,00-3,75m. 

Strada Cárina ax1, are lățimea părții carosabile de 2,75m și platforma de 3,25-3,75m.  

http://idrept.ro/00125367.htm
http://idrept.ro/00096362.htm
http://idrept.ro/00107803.htm
http://idrept.ro/00142342.htm
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În conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 “Străzi. Elemente geometrice. 

Prescripții de proiectare”, capitolul 2, strada investigată din comuna Sândominic se poate 

încadra în categoria a IV-a. 

Toate străzile se pot încadra însă şi ca drumuri de clasa tehnică V, conform OMT nr. 

45/1998 – Ordin pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si 

modernizarea drumurilor”. 

Prescripțiile tehnice cer corelarea elementelor geometrice în plan cu elementele 

geometrice în profil longitudinal. În consecință soluțiile de traseu în plan și profil longitudinal 

se vor studia împreună, avându-se în același timp în vedere situația terenului în profil 

transversal, mai exact spus soluțiile proiectate ale traseului vor fi astfel stabilite încât să rezulte 

volume minime ale cantităților necesare lucrărilor de reabilitare. 

De asemenea se va urmări ca traseul în plan, profil longitudinal sau transversal să se 

înscrie în teren astfel încât să se mențină lucrările existente, accese la proprietăți, intersecții 

cu drumuri laterale, etc. 

Datorită situației existente, vor fi necesare proiectarea și realizarea unor mici corecții, atât 

în plan cât și în profilul longitudinal, pentru încadrarea în prevederile Normativelor în vigoare. 

Traseul in plan 

Traseele proiectate se vor suprapune in linii mari peste cele existente evitând 

exproprierile si vor fi formate din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor 

STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare 

si STAS 10144/3-91 Străzi. Elemente geometrice. 

 Se pot face ușoare corecții de traseu pentru a corecta aliniamentele si se vor îmbunătăți 

curbele de racordare in plan existente calibrând platforma străzii + trotuare dacă este cazul,  

necesare între limitele spațiului public, fără însă a afecta proprietățile adiacente străzilor rurale, 

Vízárok, Vízárok ax1, Cárina, Cárina ax1.  

În plan și în profil longitudinal, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice 

corespunzătoare unei viteze de bază de 25 km/h, pentru străzi de categoria a IV-a cu zone de 

restricție datorita configurației terenului și a poziției gardurilor. 

Acolo unde nu se poate asigura viteza de proiectare respectivă, se vor semnaliza curbele 

in mod corespunzător. 

Strada Vízárok, se va proiecta în felul următor: lățimea platformei de 5,00m și parte 

carosabilă de 4,00m, pe sectorul, km: 0+000 – 0+120; lățimea platformei de 4,00m și parte 

carosabilă de 3,00m, pe sectorul, km: 120 – 0+337. 

Strada Vízárok ax1, va avea lățimea platformei de 9,00 – 9,50m și parte carosabilă de 8,00 –

8,50m. 

Strada Cárina, se va proiecta cu lățimea părții carosabile de 2,75m și platforma de 3,00-3,75m. 

Strada Cárina ax1, va avea lățimea părții carosabile de 2,75m și platforma de 3,25-3,75m.  

Profilul longitudinal 

Prin proiectarea in lung se va asigura în primul rând scurgerea apelor. Se va ține seama 

și de cotele impuse de racordurile la drumurile laterale precum şi de necesitatea asigurării 

accesului la proprietăți.  

Profilul longitudinal va respecta: 
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- pasul minim de proiectare corespunzător vitezei de proiectare recomandate; 

- razele de racordare in plan vertical trebuie să fie mai mari decât cele minime prevăzute 

de STAS 863/85 si STAS 10144/3-91 corespunzător vitezei de proiectare recomandate. 

Se vor avea în vedere și următoarele aspecte: 

- evitarea declivităților cu valori sub cele minime pentru asigurarea scurgerii apelor 

pluviale; 

- evitarea frângerii frecvente a liniei roșii; 

- se va evita proiectarea liniei roșii în palier pentru a asigura scurgerea apelor in lungul 

traseului. 

La proiectarea liniei roșii se vor avea in vedere punctele de cotă obligată, cum ar fi 

racordurile cu alte drumuri; se recomandă ca volumele de terasamente să fie minime.  

Pentru declivități proiectate mai mari de 9% se va solicita acordul Beneficiarului. 

Profilul transversal   

Având in vedere situația existentă din teren și importanța drumurilor Vízárok și Cárina, 

se recomandă proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unor străzi rurale cu o 

singură bandă de circulație, conform Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea și realizarea străzilor în localități rurale (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 

50/27.01.1998, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), cu 

consultarea prevederilor STAS 10144/1-90. 

Pentru drumul DC159 elementele geometrice rămân neschimbate, se va efectua o 

parcare cu lungimea de 42ml și lățimea variabilă între 2,50 – 5,10ml. 

Profilul va fi de drum încadrat de șanț carosabil și de trotuar în limita spațiului disponibil. 

Așa cum am spus, strada rurală expertizată poate fi încadrat și ca drum de clasa tehnică V. 

Ordinul MT nr. 45/1998 “Normele Tehnice privind proiectarea, construcția și 

modernizarea drumurilor", prevede la capitolul 5.2 - Dispoziții finale următoarele:  

,,In cazul modernizării, consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri existente, 

care au o structura rutiera definitivă fără defecte majore structurale, sunt in rambleuri înalte 

sau debleuri adânci, au lucrări grele de sprijinire și consolidare, sunt in traversarea localităților 

cu numeroase accese și prezintă elemente geometrice, care nu se încadrează in cele 

prevăzute de norme, iar amenajarea in condițiile normelor ar necesita lucrări de volume mari 

și costisitoare, exproprieri si/sau demolări sau ar elimina posibilitățile de acces la riverani, cu 

acordul administratorului drumului; acestea se pot corela cu viteza de proiectare in cadrul unui 

proces de proiectare excepțională, prin adoptarea unor elemente la limita celor rezultate din 

calcule, fără însă a afecta siguranța circulației, prevăzându-se măsuri corespunzătoare" și 

având în vedere solicitarea beneficiarului lucrării de a se păstra pe cât posibil traseul existent, 

se poate opta pentru reducerea excepțională a părții carosabile și a platformei. 

Pentru aceasta investiție, având in vedere spațiul limitat pentru amenajare si faptul ca 

drumurile Vízárok, Cárina sunt destinate unui trafic ușor și local, proiectantul va putea diminua 

pe unele sectoare de drum, dacă este necesar elementele geometrice din profil transversal 

(lățimea părții carosabile și a acostamentelor), astfel încât să se încadreze intre limitele de 

proprietate actuale. 
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Se recomandă adoptarea următoarelor profile transversale tip pentru drumul studiat: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului   

 Poziția kilometrică Lățime parte 
carosabilă 

( m ) 

Profil 
transversal 
aplicabil 

Lungime aplicată 

sector de drum 

   ( m ) Început Sfârșit 

1.  Vízárok 0+000 0+045 4,00 Tip 1 45 

2.  Vízárok 0+045 0+070 4,00 Tip 2 25 

3.  Vízárok 0+070 0+120 4,00 Tip 3 50 

4.  Vízárok 0+120 0+337 3,00 Tip 4 217 

5.  Vízárok. Ax 1 0+000 0+047 8,00 –  8,50 Tip 5 47 

6.  Cárina      0+000 0+218 2,75 Tip 6 218 

7.  Cárina. Ax 1   0+000 0+100 2,75 Tip 7 100 

 Total     702 

La drumul Vízárok, km: 0+000 – 0+120, Vízárok Ax 1, km: 0+000 – 0+047, se va așterne 

peste stratul de asfalt existent, un strat de uzură din beton asfaltic Ba-16, în medie de 5cm 

grosime ( 4cm strat de uzură + 1cm pentru preluarea denivelărilor ). 

Pe drumurile Vízárok, km: 0+120 – 0+337, Cárina, km: 0+000 – 0+218, Cárina. Ax 1, km:  

0+000 – 0+100, partea carosabilă va avea în aliniament două pante de 2,5% orientate spre 

marginea drumurilor.  

Pe sectorul de drum Vízárok, km: 0+000 – 0+045, trotuarul existent de pe partea stângă, 

aflată în stare bună, care se va menține. Pentru delimitarea trotuarului existent de drum se vor 

monta borduri prefabricate din beton de ciment C30/37, cu partea superioară rotunjită, cu 

lățime de15cm.  Pe partea dreaptă, pe sectorul de drum Vízárok, km: 0+000 – 0+070, se 

desface trotuarul degradat și se construiește un trotuar nou de 1,00m lățime ( lățime fără 

borduri).  

În curbe, panta transversală va fi în concordantă cu raza de racordare a aliniamentelor. 

Ca o consecință a recomandării acestor profile transversale tip, poziția trotuarului pe 

sectorul de drum Vízárok, km: 0+000 – 0+070, trebuie să fie stabilit în plan, astfel încât să fie 

asigurată gabaritul proiectat al drumului.  

Terasamente 

Pe strada Cárina, Cárina Ax 1, vor fi necesare lucrări de terasamente, săpături pentru 

îndepărtarea terenului existent pe amplasament în vederea asigurării de loc pentru structura 

rutieră nouă. Săpături pentru realizarea pantelor și nivelului în profil longitudinal și transversal 

respectiv suprafața care trebuie aranjată prin taluzare, stabilizarea mecanică a suprafeței 

patului drumului. 

Pe sectorul de stradă Vízárok, km: 0+000 – 0+070, partea dreaptă, se va efectua 

desfacerea trotuarului vechi, se vor executa săpături pentru asigurarea locului pentru structura 

nouă a trotuarului. 

Pe strada Vízárok, km: 0+120 – 0+337, sunt necesare lucrări de săpături pentru 

realizarea pantelor și nivelului în profil longitudinal și transversal, precum și reprofilarea 

stratului de agregate existente pe amplasament. 

