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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenții (D.A.L.I.), a principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general 

precum și a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare drum județean (DJ) 507A, comuna BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU” 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.23183 din 29 noiembrie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.23189 din 29 noiembrie 2022 al Direcției Achiziții publice și 

investiții; 

- avizul nr.40/28.11.2022 al Comisiei tehnico-economice; 

- avizul nr.182/06.12.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.130/06.12.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.133/30.06.2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al Comunei 

Băneasa, în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 507A, care traversează teritoriul 

administrativ al comunei; 

- prevederile Contractului de asociere nr.182/13.07.2022/5478/15.07.2022 încheiat între Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Comuna Băneasa prin Consiliul Local al Comunei 

Băneasa; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Băneasa nr.114/25.10.2022 privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a devizului general și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean (DJ) 

507A, comuna BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU”; 

- prevederile art.173 alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), 

art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) și art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.9, art.10 alin.(1) –(2), alin.(4) lit.a) și alin.(8) din H.G. nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică la faza Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean 

(DJ) 507A, comuna BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU”, conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean (DJ) 507A, comuna BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU”, la faza 
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Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), conform anexei nr.2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum 

județean (DJ) 507A, comuna BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU”, faza Documentație de avizare 

a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4. (1)Se aprobă contribuția Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, pentru 

realizarea obiectivul de investiții „Modernizare drum județean (DJ) 507A, comuna BĂNEASA, 

JUDEȚUL GIURGIU” în cuantum de 7.507.972,96 lei cu TVA. 

                    (2) Suma prevăzută la alin.(1) se va achita din bugetul de venituri și cheltuieli al 

județului Giurgiu, Capitol 84.02. Transporturi, din care surse de finanțare: 71.01 Active fixe.  

Art.5. Se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.182/ 13.07.2022/ 

5478/15.07.2022, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze actul 

adițional menționat la art.5 din prezenta hotărâre. 

 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției Achiziții publice și investiții, Serviciului Juridic-

contencios și contracte, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și comunei Băneasa, pentru 

ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

   PREȘEDINTE, 

  Dumitru Beianu         CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,07 decembrie 2022 

Nr.311 

 

 

 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



 

 

 
 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A, 

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 
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LISTĂ CU SEMNĂTURI 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A, COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 

Nu este cazul. 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

 

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU – STR. PRINCIPALĂ, NR. 92, SAT BĂNEASA, COMUNA 

BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU, COD FISCAL–5182140, TEL./FAX–0246-285-101, e-mail – 

secretariat@primariabaneasagr.ro 

 

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. - STR. ETERNITATE 76, CENTRU AXA, ET.  2, MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI, 

CUI – RO 34247855, INM. R.C. – J22/475/2015, TEL./FAX – 0232.242.979, e-mail – office@anderssen.ro 

 

1.6. Date proiect 

ETAPA DE ELABORARE: ETAPA a II-a 

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – D.A.L.I. 

PROIECT NR.: A 2121 / 2022 

 

1.7. Referințe Contract nr. / data:  

 

Prestator / Elaborator S.C. Anderssen S.R.L. 2121 / 20.07.2022 

Achizitor / Beneficiar Comuna Băneasa, județul Giurgiu 5597 / 20.07.2022 

 

1.8. Colectiv de elaborare: 

Șef proiect: 

 

   ing. Gabriel Coșofreț  

Proiectant de specialitate:  

 

 

  ing. Irimiciuc Andrei  

mailto:secretariat@primariabaneasagr.ro
mailto:office@anderssen.ro
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CAPITOLUL A: 

Piese scrise 
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BORDEROU - CAPITOLUL A. PIESE SCRISE 

 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi 

financiare 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

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

c) datele seismice şi climatice; 

d) studii de teren: 

(i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare; 

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, 

hidrogeotehnice, după caz; 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot 

afecta investiţia; 

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. 

3.2. Regimul juridic: 

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

b) destinaţia construcţiei existente; 

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; 

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

 

3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă; 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

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

d) suprafaţa construită; 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 
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f) valoarea de inventar a construcţiei; 

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

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum 

şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi 

al imobilelor aflate în zonele de protecţie 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 diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită 

sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării 

cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE 

STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE.  

a) clasa de risc seismic; 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

c) 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; 

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform 

exigenţelor de calitate. 