Așternerea straturilor de agregate se vor executa în conformitate cu structura rutieră 

proiectată pentru fiecare stradă și trotuar. 

Lucrările de terasamente trebuie să corespundă prevederilor STAS 2914-84 în ceea ce 

privește capacitatea portantă, gradul de compactare și pantele taluzurilor. 
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Aceste lucrări au fost incluse in lucrările de terasamente. 

 Structura rutieră 

În cazul acestei investiție, ca urmare a rezultatelor investigațiilor de teren, există pe 

strada Vízárok, sectorul, km: 0+000 – 0+120, în zona forajului F2 și pe strada Vízárok Ax1, 

km: 0+000 – 0+047, structură rutieră alcătuită din: asfalt de 6,5cm și pietriș cu nisip prăfos, 

albicios (calcar cristalin), cu o grosime de cca. 55,5cm, iar pe sectorul, strada Vízárok, km: 

0+120 – 0+337, zona forajului F3, structură rutieră formată din: pietriș cu nisip prăfos în 

interspații, cu o grosime de cca. 36cm. 

Proiectantul a căutat acolo unde este posibil, să folosească zestrea existentă în vederea 

reducerii costurilor de modernizare a drumurilor.   

Structura rutieră proiectată pentru modernizarea drumurilor Vízárok, Vízárok Ax 1,  

Cárina, Cárina Ax 1, conform expertizei va putea fi suplă sau rigidă, conform Normativului PD 

177-2001, respectiv NP 081-2002, cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi, la structuri 

rutiere noi, drumurile Vízárok, km: 0+120 – 0+337, Cárina, km: 0+000 – 0+218, Cárina. Ax 1, 

km:  0+000 – 0+100, cu o îmbrăcăminte bituminoasă într-un strat, pe structura rutieră veche 

la drumurile: Vízárok, km: 0+000 – 0+120, Vízárok Ax 1, km: 0+000 – 0+047, sau cu un beton 

rutier Bcr 4.0 într-un strat, rezultată in baza calcului de dimensionare efectuat de către 

proiectant. Ținând seama de traficul de perspectivă se recomandă pornind de la situația 

actuală, să se realizeze o structură rutieră corespunzătoare clasei de trafic ușor. 

Grosimea finală a structurilor rutiere va rezulta după verificarea la îngheț – dezgheț 

conform prevederilor STAS 1709/1,2. 

c) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor 

şi conform exigenţelor de calitate. 

În primul rând s-a evaluat costul lucrărilor de execuție. Prin modernizare se propune 

trecerea de la starea actuală: drum cu un singur strat de asfalt pe drumurile Vízárok, km: 0+000 

– 0+120, Vízárok Ax 1, km: 0+000 – 0+047; drum cu pietruire existentă pe drumul Vízárok, km: 

0+120 – 0+337; drum fără pietruire pe drumul Cárina, km: 0+000 – 0+218, Cárina. Ax 1, km:  

0+000 – 0+100, la drumuri modernizate, cu îmbrăcăminte din două straturi de asfalt pe toate 

drumurile incluse în proiect. 

Pentru situația propusă conform Ordinelor nr. 45,46 și 50/1998 se consideră proiectarea 

obiectivului în localitatea Sândominic, drumurile Vízárok, Cárina, drumuri de categoria a V-a, cu 

o singură bandă de circulație. 

S-a ales metoda clasică cu un sistem rutier calculat cu substrat de fundație, strat de 

fundație, strat de bază, două straturi de asfalt: de legătură și îmbrăcăminte din mixtură asfaltică. 

La proiectarea elementelor geometrice s-au avut în vedere, STAS 863/1985 “Elemente 

geometrice ale traseelor”, Ordinul 550-99 privind dimensionarea sistemelor rutiere suple şi 

semirigide , STAS1709/1,2,3-90 privind verificarea la îngheț dezgheț și alte normative tehnice în 

vigoare. În aceste condiții și ținând cont de limita amprizei drumului se vor alege caracteristicile 

cele mai potrivite pentru un trafic fluent în orice condiții meteorologice. 
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Investiția se va realiza în condițiile de autorizare prevăzute de Legea 50/1991 modificată 

și completată prin Legea 453/2001 si Legea 401/2004, respectiv cu parcurgerea următoarelor 

etape: 

- obținerea certificatului de urbanism; 

- întocmirea proiectului tehnic; 

- întocmirea proiectului pentru autorizația de construire; 

- obținerea avizelor și acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism;  

- obținerea autorizației de construire; 

În funcție de zona din intravilan fortuit și de gabaritele existente și conform cu   

ORDONANŢA 43/1997 cu anexe aprobate prin ORDINELE 45, 46, 50 s-au stabilit profile  

transversale tip: tip 1÷ tip 7. 

Drumurile Vízárok, Cárina, pe toată lungimea studiată s-a proiectat ca drumuri locale de 

categoria V-a,  cu  o bandă de circulație, trotuar dacă este cazul. 

 Astfel se prevăd, următoarele elemente constructive: 

Drumurile: Vízárok, Vízárok Ax1,     0,384km 

                 Cárina, Cárina Ax1 0,318km 

a) Lungimea traseului:     0,702km,  

b) Lățimile platformei drumurilor sunt: 3,00; 4,00; 5,00; 9,00 – 9,50m 

c) Lățimile părții carosabile       2,75; 3,00; 4,00; 8,00 – 8,50m 

d) Lățimea platformei laterale:            2,50ml;  

e) S-au stabilit profile  transversale tip:  tip 1÷ tip 7. 

f) Viteza de proiectare:   25 km/h 

 

Lângă drumul Vízárok se va executa o platformă de încrucișare pentru autovehicule pe 

lungimea unui sector de drum de 36ml.   
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Pentru modernizarea drumurilor Vízárok, Cárina, se vor executa următoarele lucrări: 

Strada Vízárok. 

a) Pe sectorul drum, km: 0+000 – 0+070, partea dreaptă, se va efectua desfacerea 

trotuarului vechi, se vor executa săpături pentru asigurarea locului pentru structura 

nouă a trotuarului pe grosimea acestuia. 

b) Se vor executa lucrări de așternere a straturilor de materiale granulare și construirea 

trotuarului nou. 

15cm – strat de fundație din agregate naturale, balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 

Încadrarea trotuarului cu borduri prefabricate din beton de ciment clasa C30/37, cu 

secțiunea 15x25cm și 10x15cm, pe strat de fundație de beton clasa C12/15, de 

30x15cm și 25x15cm. 

15cm – strat de bază din piatră spartă (conform STAS 6400-84 și SR EN 13242 

+A1:2013); 

4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 

c) Pe sectorul drum, Vízárok, km: 0+000 – 0+120, Vízárok Ax1, km: 0+000 – 0+047, se 

va curăța suprafața de asfalt veche și se va amorsa cu emulsie cationică cu rupere 

rapidă 1,2kg/mp. 

d) Se execută  lucrări de plombări de gropi și colmatări ale fisurilor cu mastic bituminos 

pe drum, pe stratul de beton asfaltic existent, dacă este cazul; 

e) 5cm – așternerea stratului de uzură BA16 rul.50/70, conform SREN1308 – 1:2006; 

SREN13108–1:2006;/AC:2008, (1cm pentru preluarea denivelărilor) 

f) Pe sectorul de stradă Vízárok, km: 0+120 – 0+337, sunt necesare lucrări de săpături 

pentru realizarea pantelor și nivelului în profil longitudinal și transversal, precum și 

reprofilarea stratului de agregate existente pe amplasament, cu adaos de material. 

g) Lucrări pe sectorul de stradă Vízárok, km: 0+120 – 0+337, pentru stabilizarea mecanică 

a substratului de fundație existentă, prin compactare mecanică pe o grosime de 30cm. 

h) Realizarea structurii rutiere noi stabilite de proiectant în conformitate cu dimensionarea 

rezultată, pe acest sector de drum.  

10cm  – strat de fundație din agregate naturale, balast, conform STAS 6400-84 și SR 

EN 13242:2013; 

15cm – strat de bază din piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2013); 

6cm  – strat de legătură BAD 22,4 leg.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108 

–1:2006;/AC:2008 (BA 20 conform AND 605); 

4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 

i) Consolidarea acostamentului cu strat de balast și piatră spartă. 
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Strada Cárina, Cárina Ax1 

a) săpături pentru îndepărtarea terenului existent pe amplasament în vederea asigurării 

locului pentru structura rutieră nouă, pe o adâncime medie de cca. 70cm. 

b) Lucrări pe sectoarele de drum: Cárina, Cárina Ax1, pentru stabilizarea mecanică a 

patului drumului, prin compactare mecanică pe o grosime de 30cm. 

c) Montarea podețului tubular la km: 0+000, din țeavă corugată cu pereți dubli din 

polietilena de înaltă densitate – PEID, SN4, DN600, cu lungimea podețului de 6m. 

d) Realizarea structurii rutiere noi stabilite de proiectant în conformitate cu dimensionarea 

rezultată, pe acest drum. 

25cm  – strat de formă din balast, conform STAS 12253 – 84;  

20cm  – strat de fundație din agregate naturale, balast, conform STAS 6400-84 și SR 

EN 13242:2013; 

15cm – strat de bază din piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 13242 

+A1:2013); 

6cm  – strat de legătură BAD 22,4 leg.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108 

–1:2006;/AC:2008 (BA 20 conform AND 605); 

4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 

e) Consolidarea acostamentului cu strat de balast și piatră spartă. 

      Elementele de proiectare în plan, profil longitudinal şi transversal 

Soluțiile de proiectare adoptate au îmbinat necesitatea funcțională a oportunității realizării 

investiției cu cerințele încadrării în parametrii optimi privind următoarele aspecte: fiabilitate, 

siguranță în exploatare, eficiență, costuri reduse, toate în condițiile încadrării în prevederile 

reglementărilor de proiectare legale în vigoare. 

 Totodată, s-a încercat respectarea cât mai fidelă a traseului existent al drumului între 

proprietăți, pentru a se evita eventualele exproprieri de terenuri. 