 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA 

DETALIATĂ A ACESTORA 

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, 

cuprinzând: 

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

-   consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a 

componentelor artistice, după caz; 

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz; 

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a 

funcţiunii existente a construcţiei; 

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei existente; 

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; 

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

pot afecta investiţia; 

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; 
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e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie. 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi 

modul de asigurare a consumurilor suplimentare. 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare 

a investiţiei, detaliat pe etape principale 

5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare; 

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

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

a) impactul social şi cultural; 

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

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz. 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

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; 

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

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

 

6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilităţii şi riscurilor 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, 

fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice 

atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 

reglementările tehnice în vigoare; 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta 

fiecărui obiectiv de investiţii; 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate 

din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere 

al propunerilor tehnice. 

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 

 

 



Proiectant:                                                     S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Etapa de elaborare / Faza:                                              a II-a / D.A.L.I. 

Nr. Proiect:                                                                       A 2121 / 2022 

Denumire proiect: 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A,  

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Pagina | 6 

 

7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 

documentaţia tehnico-economică 

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 

performanţei energetice; 

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

 

 

 

 

Data: Întocmit 

2022 

 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta documentație a fost elaborată în conformitate cu H.G. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții de finanțare din fonduri publice.  
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A, COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

  

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 

Nu este cazul. 

 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

 

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU – STR. PRINCIPALĂ, NR. 92, SAT BĂNEASA, COMUNA 

BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU, COD FISCAL–5182140, TEL./FAX–0246-285-101, e-mail – 

secretariat@primariabaneasagr.ro 

 

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. - STR. ETERNITATE 76, CENTRU AXA, ET.  2, MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI, 

CUI – RO 34247855, INM. R.C. – J22/475/2015, TEL./FAX – 0232.242.979, e-mail –office@anderssen.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@primariabaneasagr.ro
mailto:office@anderssen.ro


Proiectant:                                                     S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Etapa de elaborare / Faza:                                              a II-a / D.A.L.I. 

Nr. Proiect:                                                                       A 2121 / 2022 

Denumire proiect: 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A,  

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Pagina | 8 

 

1. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII 

 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale 

şi financiare 

 

Terenul analizat pentru a fi realizată investiției se află în localitatea Băneasa, comuna Băneasa, județul Giurgiu.  

Comuna Băneasa se desfășoară în lungul drumului național DN 41, la 20 km de reşedinţa de judeţ şi 9 km de 

fluviul Dunăre,  la 12 km de DN 5 Giurgiu-Bucureşti, la 40 km de judeţul Călăraşi. Așezarea rurală e situată pe versantul 

de trecere dintre Lunca Dunării și Câmpia Burnazului, care fac parte din marea unitate de relief Câmpia Română. 

Situată în sudul județului Giurgiu, comuna Bănesa se întinde pe o suprafață de 11.097,40 ha , din care 616,95 ha în 

intravilan. Ca vecini, comuna are la nord comuna Mihai Bravu, la sud comuna Gostinu, la est comuna Prundu, iar la 

vest comuna Daia. 
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2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

 

Obiectul   prezentului   proiect  este reprezentat de lucrările de modernizare a drumului județean DJ507,  pe 

raza județulul Giurgiu, un tronson cu lungimea de 1,229 km, între pozițiile kilometrice km 5+271  (intersecția  cu DJ 

507 în localitatea Gostinu) până în km 6+500 (în localitatea Băneasa) unde începe sensul de proiectare al drumului 

județean prezentat în proiect. 

Din punct de vedere juridic, tronsonul de drum studiat este amplasat pe domeniu public și reprezintă drum de 

interes județean , făcând parte din rețeaua de drumuri județene din județului Giurgiu. 

Drumul județean DJ 507A, pornește din localitatea Gostinu de la intersecția drumului județean DJ 507  are o lungime 

totală de 19,050 km, având traseul Origine: Km 0+000 Giurgiu Oinacu – Braniştea Destinaţie:Km 19+050 Gostinu și 

face parte din rețeaua de drumuri publice a județului Giurgiu. 

 Drumul județean DJ 507 și 507A în prezent fiind clasificate ca drumuri județene de clasă tehnică V. 