 1. Elementele drumului în plan, profil longitudinal și transversal. 

La proiectarea obiectivelor s-au efectuat ridicări topografice în sistem de coordonate stereo 

70. La proiectarea elementelor geometrice s-au avut în vedere :ORDONANŢA 43/1997 cu 

anexe aprobate prin ORDINELE 45,46 SI 50, STAS 863/1985 “Elemente geometrice ale 

traseelor”, Ordinul 550-99 privind dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide, 

STAS1709/1,2,3-90 privind verificarea la îngheț dezgheț și alte normative tehnice în vigoare.   În 

aceste condiții și ținând cont de limita amprizei drumului se vor alege caracteristicile cele mai 

potrivite pentru un trafic fluent în orice condiții meteorologice. 

 Traseul în plan 

 Reconsiderarea caracteristicilor geometrice în plan se realizează prin acceptarea 

condițiilor de gabarit existente dată de limita proprietăților și a unor racordări cu arce de cerc 

corespunzătoare vitezei de proiectare V=25km/h, folosind pe cât posibil raze mari, care să nu 

impună amenajări în curbe.   
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Traseul în profil longitudinal 

 Se va urmări linia terenului sistematizat existent în condițiile asigurării racordării în plan 

vertical și a colectării și dirijării apelor pluviale. Se va lua în considerare și limitarea lucrărilor de 

terasamente. Ca urmare în faza de studiu s-a proiectat linia roșie în funcție de sistemul rutier 

stabilit în această fază de proiectare și profilele transversale tip: tip 1 – tip 7. 

Ca urmare în faza de studiu, s-a proiectat linia roșie pe baza cotelor minime, avându-se în 

vedere, eliminarea denivelărilor la stabilirea suprafeței patului drumului, cât și grosimile 

structurii rutiere, nivelul suprafeței de rulare, stabilite în proiect pentru drumurile Vízárok, Cárina. 

S-a avut în vedere la stabilirea nivelului terenului sistematizat pentru drumurile proiectate și 

pante corespunzătoare în vederea asigurării scurgerii apelor pluviale. 

Traseul în profil transversal 

 În funcţie de zona intravilan şi de gabaritele existente în intravilan şi conform cu 

ORDINELE 45,46 şi 50 s-au stabilit 7 profile transversale tip: tip1 – tip 7. 

PROFIL TRANSVERSAL CARACTERISTIC  drum comunal de categoria a V-a cu o bandă de 

circulație pentru drumurile Vízárok, Cárina. 

Elementul principal dintr-un profil transversal îl constituie partea carosabilă destinată 

circulației vehiculelor.  

Pe strada Vízárok, sectorul, km: 0+000 – 0+120, lățimea părții carosabile în aliniament s-

a proiectat de 4,00m, pe sectorul, km: 120 – 0+337, lățimea părții carosabile va fi de 3,00m.  

Strada Vízárok ax1, va avea lățimea părții carosabile de 8,00 –8,50m. 

Strada Cárina, se va proiecta cu lățimea părții carosabile de 2,75m. 

Strada Cárina ax1, va avea lățimea părții carosabile de 2,75m. 

Pe drumurile Vízárok, km: 0+120 – 0+337, Cárina, km: 0+000 – 0+218, Cárina. Ax 1, km:  

0+000 – 0+100, partea carosabilă va avea în aliniament două pante de 2,5% orientate spre 

marginea drumurilor. 

În curbe, panta transversală va fi în concordantă cu raza de racordare a aliniamentelor. 

S-au stabilit în stadiul de proiectare actual, faza DALI, profile transversale tip: tip 1 – tip 7. 

Ca o consecință a recomandării acestor profile transversale tip, poziția trotuarului pe 

sectorul de drum Vízárok, km: 0+000 – 0+070, trebuie să fie stabilit în plan, astfel încât să fie 

asigurată gabaritul proiectat al drumului.  

Cu ocazia modernizării drumurilor locale se vor realiza următoarele profile transversale tip: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului   

 Poziția kilometrică Lățime parte 
carosabilă 

( m ) 

Profil 
transversal 
aplicabil 

Lungime aplicată 

sector de drum 

   ( m ) Început Sfârșit 

8.  Vízárok 0+000 0+045 4,00 Tip 1 45 

9.  Vízárok 0+045 0+070 4,00 Tip 2 25 

10.  Vízárok 0+070 0+120 4,00 Tip 3 50 

11.  Vízárok 0+120 0+337 3,00 Tip 4 217 

12.  Vízárok. Ax 1 0+000 0+047 8,00 –  8,50 Tip 5 47 

13.  Cárina      0+000 0+218 2,75 Tip 6 218 

14.  Cárina. Ax 1   0+000 0+100 2,75 Tip 7 100 

 Total     702 
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Modul de verificare al sistemului rutier este prezentat mai jos. Acesta s-a verificat atât la 

îngheț – dezgheț, cât și la sarcini din trafic cu ajutorul metodei Calderom.  

 Verificările la îngheț - dezgheț  

Aceasta s-a realizat conform STAS 1709/1-1990 şi STAS 1709/2 -1990 în următoarele condiţii: 

 -S-a stabilit tipul climatic conform fig. 2  STAS 1709/1-1990. 

 -Conform caracteristicilor geologice.   

 - Condițiile hidrologice conform  STAS 1709/2-1990 s-au apreciat mediocre cu rol 

acoperitor, 

 -Indicele de îngheț s-a considerat  în ipoteza unui trafic uşor şi mediu I5/30. 

 -Gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K s-a determinat în 

conformitate cu tabelul 4  STAS 1709/2-1990.  

Pentru verificarea cu algoritmul Calderom ECHIVALAREA  TRAFICULUI  IN  VEHICULE ETALON TIP 

OSIE STANDARD DE 115KN .  

Rezultatele Calderom arată rezerve de capacitate portantă. 

5 Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) şi 

analiza detaliată a acestora 

5.1 Soluția  tehnică,  din  punct  de  vedere  tehnologic,  constructiv,  tehnic,  

funcțional-arhitectural  și  economic, cuprinzând: 

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

 consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

Realizarea structurii rutiere noi pe drumurile Vízárok, km: 0+120 – 0+337, Cárina, 

km: 0+000 – 0+218, Cárina. Ax 1, km:  0+000 – 0+100 și reabilitarea structurii rutiere vechi 

pe drumurile: Vízárok, km: 0+000 – 0+120, Vízárok Ax 1, km: 0+000 – 0+047. 

-VARIANTELE (SCENARIILE) PROPUSE: 

-variantele (scenariile) propuse sunt generate prin alegerea structurii rutiere alternative 

conform expertizei tehnice.  

Se propune adoptarea unei structuri rutiere pentru drum de clasa tehnica V si clasa 

de trafic usor: 

Varianta (scenariul) 1 de structură rutieră: 

Pentru realizarea obiectivului propus am proiectat un sistem verificat la îngheț – dezgheț 

conf. STAS1709/1,2,3-90 și la sarcini din trafic aplicând metoda Calderom. 

 Astfel s-a proiectat următoarea structură rutieră: 

Structura S1, – Structura rutieră elastică (suplă) 1. Se va săpa zestrea existentă, care nu se ia în 

considerare la dimensionare, precum și o parte din stratificația terenului existent din 

amplasamentul drumurilor, pe aproximativ 70cm grosime; cu structură rutieră de cca. 70cm, 

alcătuită din: strat de formă din balast de 25cm, strat de fundație din balast de 20cm, strat de 

bază din piatră spartă de 15cm, strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 leg.50/70 de 6cm, 

strat de uzură îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 rul.50/70 de 4cm.  
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PENTRU TRONSON I 

1) Drumul Cárina, km: 0+000 – 0+218; 218ml  

2) Drumul Cárina, Ax 1, km:  0+000 – 0+100; 100ml 

L tronson I = 318ml 

 4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 (se aplica pe toata suprafata sectorului de drum). 

 6cm  – strat de legătură BAD22,4 leg.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 

 15cm – strat de piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2013); 

 20cm – strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 25cm  – strat de formă din balast, conform STAS 12253 – 84;  

 stabilizarea mecanică a patului drumului prin cilindrare pe o grosime de 30cm, 

 strat natural de pământ existent, care se nivelează, 

Structura S2, – Structura rutieră elastică (suplă) 2. Se va păstra zestrea existentă de 36cm din 

amplasamentul drumului, care se reprofilează și se ia în considerare la dimensionare, cu 

structura rutieră de cca. 71cm, alcătuită din: structura rutieră existentă de 36cm, strat de 

fundație din balast de 10cm, strat de bază din piatră spartă de 15cm, strat de legătură din beton 

asfaltic BAD22,4 leg.50/70 de 6cm, strat de uzură îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 rul.50/70 

de 4cm. 

PENTRU TRONSON II 

1) Drumul Vízárok, km: 0+120 – 0+337; 217ml 

 L tronson II = 217ml 

 4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108 –

1:2006/AC:2008;  

 6cm  – strat de legătură BAD 22,4 leg.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108 –

1:2006;/AC:2008 (BA 20 conform AND 605); 

 15cm – strat de bază din piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2013); 

 10cm – strat de fundație din agregate naturale stabilizate cu ciment (conform STAS 

10473/87 și STAS 6400-84); 

 stabilizarea mecanică a structurii rutiere existente, prin cilindrare pe o grosime de 30cm, 

 36cm – structura rutieră existentă, formată din pietriș cu nisip prăfos în interspații, care se 

reprofilează pe o adâncime de 10cm; 

Structura S3, – Structura rutieră elastică (suplă) 3. Se va păstra zestrea existentă de 62cm din 

amplasamentul drumului, care se repară prin plombări de gropi și colmatări ale fisurilor și se ia 

în considerare la dimensionare, cu structura rutieră de cca. 67cm, alcătuită din: 62cm, structură 

rutieră existentă compusă din beton asfaltic de 6,5cm și pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar 

cristalin), cu o grosime de cca. 55,5cm; strat de uzură, îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 

rul.50/70 de 5cm. 

PENTRU TRONSON III 

1) Drumul Vízárok, km: 0+000 – 0+120; 120ml 
2) Drumul Vízárok, km: 0+000 – 0+120; 47ml 



DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții 

__________________________________________________________________________________ 

25 
 

L tronson III = 167ml 

 5cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 

 Se execută  lucrări de plombări de gropi și colmatări ale fisurilor cu mastic bituminos pe 

drum, pe stratul de beton asfaltic existent;  

 62cm, structură rutieră existentă compusă din beton asfaltic de 6,5cm și pietriș cu nisip 

prăfos, albicios (calcar cristalin), cu o grosime de cca. 55,5cm; 

Structura S4 – Structura rutieră elastică (suplă) 4, pentru trotuarul lateral dreapta de lângă 

drumul, Vízárok, km: 0+000 – 0+120. Se va săpa zestrea existentă a trotuarului degradat, care 

nu se ia în considerare la dimensionare, precum și o parte din stratificația terenului existent din 

amplasamentul trotuarului, pe aproximativ 20cm grosime; cu structură rutieră de cca. 64cm, 

alcătuită din: strat existent din pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar cristalin), cu o grosime 

de cca. 35cm, strat de fundație din balast de 15cm, strat de bază din piatră spartă 10cm, strat 

de uzură îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 rul.50/70 de 4cm. 

Trotuar, spațiu public pietonal lângă strada: Vízárok, km: 0+000 – 0+070, partea dreaptă. 

   4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108 –

1:2006/AC:2008;  

 10cm – strat de bază, strat de piatră spartă (conform SR 667 – 2001); 

 15cm – strat de fundație din balast (conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013); 

 stabilizarea mecanică a patului trotuarului prin cilindrare pe o grosime de 30cm, 

 35cm – substrat strat existent din pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar cristalin); 

 structura trotuarului și stratificația terenului se îndepărtează prin săpătură mecanizată pe o 

adâncime medie de 20cm; 

Varianta (scenariul) 2 de structură rutieră: 

Structura S1 – Structura rutieră rigidă 1.  Se va săpa zestrea existentă, care nu se ia în 

considerare la dimensionare, precum și o parte din stratificația terenului existent din 

amplasamentul drumurilor, pe aproximativ 70cm grosime, cu structură rutieră de cca. 82cm, 

alcătuită din: substrat de fundație din balast nisipos de 10cm, strat de fundație din balast 25cm, 

strat de bază din piatră spartă de 20cm, nisip pilonat de 2cm, hârtie Kraft, îmbrăcăminte din 

beton de ciment BcR 4,0 de 20cm. 

PENTRU TRONSON I 

1) Drumul Cárina, km: 0+000 – 0+218; 218ml  

2) Drumul Cárina, Ax 1, km:  0+000 – 0+100; 100ml 

L tronson I = 318ml 

 20cm – îmbrăcăminte din beton de ciment BcR 4,0 (conform NE 014– 2002); 

 Hârtie Kraft pentru betoane (125g/mp; conform STAS 3789 – 86 ); 

   2cm  – nisip pilonat; 

 20cm – strat de piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2013); 

 30cm – strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 10cm – strat de formă din balast nisipos de conform STAS 12253-84; 

 stabilizarea mecanică a patului drumului prin cilindrare pe o grosime de 30cm; 
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Structura S2 – Structura rutieră rigidă 2.  Se va păstra zestrea existentă de 36cm din 

amplasamentul drumului, care se reprofilează și se ia în considerare la dimensionare, cu 

structura rutieră de cca. 83cm, alcătuită din: structura rutieră existentă de 36cm, strat de 

fundație din balast nisipos de 5cm, strat de bază din piatră spartă de 20cm, nisip pilonat de 2cm, 

hârtie Kraft, îmbrăcăminte din beton de ciment BcR 4,0 de 20cm. 

PENTRU TRONSON II 

1) Drumul Vízárok, km: 0+120 – 0+337;  217ml 

L tronson II = 217ml 

 20cm – îmbrăcăminte din beton de ciment BcR 4,0 (conform NE 014– 2002); 

 Hârtie Kraft pentru betoane (125g/mp; conform STAS 3789 – 86 ); 

 2cm  – nisip pilonat; 

 20cm – strat de bază din piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2013); 

 5cm – strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 stabilizarea mecanică a patului drumului prin cilindrare pe o grosime de 30cm; 

 36cm – structura rutieră existentă, formată din pietriș cu nisip prăfos în interspații, care 

se reprofilează pe o adâncime de 10cm; 

Structura S3 –  Structura rutieră rigidă 3. Se va săpa parțial zestrea existentă de 62cm, se 

îndepărtează structura drumului existent prin săpătură pe aproximativ 40cm grosime, cu 

structură rutieră de cca. 74cm, alcătuită din: structura rutieră existentă rămasă, din pietriș cu 

nisip prăfos, albicios (calcar cristalin), cu o grosime de cca. 22cm, strat de bază din piatră spartă 

de 20cm, nisip pilonat de 2cm, hârtie Kraft, îmbrăcăminte din beton de ciment BcR 4,0 de 20cm. 

PENTRU TRONSON III 

1) Drumul Vízárok, km: 0+000 – 0+120; 120ml 
2) Drumul Vízárok, km: 0+000 – 0+120;  47ml 

L tronson III = 167ml 

 20cm – îmbrăcăminte din beton de ciment BcR 4,0 (conform NE 014– 2002); 

 Hârtie Kraft pentru betoane (125g/mp; conform STAS 3789 – 86 ); 

 2cm  – nisip pilonat; 

 20cm – strat de bază din piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 

13242+A1:2013); 

 stabilizarea mecanică a fundației drumului prin cilindrare pe o grosime de 30cm, 

 10cm – strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 22cm – structura rutieră existentă, rămasă după săpătura mecanizată; 

Structura S4, Structura rutieră semirigidă 4. pentru trotuarul lateral dreapta de lângă drumul, 

Vízárok, km: 0+000 – 0+120. Se va săpa zestrea existentă a trotuarului degradat, care nu se ia în 

considerare la dimensionare, precum și o parte din stratificația terenului existent din 

amplasamentul trotuarului, pe aproximativ 25cm grosime; cu structură rutieră de cca. 70cm, 

alcătuită din: strat existent din pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar cristalin), cu o grosime 

de cca. 30cm, strat de fundație din balast de 15cm, strat de bază din balast stabilizat cu ciment 

de 12cm, substrat din nisip pilonat de 5cm, strat de uzură din placi prefabricate din beton de 

ciment vibroturnat de 6, 8cm. 
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Trotuar, spațiu public pietonal lângă strada: Vízárok, km: 0+000 – 0+070, partea dreaptă. 

 6, 8cm – strat de uzură, placi vibroturnate din beton de ciment, rostuite cu nisip fin 0-1mm; 

  5 – 7cm – substrat din nisip pilonat; 

 12cm – strat de bază din agregate naturale stabilizate cu ciment (conform STAS 

10473/87 și STAS 6400-84); 

 15cm – substrat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 stabilizarea mecanică a patului trotuarului prin cilindrare pe o grosime de 30cm, 

 30cm – substrat strat existent din pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar cristalin); 

 structura trotuarului și stratificația terenului se îndepărtează prin săpătură mecanizată pe 

o adâncime medie de 25cm; 

 protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor 

arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz; 

Nu este cazul. 

 intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente 

valoroase, după caz; 

Nu este cazul. 

 demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea 

configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 

Nu este cazul. 

 introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

Structuri rutiere noi, șanțuri carosabile, sant neprotejat, semnalizare rutieră. 

 introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai 

construcţiei existente; 

Nu este cazul. 

b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 

instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/ 

branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, 

precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 

Nu este cazul. 

1.Terasamente 

Pe strada Cárina, Cárina Ax 1, vor fi necesare lucrări de terasamente, săpături pentru 

îndepărtarea terenului existent pe amplasament în vederea asigurării de loc pentru structura 

rutieră nouă. Săpături pentru realizarea pantelor și nivelului în profil longitudinal și transversal 

respectiv suprafața care trebuie aranjată prin taluzare, stabilizarea mecanică a suprafeței 

patului drumului. 

Pe sectorul de stradă Vízárok, km: 0+000 – 0+070, partea dreaptă, se va efectua 

desfacerea trotuarului vechi, se vor executa săpături pentru asigurarea locului pentru structura 

nouă a trotuarului. 

Pe strada Vízárok, km: 0+120 – 0+337, sunt necesare lucrări de săpături pentru 

realizarea pantelor și nivelului în profil longitudinal și transversal, precum și reprofilarea 

stratului de agregate existente pe amplasament. 
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Umpluturile, așternerea straturilor structurii rutiere, se vor executa în conformitate cu 

structura rutieră proiectată pentru fiecare stradă sau parcare. 

Lucrările de terasamente trebuie să corespundă prevederilor STAS 2914-84 în ceea ce 

privește capacitatea portantă, gradul de compactare și pantele taluzurilor. 

Aceste lucrări au fost incluse in lucrările de terasamente. 

2. Structură rutieră 

Pentru realizarea obiectivului propus am proiectat un sistem verificat la îngheț – dezgheț 

conf. STAS1709/1,2,3-90 şi la sarcini din trafic aplicând metoda Calderom. 

Astfel s-au proiectat următoarele structuri rutiere: 

Varianta ( scenariul ) 1 

Structura S1, structura rutieră elastică (suplă) 1, pentru tronsonul 1; structura S2, structura 

rutieră elastică (suplă) 2, pentru tronsonul 2, structura S3, structura rutieră elastică (suplă) 3 

pentru  tronsonul 3, Structura S4, structura rutieră elastică (suplă) 4, pentru trotuar, spațiu public 

pietonal lângă strada: Vízárok, km: 0+000 – 0+070, partea dreaptă. (scenariul) 1;  

Varianta ( scenariul ) 2 

Structura S1, structura rutieră rigidă 1, pentru tronsonul 1; structura S2, structura rutieră rigidă 

2, pentru tronsonul 2, structura S3, structura rutieră rigidă 3, pentru  tronsonul 3, Structura S4, 

structura rutieră semirigidă 4, pentru trotuar, spațiu public pietonal lângă strada: Vízárok, km: 

0+000 – 0+070, partea dreaptă. (scenariul) 2;  

Scenariul tehnic selectat pentru drumurile Vizárok, Vizárok Ax1, Cárina și Cárina Ax1, este 

varianta (scenariul) 1.  

3. Parte carosabilă. 

Pe strada Vízárok, sectorul, km: 0+000 – 0+120, lățimea părții carosabile în aliniament s-

a proiectat de 4,00m, pe sectorul, km: 120 – 0+337, lățimea părții carosabile va fi de 3,00m.  

Strada Vízárok ax1, va avea lățimea părții carosabile de 8,00 –8,50m. 

Strada Cárina, se va proiecta cu lățimea părții carosabile de 2,75m. 

Strada Cárina ax1, va avea lățimea părții carosabile de 2,75m. 

Lățimile părții carosabile proiectate ale drumurilor sunt arătate în tabelul următor. 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului   

 Poziția kilometrică Lățime parte 
carosabilă 

( m ) 

Profil 
transversal 
aplicabil 

Lungime aplicată 

sector de drum 

   ( m ) Început Sfârșit 

15.  Vízárok 0+000 0+045 4,00 Tip 1 45 

16.  Vízárok 0+045 0+070 4,00 Tip 2 25 

17.  Vízárok 0+070 0+120 4,00 Tip 3 50 

18.  Vízárok 0+120 0+337 3,00 Tip 4 217 

19.  Vízárok. Ax 1 0+000 0+047 8,00 –  8,50 Tip 5 47 

20.  Cárina      0+000 0+218 2,75 Tip 6 218 

21.  Cárina. Ax 1   0+000 0+100 2,75 Tip 7 100 

 Total     702 
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4. Stație (platformă) de încrucișare. 

Pe toată lungimea traseului drumurilor din comuna Sândominic, propuse pentru 

modernizare în etapa III, se va construi 1 bucată stație de încrucișare, în scopul asigurării unei 

circulații fluente a traficului rutier. Stația de încrucișare –  1buc, are formă trapezoidală, cu 

baza mare 36 ml, baza mică 28 ml, lățimea de 2,50ml, suprafața unei stații fiind de 80,00 mp.  

Stația de încrucișare se va construi cu aceiași structură rutieră, ca și pe partea carosabilă 

a străzii lângă care se află, conform tabelului prezentat în continuare: 

Nr. crt. /stradă 
Poziție 

kilometrică 

Poziție față de 

axa drumului 
Observații 

1. Vízárok 0+160 dreapta 80,00mp 

Total:  1 buc stație (platformă) de încrucișare, cu suprafața de 80,00mp.  

Suprafața unei stații de încrucișare este de: S1= ½*(36+28)*2,50=80 mp. 

5. Podeț nou în corpul drumului Cárina. 

Se va construi podeț tubulare nou în corpul drumului Cárina, km: 0+000, din țeavă 

corugată cu pereți dubli din polietilena de înaltă densitate – PEID, SN4, DN600, cu lungimea 

podețului L=8ml;   

Tubul din țeavă corugată va fi așezată la cotă pentru a asigura preluarea apelor din șanțul 

drumului județean DJ125. 

6. Siguranţa circulaţiei. 

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei se vor vopsi mecanizat marcaje rutiere de 

delimitare a spațiilor de circulație a autovehiculelor pe imbrăcămintea din beton asfaltic, marcaj 

continuu tras pe ambele margini ale drumurilor.  

Se vor monta 4buc stâlpi pentru table indicatoare și 4buc table indicatoare de circulație. 

c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

Nu este cazul. 

d) informaţii privind 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; 

Nu sunt date privind existența unor interferențe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată. 

e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 

lucrărilor de intervenţie. 

Lungimea traseului:               0,702km, 

Lățimile platformei drumurilor sunt:          3,00; 4,00; 5,00; 9,00 – 9,50m 

Lățimile părții carosabile                2,75; 3,00; 4,00; 8,00 – 8,50m 

Lățimea platformei laterale:                      2,50ml;  

Podeț tubular DN600, pe drumul Cárina 1buc, L=8,00m, , km: 0+000 

S-au stabilit profile  transversale tip:        tip 1÷ tip 7. 

Viteza de proiectare:              25 km/h 
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5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor 

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare. 

Pentru realizarea proiectului nu este necesară folosirea sau conectarea la utilități. 

Producția industrială ce se presupune a fi realizată cu ocazia lucrărilor de construcții 

montaj, se va desfășura in baze de producție existente ale constructorului. In concluzie 

nu sunt necesare conectări la utilități. 

5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale 

Durata de realizare (luni): 5 luni calendaristice. 

Graficul de realizare a investitiei se atașează la prezentul. 

5.4 Costurile estimative ale investiției: 

 costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor 

unor investiţii similare; 

Valoarea totală a investiției se estimează la 527.104,35lei conform devizului general, 

valoare inclusiv TVA. 

 costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

5.5 Sustenabilitatea realizării investiției: 

a) impactul social şi cultural; 

In prezent accesul populatiei rurale la educația de bază și la serviciile de sănătate este 

îngreunat de starea deficitară a infrastructurii, cu un impact negativ asupra fluxului urban – 

rural al medicilor și profesorilor. Prin modernizarea sectoarelor de drum, situat în intravilanul 

comunei Sândominic, se va facilita accesarea proprietăților imobiliare de către locuitorii 

zonelor rurale traversate. Avantajele economice și sociale rezultate astfel vor determina o 

creștere a atractivitătii zonelor rurale traversate, stimulând dezvoltarea durabila la nivel 

regional.  

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare; 

b.1) Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie. 

Indiferent de forma de contractare a lucrărilor de proiectare şi de execuţie, printr-un 

antreprenor general sau mai mulţi antreprenori, necesarul de personal pentru construcţia 

întregului proiect investiţional este prezentat în tabelul de mai jos.  
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Tabelul cu necesarul de resurse umane 

       Structura personalului în faza de execuţie 

Resurse umane  Nr. persoane 

Execuţie 

Diriginte de şantier 1 

 drum 1 

Ingineri  1 

 drum 1 

Maiştrii  1 

 drum 1 

Muncitori calificaţi  10 

Muncitori necalificaţi 6 

Asistenţă  tehnică 

-  Inginer drum 1 

TOTAL execuție + asistență 20 

 

b.2) Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 

In faza de exploatare, nu se creează locuri de muncă suplimentare. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz. 

c.1) Impactul asupra calității apelor 

Apa de suprafaţă strict în zona obiectivului este prezentă la stradăzile Vízárok și Cárina  

este râului Olt, care intersectează drumul Vízárok, respectiv se situează la cca. 150m de 

amplasamentul drumului Cárina.  

În concluzie în aria limitrofă a străzilor, apa de suprafaţă ce ar putea fi poluată este:  

râul Olt, care intersectează drumul Vízárok, respectiv se situează la cca. 150m de 

amplasamentul drumului Cárina. de amplasament, însă numai accidental. 

În prezent în zona străzilor din intravilanul comunei Sândominic, zona  de locuit, există 

o rețea de canalizare menajeră proiectată și executată. În acest sens, pentru îmbunătățirea 

scurgerii apelor din precipitații, se vor respecta pantele transversale și longitudinale proiectate 

ale drumului, pentru a asigura scurgerea apelor de pe drumuri. Preluarea, colectarea și 

transmiterea apelor pluviale, se vor executa șanțuri neprotejate, unde este cazul. Se va 

construi podeț nou, pe drumul Cárina, km: 0+000; Nu există alte podețe de construit în zona 

sectoarelor de drumuri studiate. 

Rezolvarea scurgerii apelor pluviale se va face prin realizarea unor șanțuri 

neprotejate cu scurgere gravitațională prin panta longitudinală a terenului sistematizat, 

iar transmiterea se realizează prin tronsonul de colectare și transmitere a apelor pluviale 

( șanțuri existente ), până în zona în care există colector de ape de suprafață (parau). 

În ceea ce privește potențialul de poluare a apei freatice, acesta este redus. 

Singura sursă potențială de poluare a acviferelor este reprezentată de scurgerile accidentale 

de combustibili sau lubrifianți de la utilajele, care vor fi folosite pentru execuția lucrărilor. 
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Pentru reducerea unor astfel de riscuri, reviziile și reparațiile utilajelor se vor face periodic 

conform graficelor și specificațiilor tehnice la sediul firmei care va contracta aceste lucrări, iar 

alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop.  

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, 

precum şi pentru reducerea la minim a posibilităţilor de poluare a acviferelor, se vor adopta 

următoarele măsuri: 

 întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei şi alimentarea cu motorină a acestora se vor 

face numai de către personal instruit astfel încât să prevină împrăştierea produselor petroliere; 

 alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei și reparațiile curente se vor efectua 

numai pe platformele betonate special amenajate. 

 Aprovizionarea cu carburanți se face cu mijloace de transport auto omologate, 

aparținând societăților autorizate. 

c.2) Impactul asupra calității aerului 

Impactul asupra aerului este determinat de noxele rezultate prin arderea combustibilului 

în timpul funcţionării utilajelor. Această sursă generatoare de substanţe poluante se 

încadrează în categoria surselor de poluare mobile, conform OUG 243 din 2000, privind 

protecţia atmosferei. Ca noxe, se degajă pulberi, SO2, NOx şi CO- cu efect local, neafectând 

zonele învecinate.Compoziţia aerului atmosferic va fi afectată de transportul materialelor ca 

urmare a folosirii autovehiculelor de mare tonaj, a utilajelor la lucrările de terasamente, a 

cilindului compactor la compactarea straturilor structurii rutiere.  

Acestea pot contribui depășirea concentrațiilor maxime admisibile (CMA) de pulberi în 

suspensie, SO2, NO2, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87, privind condițiile de calitate a 

aerului din zonele protejate şi Ordin 592 din 2002, pentru aprobarea Normativului privind 

stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului 

de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), 

plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. 

Depășiri ale concentrațiilor maxime admisibile stabilite prin STAS 12574-87 şi Ordin 592 din 

2002 vor fi favorizate a se produce în orele în care lucrările cu utilajele la reabilitarea drumurilor 

locale, vor coincide cu transportul agregatelor cu autospeciale de mare tonaj, care eventual se 

suprapune și cu transportul cu caracter agricol din fondul agricol situat aproape de 

amplasament. 

Chiar şi așa, (luând în calcul predicțiile cele mai defavorizante) raza de influență a 

posibilei pane de poluare va fi mică, condițiile geomorfologice şi climatice favorizând dispersia 

acesteia. 

Conform celor prezentate anterior, impactul pe amplasamentul analizat asupra factorului 

de mediu aer, este mediu şi constă în generarea unor emisii la arderea combustibililor utilizați 

la motoarele utilajelor şi din antrenarea prafului, în principal în zonele de lucru, din lucrările de 

terasamente, așternerea materialelor pietroase, compactarea straturilor structurii rutiere pe 

platforma drumului.  

Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, sub aspectul protecției mediului, 

precum şi pentru reducerea la minim a efectelor agenților poluanți asupra mediului, se 
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recomandă ca întreținerea utilajelor, reparația şi revizuirea acestora să se facă regulat, 

conform cărţii tehnice a utilajului, la ateliere de reparații auto specializate. 

c.3) Impactul asupra solului şi a subsolului 

Sursele posibile de poluare şi degradare a solului şi subsolului sunt în principal 

următoarele: 

 scurgerile accidentale de combustibili şi lubrifianţi la alimentarea utilajelor sau la 

execuţia lucrărilor de revizii, reparații; 

 excavaţiile realizate; 

 deşeurile solide (deşeuri menajere, piese uzate, etc.) 

Având în vedere faptul că lucrările presupun modernizarea sectoarelor drumuri  şi nu 

extinderea lor, impactul asupra solului şi subsolului este minim. 

c.4) Impactul asupra ecosistemelor  terestre și acvatice 

Având în vedere rețeaua hidrografică din zona drumului, în amplasamentul analizat, 

impactul proiectului asupra faunei și florei acvatice nu este semnificativă. Doar accidental pot 

fi deversate substanțe poluante în râul Olt, aflat la intersecția cu drumul Vízárok și  aria limitrofă 

a drumului Cárina, dar această probabilitate este minimă. 

În ceea ce privește impactul asupra ecosistemelor terestre și acesta este minim. 

Constructorul va instrui personalul propriu, astfel încât să nu intervină în nici un mod asupra 

florei și faunei în care se află amplasamentul studiat. 

c.5) Impactul asupra biodiversității 

Având în vedere că traseul drumului la cele doua drumuri este deja existentă, se poate 

aprecia că proiectul:    “ MODERNIZAREA PARȚIALĂ A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE 

DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDETUL HARGHITA – etapa III.” nu va avea un impact 

semnificativ asupra biodiversității.  

De asemenea, se vor respecta, prevederile legale specifice ariilor terenurilor cu 

construcții de lângă amplasamentul drumului. 

5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă; 

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 

inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

Acest subcapitol vizează prezentarea prin fluxuri financiare ( de ieșire și de intrare ) 

generate de implementarea proiectului: 

c.1) Fluxuri de ieșire ( cheltuieli ) 

 Cheltuieli investiționale 

 Cheltuieli de operare și intreținere 
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 c.2) Fluxuri de intrare ( venituri ) 

Nu este cazul, întrucât pentru utilizarea infrastructurii modernizate nu se vor percepe taxe. 

Analiza sustenabilității financiare este o analiză efectuată pentru a verifica dacă resursele 

financiare sunt suficiente pentru a acoperi ieșirile de numerar, pentru întreaga perioada de 

referință a proiectului. Sustenabilitatea financiara este verificată, dacă fluxul de numerar net 

cumulat este pozitiv pe parcursul perioadei de analiză. 

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

Rata Interna de rentabilitate financiara 

Indicator Valoare obținută Explicații si propuneri 

Rata Internă de rentabilitate financiară      < 5% 
Rata este mai mică de 5%, deci nu se poate susține 

singur. Necesita finanțare din fonduri Structurale 

Valoarea Actualizată Netă (mii lei)      negativ 

Valoarea este negativă arătând ca proiectul nu este 

fezabil din punct de vedere financiar. Necesită 

finanțare din fonduri structurale. 

Durabilitatea financiară (Beneficiu/Cost)    subunitar 
Raportul Beneficiu cost este subunitar deci necesită 

intervenția fondurilor structurale 

Analiza cost-eficacitate 

Analiza cost-eficacitate este o tehnică de evaluare și monitorizare utilizată atunci, când 

beneficiile nu pot fi măsurate in mod rezonabil in termeni financiari. Aceasta este, de obicei, 

realizată prin calcularea costului pe unitatea de produs, a beneficiilor „fără echivalent monetar” 

și necesită existența unor mijloace pentru cuantificarea beneficiilor, dar nu prin atașarea la 

aceste beneficii a unei valori monetare sau economice. 

Scop: 

Selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizează valoarea netă 

actualizată a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizează nivelul rezultatului. 

Analiza cost-eficacitate este utilizată pentru a testa ipoteza nula, adică cost-eficacitatea 

unui proiect. 

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

Riscul din activitatea de construcții include aceste elemente, referindu-se la probabilitatea 

de a nu se respecta contractul în termeni de performanță (nerealizarea standardelor de 

calitate prevăzute), program (nerespectarea duratei de execuție) și cost (depășirea 

bugetului). 

Managementul riscului este un proces ciclic, care cuprinde mai multe faze distincte: 

identificarea riscului, analiza riscului și reacția la risc. 

Identificarea riscului. 

În faza de identificare a riscului se evaluează pericolele potențiale, efectele acestora 

asupra proiectului şi probabilitățile de apariție ale acestora pentru a decide, care dintre riscuri 

trebuie prevenite. 

Identificarea riscurilor trebuie realizată în mod regulat pe toată durata proiectului.  

Aceasta trebuie să ia în considerare atât riscurile interne, cât şi pe cele externe. 

Riscurile interne sunt riscuri pe care echipa, care realizează proiectul le poate controla sau 

influența, în timp ce riscurile externe nu se află sub controlul acesteia. 
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Riscul poate fi identificat folosind diferite metode: 

 întocmirea unor liste de control care cuprind surse potențiale de risc, cum ar fi: 

contextul proiectului, rezultatele proiectului, membrii echipei de proiect, modificări ale 

proiectului solicitate de beneficiar, erorile şi omisiunile de proiectare, estimările costului 

şi termenului de execuţie etc.; 

 realizarea unor diagrame de flux pentru clarificarea cauzelor şi efectelor riscului. 

 analiza documentelor unor proiecte similare celui în curs de realizare; 

 utilizarea experienţei personalului din teren (şefi de şantiere, de echipe şi muncitori) 

prin invitarea acestora la o şedinţă formală de identificare a riscurilor. De multe ori 

oamenii de pe teren sunt conştienţi de riscuri şi probleme pe care cei din birouri nu le 

sesizează. O comunicare eficientă teren – birouri este una dintre cele mai bune surse 

de identificare şi diminuare a riscurilor; 

Analiza riscului.   

Faza de analiză a riscului ia în considerare riscurile identificate în prima fază şi realizează 

o cuantificare aprofundată a acestora. În cuantificarea riscurilor se iau în calcul: toleranţa la 

risc a participanților la proiect, sursele de risc, estimările privind duratele activităţilor şi 

costurile. 

Reacția la risc.  

Reacţia la risc este faza de acţiune din cadrul ciclului managementului riscului, în care 

se încearcă: să se elimine riscurile; să se reducă riscurile şi / sau să se repartizeze riscurile. 

Aceste acţiuni se derulează pe baza unui plan de management al riscurilor, care include 

procedurile care se vor utiliza pentru conducerea şi stăpânirea riscurilor. 

Repartizarea riscurilor este, de asemenea, un instrument performant de management al 
riscului. Aceasta se referă la părţile care vor accepta o parte sau întreaga responsabilitate 
pentru consecinţele riscului.  

Repartizarea riscului trebuie să se facă ţinându-se seama de comportamentul faţă de 

risc al diferitelor organizaţii implicate în proiect. În acest sens regula generală de alocare a 

riscului este să se aloce riscul părţii, care poate să îl suporte şi să îl controleze cel mai bine. 

Părţile implicate în realizarea unui proiect de construcţii şi care pot lua parte la alocarea 

riscurilor constituie un grup eterogen, care cuprinde: 

 autoritatea contractantă 
 investitorii 
 proiectantul 
 antreprenorul 
 furnizorii de materiale şi echipamente de construcţii 

Unele riscuri pot fi îndepărtate prin încheierea unor contracte de asigurare pentru 

greşelile de execuție, cu garanţiile de bună execuţie: asigurarea de întârziere şi asigurarea de 

eficacitate. Compania de asigurări îşi asumă o parte din riscuri în schimbul unui preţ (prima de 

asigurare). Dacă riscul se produce în condiţiile specificate prin contractul de asigurare, 
asiguratorul va rambursa partea asigurată sau toate pierderile suferite datorită riscului. 
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Foarte important în procesul de identificare şi gestiune a riscului este ca antreprenorul 

să aibă o orientare către interesele beneficiarului şi să preia riscurile pe care şi le poate asuma 

cu succes, restul atribuindu-le celorlalţi participanţi la realizarea proiectului. În unele cazuri, 

reacţia la risc planificată se dovedeşte insuficientă şi este necesar fie un răspuns suplimentar, 

mai puternic, fie chiar reanalizarea riscului respectiv şi planificarea unui nou tip de reacţie. De 

asemenea, pot apare riscuri care nu au fost previzionate şi ca urmare vor necesita o reacţie 

imediată. Iată de ce, odată planificată reacţia la risc, ea trebuie urmărită şi acţiunile corective 

necesare trebuie realizate operativ. 

Măsuri pentru diminuarea riscului: 

 controlul calităţii materialelor și a lucrărilor executate, 

controlul sistematic al tehnologiei de execuție,  

monitorizarea proceselor cu risc mărit, 

calificarea muncitorilor,  

verificarea / schimbarea maşinilor utilizate, utilizarea unor utilaje de construcții noi, 

performante, de ultimă generație, cu productivitate mare, 

asigurarea unui management tehnic competent. 

6 Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

6.1 Comparația scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității şi riscurilor. 

Avantajele şi dezavantajele structurilor rutiere suple sau rigide pentru partea carosabila sunt 

următoarele: 

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA SUPLA 

Avantaje  

- grosimea imbrăcămintii asfaltice poate fi etapizata, putându-se realiza in mai multe straturi; 

- greşelile de execuţie pot fi remediate uşor si mai ieftin decât in cazul sistemelor rutiere rigide; 

- remedierea defecţiunilor de suprafaţa se poate face mult mai uşor si local. 

- valoare de investiţie mai mica decât in cazul sistemelor rutiere rigide 

- rularea este mai silenţioasa neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton 

- se pot da in folosinţa la scurt timp după execuţie 

- in cazul intervențiilor sau investiţiilor la instalaţiile subterane acestea se vor putea face prin 

tăierea, decaparea si săparea strict pe zona de intervenţie. 

Dezavantaje  

- la temperaturi ridicate apar deformații ale părții carosabile 

- prepararea betonului asfaltic produce si emana noxe in atmosfera 

- posibilitatea apariției degradărilor la îmbrăcămintea asfaltica in rosturile longitudinale si de 

lucru, daca acestea nu sunt tratate corespunzător in faza de execuție. 

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA RIGIDA 

Avantaje  

− atestă rezistențe mecanice mai mari şi prin urmare se pretează pe drumuri cu trafic foarte 

intens şi greu;  
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− sunt rezistente la uzură şi la acțiunea agenților atmosferici, fiind indicate în regiuni cu climat 

umed; 

− având o culoare deschisă, prezintă o vizibilitate mai bună, ceea ce permite o circulație mai 

sigură în diferite condiții nefavorabile (noaptea, ploaie, ceață etc.); 

− la temperaturi ridicate ale mediului înconjurător şi sub acţiunea traficului greu chiar în zonele 

cu frânări şi accelerări dese, nu sunt sensibile la deformaţii (văluriri şi făgaşe), cum se constată uneori 

în cazul îmbrăcăminţilor bituminoase; 

− au un grad de rugozitate ridicat, asigurând, chiar în condiţii de umezire a suprafeţei şi la viteze 

mari de circulaţie, siguranţă în exploatare; 

− nu sunt atacate de carburanţi şi lubrifianţi, fiind indicate şi pentru locuri de parcare şi staţionare 

a autovehiculelor; 

− permit folosirea în mai mare măsură a materialelor locale; 

− sunt mai avantajoase din punct de vedere energetic, având un consum specific de energie cu 

50…90 % mai mic decât îmbrăcăminţile bituminoase.  

− pot fi realizate pentru durate de exploatare relativ ridicate (20…30 ani), chiar şi pentru trafic 

rutier intens; 

− bună parte dintre defecţiunile ce apar (cum sunt fisurile şi crăpăturile, decolmatarea rosturilor 

sau exfolierea suprafeţei de rulare) nu deranjează desfăşurarea normală a circulaţiei autovehiculelor, 

în prima fază a evoluţiei acestora; 

− cheltuielile totale de execuţie şi de întreţinere pe perioada lor de exploatare sunt mai reduse 

decât cele aferente soluţiilor cu îmbrăcăminţi rutiere nerigide, pentru aceeaşi perioadă de timp şi 

acelaşi trafic rutier intens şi greu. 

Dezavantaje  

− cheltuielile iniţiale de construcţie sunt relativ mari; 

− posibilităţile de ranforsare a structurilor rutiere cu îmbrăcăminţi rigide, pentru adaptarea lor la 

un trafic rutier sporit, impun tehnologii de execuţie mai complexe; 

− existenţa rosturilor transversale în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment deranjează 

circulaţia autovehiculelor, atât datorită colmatării în exces a acestora cu mastic bituminos, cât şi datorită 

eventualelor tasări ale dalelor provocate de neuniformitatea capacităţii portante a terenului de fundare 

de-a lungul drumului. Din cauza rigidităţii dalelor, îmbrăcăminţile din beton de ciment nu pot urma 

deformaţiile straturilor de fundaţie, iar în cazul unor tasări inegale ale terenului de fundaţie, dalele 

fisurează, degradându-se; 

− defecţiunile care pot să apară în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment din cauza unor 

eventuale greşeli de execuţie sau de subdimensionare a structurii rutiere se elimină foarte greu şi cu 

cheltuieli însemnate; 

− îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment nu se poate da în circulaţie decât după ce betonul 

atestă rezistenţe mecanice corespunzătoare (de regulă 3 săptămâni); 

− asigurarea condiţiilor normale de circulaţie pe timp de iarnă impune metode de acţionare mai 

anevoioase, având în vedere că nu se recomandă utilizarea fondanţilor chimici la deszăpezire şi 

combaterea poleiului; 

− nu se pretează la ameliorări progresive prin consolidări succesive ale structurii rutiere în 

funcţie de necesităţile impuse de trafic; 

− este necesară uneori construirea de variante pentru circulaţia curentă, care nu se poate 

desfăşura normal pe sectorul de drum în timpul execuţiei îmbrăcămintei din beton de ciment. 
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6.2 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

Expertul tehnic a selectat varianta (scenariul) 1  

Varianta (scenariul) 1 de structură rutieră: 

Pentru realizarea obiectivului propus am proiectat un sistem verificat la îngheţ – dezgheţ 

conf STAS1709/1,2,3-90 şi la sarcini din trafic aplicând metoda Calderom. 

 Astfel s-a proiectat următoarea structură rutieră: 

Astfel s-a proiectat următoarea structură rutieră: 

Structura S1, – Structura rutieră elastică (suplă) 1. Se va săpa zestrea existentă, care nu se ia în 

considerare la dimensionare, precum și o parte din stratificația terenului existent din 

amplasamentul drumurilor, pe aproximativ 70cm grosime; cu structură rutieră de cca. 70cm, 

alcătuită din: strat de formă din balast de 25cm, strat de fundație din balast de 20cm, strat de 

bază din piatră spartă de 15cm, strat de legătură din beton asfaltic BAD22,4 leg.50/70 de 6cm, 

strat de uzură îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 rul.50/70 de 4cm.  

PENTRU TRONSON I 

1) Drumul Cárina, km: 0+000 – 0+218; 218ml  

2) Drumul Cárina, Ax 1, km:  0+000 – 0+100; 100ml 

L tronson I = 318ml 

 4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 (se aplica pe toata suprafata sectorului de drum). 

 6cm  – strat de legătură BAD22,4 leg.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 

 15cm – strat de piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2013); 

 20cm – strat de fundație din balast, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 25cm  – strat de formă din balast, conform STAS 12253 – 84;  

 stabilizarea mecanică a patului drumului prin cilindrare pe o grosime de 30cm, 

 strat natural de pământ existent, care se nivelează, 

Structura S2, – Structura rutieră elastică (suplă) 2. Se va păstra zestrea existentă de 36cm din 

amplasamentul drumului, care se reprofilează și se ia în considerare la dimensionare, cu 

structura rutieră de cca. 71cm, alcătuită din: structura rutieră existentă de 36cm, strat de 

fundație din balast de 10cm, strat de bază din piatră spartă de 15cm, strat de legătură din beton 

asfaltic BAD22,4 leg.50/70 de 6cm, strat de uzură îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 rul.50/70 

de 4cm. 

PENTRU TRONSON II 

1) Drumul Vízárok, km: 0+120 – 0+337; 217ml 

 L tronson II = 217ml 

 4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108 –

1:2006/AC:2008;  

 6cm  – strat de legătură BAD 22,4 leg.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108 –

1:2006;/AC:2008 (BA 20 conform AND 605); 

 15cm – strat de bază din piatră spartă (conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2013); 
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 10cm – strat de fundație din agregate naturale stabilizate cu ciment (conform STAS 

10473/87 și STAS 6400-84); 

 stabilizarea mecanică a structurii rutiere existente, prin cilindrare pe o grosime de 30cm, 

 36cm – structura rutieră existentă, formată din pietriș cu nisip prăfos în interspații, care se 

reprofilează pe o adâncime de 10cm; 

Structura S3, – Structura rutieră elastică (suplă) 3. Se va păstra zestrea existentă de 62cm din 

amplasamentul drumului, care se repară prin plombări de gropi și colmatări ale fisurilor și se ia 

în considerare la dimensionare, cu structura rutieră de cca. 67cm, alcătuită din: 62cm, structură 

rutieră existentă compusă din beton asfaltic de 6,5cm și pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar 

cristalin), cu o grosime de cca. 55,5cm; strat de uzură, îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 

rul.50/70 de 5cm. 

PENTRU TRONSON III 

1) Drumul Vízárok, km: 0+000 – 0+120; 120ml 
2) Drumul Vízárok, km: 0+000 – 0+120; 47ml 

L tronson III = 167ml 

 5cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108–

1:2006;/AC:2008 

 Se execută  lucrări de plombări de gropi și colmatări ale fisurilor cu mastic bituminos pe 

drum, pe stratul de beton asfaltic existent;  

 62cm, structură rutieră existentă compusă din beton asfaltic de 6,5cm și pietriș cu nisip 

prăfos, albicios (calcar cristalin), cu o grosime de cca. 55,5cm; 

Structura S4 – Structura rutieră elastică (suplă) 4, pentru trotuarul lateral dreapta de lângă 

drumul, Vízárok, km: 0+000 – 0+120. Se va săpa zestrea existentă a trotuarului degradat, care 

nu se ia în considerare la dimensionare, precum și o parte din stratificația terenului existent din 

amplasamentul trotuarului, pe aproximativ 20cm grosime; cu structură rutieră de cca. 64cm, 

alcătuită din: strat existent din pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar cristalin), cu o grosime 

de cca. 35cm, strat de fundație din balast de 15cm, strat de bază din piatră spartă 10cm, strat 

de uzură îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 rul.50/70 de 4cm. 

Trotuar, spațiu public pietonal lângă strada: Vízárok, km: 0+000 – 0+070, partea dreaptă. 

   4cm – strat de uzură BA16 rul.50/70 conform SREN1308 – 1:2006; SREN13108 –

1:2006/AC:2008;  

 10cm – strat de bază, strat de piatră spartă (conform SR 667 – 2001); 

 15cm – strat de fundație din balast (conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013); 

 stabilizarea mecanică a patului trotuarului prin cilindrare pe o grosime de 30cm, 

 35cm – substrat strat existent din pietriș cu nisip prăfos, albicios (calcar cristalin); 

 structura trotuarului și stratificația terenului se îndepărtează prin săpătură mecanizată pe o 

adâncime medie de 20cm; 

Scenariul optim recomandat de expertul tehnic se justifică prin următoarele considerente 

tehnice: 

In cazul acestei investiții expertul tehnic recomandă structura rutieră suplă varianta 

(scenariul) 1 de structură rutieră pentru cele două drumuri. Aceasta soluție permite 

aplicarea principiului consolidărilor succesive – realizarea de noi straturi bituminoase pe 

măsura sporirii solicitărilor din trafic. 
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Structura rutieră corespunde unui trafic <uşor>. Acest lucru trebuie înţeles în sensul că, 

timp de 10 ani, această structură rutieră va corespunde acestui trafic, dar numai în condiţiile 

unei execuţii corecte şi cu materiale de calitate, a unei exploatări corecte, a efectuării lucrărilor 

de întreţinere la timp conform prevederilor NORMATIV PRIVIND INTRETINEREA Șl REPARAREA 

DRUMURILOR PUBLICE, INDICATIV AND 554-2002 și fără o creștere a agresivității traficului. 

Capacitatea portantă la nivelul stratului de balast va fi conform prevederilor normativului 

CD31- 2002, iar cea pe stratul de piatră spartă va fi stipulată in Caietul de Sarcini al 

documentației faza PT. 

Acostamente 

Acostamentele se vor realiza pe o lățime de la 0,00 la 0,50 m încadrând partea carosabilă 

acolo unde este loc.  

Acostamentele se vor completa cu balast sau piatră spartă până la cota nouă a platformei 

rezultate în urma aplicării noilor straturi rutiere pe partea carosabilă. 

Scurgerea apelor 

In primul rând se vor asigura străzilor expertizate pante longitudinale in sens longitudinal 

si transversale corespunzătoare, pentru a asigura scurgerea apelor. 

Referitor la scurgerea apelor de suprafața, expertul tehnic recomandă proiectantului 

următoarele: 

- proiectarea dispozitivului de scurgere a apelor de suprafață (șanț carosabil, etc.) 

conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88.  

- se vor decolmata si reprofila dispozitivele existente care se pot menține pe poziție sau 

se vor proiecta dispozitive noi, astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platforma si 

evacuate lateral, prin locuri care permit acest lucru; 

- protejarea pereților dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață sau păstrarea lor 

din pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor in vigoare, funcție de valoarea 

declivităților pe care le urmăresc aceste dispozitive (conform STAS 2916-87), funcție de 

modalitățile concrete de evacuare a apelor din zona străzilor și funcție de recomandările 

beneficiarului; 

- in zona intersecțiilor cu străzile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de 

suprafața prin dispozitivele proiectate, prevăzându-se podețe tubulare sau dirijând apele in 

lungul acestor străzi laterale cu care cele expertizate se intersectează; 

- evitarea introducerii apelor de suprafața colectate din zona străzilor expertizate in curțile 

imobilelor situate lateral acestora. 

Panta șanțurilor trapezoidale neprotejate (rigolelor) nu va fi mai mica de 0.20%. Șanțurile 

pereate se vor realiza din beton turnat in situ sau din elemente prefabricate având grosimea 

de 10 cm, pozate pe un strat de nisip pilonat (balast) de 5-10 cm, dacă este cazul și 

amplasamentul drumului permite acest lucru. 
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6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 

527.104,35 cu TVA şi, respectiv, 447.708,04 fără TVA, din care construcţii-montaj 

(C+M) 462.657,06 cu TVA şi, respectiv, 388.787,44 fără TVA, în conformitate cu devizul 

general; 

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; (valoare inclusiv TVA lei) 

- Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului              -  

- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului        -  

- Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică, etc.      57.488,00lei  

- Cheltuieli pentru investiția de bază      462.657,06lei  

- Alte cheltuieli                       6.959,30lei  

- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar         - 

VALOAREA TOTALĂ        527.104,35lei 

VALOAREA TOTALĂ ( fără TVA )      447.708,04lei 

Din care C+M  ( fără TVA )       388.787,44lei 

Se atașează în anexă devizele generale si devizele pe obiect. 

2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției; 

VALOAREA TOTALA   lei. 

 - anul I         527.104,35 lei 

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; 

- Cele doua drumuri, totalizând o lungime traseu L=702m; 

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 

de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Analiza comparativă a costului de realizare a lucrărilor de intervenții, față de valoarea de 

inventar a construcției. 

Sectoarele de drumuri care face obiectul acestui studiu este înregistrată cu valoarea de 

inventar în lista cu „Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Sândominic”, astfel se poate face comparația cu valoarea investiției.  

Valoare de inventar:               52.500,60 lei, 

Necesarul de investiție:       527.104,35 lei.  

Valoarea de inventar înaintea începerii lucrărilor de reabilitare reprezintă 14,22% din valoarea 

finală a obiectivului. 

Valoarea lucrărilor de modernizare, care se vor face este de 527.104,35lei, 

corespunzătoare unei îmbrăcăminte modernă/asfaltică. Fiind un proiect negenerator de 

venituri, necesitatea implementării acestuia se impune prin beneficiile de natură economică pe 

care le aduce societății (participanții la trafic, investitorii, turiștii) și în special locuitorilor 

comunei Sândominic. 
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Dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunei Sândominic este indispensabil 

legată de îmbunătățirea infrastructurii existente, astfel incat să poată concura efectiv în 

atragerea de investiţii, asigurând totodată condiţii de viaţă adecvate populatiei. Dintre 

beneficiile socio-economice ca urmare a modernizării drumului (sectoarelor de strazi)  

enumerăm: 

 duce la optimizarea serviciilor de transport oferite clienţilor, 

 permite dezvoltarea de sisteme de logistică îmbunătăţite, rezultând în costuri mai mici 

ale bunurilor achiziționate şi livrate; 

 crește potențialul de acces și penetrare a noilor pieţe; 

 crește mobilitatea populației și creează oportunități sporite în găsirea unui loc de muncă 

atât în comunele, orașele din județ cât și în alte județe; 

 impulsionează dezvoltarea de noi afaceri în zonă ca urmare a asigurării infrastructurii de 

bază și a conectării zonei la piețele de aprovizionare și desfacere județene și regionale; 

 crește potențialului turistic al zonei; 

 crește valoarea terenurilor ca urmare a asigurării accesibilității zonei și a creșterii nivelului 

de trai a locuitorilor din zonă. 

Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție este de: 20 persoane/ zi/ perioada de 

desfășurare a investiției. 

“ MODERNIZAREA PARȚIALĂ A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA 

SÂNDOMINIC, JUDETUL HARGHITA – etapa III.”, prevăzută de prezentul proiect se 

înscrie in mod natural in sfera obiectivelor și cerințelor specifice dezvoltării localității. 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de realizare preconizată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 5 luni. 

6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcțiunii preconizate din punctul  de  vedere  al asigurării tuturor  cerințelor  

fundamentale  aplicabile  construcției,  conform  gradului de  detaliere  al 

propunerilor tehnice 

Drumurile studiate nu răspund cerințelor fundamentale, ea necesitând lucrări de 

modernizare, intervenții în acest sens.  

Cerințele fundamentale aplicabile în faza de proiectare sunt următoarele: 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igienă, sănătate și mediu înconjurător; 
d) siguranță și accesibilitate în exploatare; 
e) protecție împotriva zgomotului; 
f) economie de energie și izolare termică; 
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

Se va asigura verificarea de calitate a proiectelor, în faza de proiect tehnic la toate cerințele 

fundamentale. 

Acolo unde nu se poate asigura aducerea la norme, fiind vorba de un drum existent, se vor 

lua măsuri compensatorii de către proiectanți. 
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6.5 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 necesară realizării proiectului va fi făcută din finanțare  prin Fondul Bugetar  

Local și alte Fonduri legal constituite. 

7 Urbanism, acorduri și avize conforme 

Lucrările propuse a se executa, se încadrează în prevederile din Legea nr. 50/1991 cu 

modificările și completările ulterioare. 

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

Se anexează certificat de urbanism nr. 84 din 14.10.2019 emis de Comuna Sândominic, 

Județul Harghita.  

7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Se anexează studiul topografic vizat de OCPI  . 

7.3 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Extras de carte funciară. 

7.4 Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente 

Nu este cazul. 

7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-

economică 

Se anexează actul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția pentru 
Protecția Mediului Harghita, Decizia etapei de evaluare inițială nr. ________ din 2018. 
Documentație depusă pentru obținerea acordului de mediu.  

7.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, 

precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

Nu este cazul. 

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 

Nu este cazul. 

c) raport de diagnostic arheologic în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 

Nu este cazul. 

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazul. 

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

1. Expertiză tehnică. 

2. Studiu geotehnic. 






