Amplasamentul  este  reprezentat  este intens  circulat de  trafic  motorizat. Modernizarea sectorului de drum 

județean DJ 507A are ca scop, scurtarea distanței între localitatea Gostinu și localitatea Băneasa. În prezent singura 

legătură dintre cele 2 localități o reprezintă ruta ocolitoare de aproximativ 27,6 kilometri, care este parcursă pe ruta DJ 

507 Gostinu – Oinacu – DN 5 Frățești – Daia DN 41 – Plopușoru – Daita – Frasinu – Băneasa. Prin  aceste  zone  se 

desfăşoară  traficul  auto  de  tranzit,  dintre localitatea localitatea Gostinu și localtatea Băneasa din județul Giurgiu. 

 

  

1. DRUM JUDEȚEAN DJ 507 A 

ÎNCEPUT PROIECT DJ 507 A (STRADA GURA VĂII LOCALITATEA BĂNEASA, JUD. GIURGIU)  

Km 0+000  - SFÂRȘIT PROIECT Km. 1+229 

Proiectul tratează modernizarea părții carosabile și a secțiunilor de scurgere a apelor pluviale adiacente 

drumului județean DJ 507A din comuna Băneasa, județul Giurgiu (conform planului de încadrare atașat pieselor 

desenate).  

Prin investigarea vizuală a amplasamentului, pe drumul județean analizat se constată lipsa unor elemente de 

scurgere corespunzătoare, fapt ce duce ca apa pluvială să se facă deficitar fie să stagneze pe carosabi. Secțiunile de 

scurgere sunt colmatate, au aria de scurgere necorespunzătoare, fie lipsesc. Acest lucru duce la stagnarea apelor 

meteorice pe partea carosabilă cât și pe bancheta șanțurilor. Prin stagnarea apelor pluviale pe carosabil cât și pe zona 
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liberă (bangheta) a drumului județean analizat se formează bălți de dimensiuni mari, care impiedică buna circulație și 

în condiții de siguranță a locuitorilor (pietonilor) cât și a conducătorilor auto ce tranzitează localitatea Băneasa. 

Pe toată lungimea investigată, drumul județean prezintă o cale de rulare din balast/piatră spartă, ce a fost 

afectat de fenomenele hidrometeorologice. A fost afectată îmbrăcămintea prin spălarea materialului pietros  de pe 

platforma drumului. Totodată au fost colmatate și degradate podețele  tubulare, șanțurile și rigolele. 

Pe tronsoanele de drum pietruit, partea carosabilă prezintă făgașe și gropi formate de numeroase scurgeri de 

apă. 

Pe zonele unde structura rutieră este realizată din straturi granulare are grosimi medii de 10-20cm.  Suprafața 

de rulare pe zonele studiate prezintă unele degradări specifice, circulația desfășurându-se în condiții specifice unui 

sector de deal. Sectorul de drum este caracterizat prin curbe în plan orizontal cu raze relativ mici și declivități în profil 

longitudinal de aproximativ 0.2-10%. 

Schimbările de pantă nu sunt racordate conform reglementărilor în vigoare, elementele geometrice în profil 

longitudinal fiind caracteristice unui drum cu o viteză de proiectare de 25 km/h. La elaborarea proiectului, s-a urmărit 

corectarea liniei roșii. 

În secțiune transversală, drumul are în mare parte platforrna mărginită de vegetație, cu lățimea cuprinsă între 

7.00-10.00 m. Partea carosabilă are o lățime între 4.00-6.00m, existând lățimi variabile, în general în rambleu și pe 

zone scurte în profit mixt, elementele geometrice în profit transversal nefiind în totalitate corect definite. Având în 

vedere că drumul prezintă o structură rutieră neomogenă, partea carosabilă nu are o lățime definită clar, standardizată. 

Suprafața de rulare pe sectoarele studiate prezintă unele degradări, motiv pentru care pe timp nefavorabil  

circulația se desfășoară anevoios, apele stagnând pe partea carosabilă în lipsa unor pante adecvate de curgere  către 

șanțurile de colectare și evacuare a apelor. Degradările vor necesita reparații în conformitate cu soluțiile de mai jos. 

În urma investigațiilor în teren, respectiv a concluziilor expertize tehnice, pentru drumurile studiate capacitatea 

portantă este REA. Datorită  defecțiunilor identificate gropi, tasări, se poate însă estima faptul că datorită stratificației 

existente pierderea capacității portante se va face destul de rapid dacă traficul va crește, astfel încât capacitatea 

portantă actuală nu este relevantă. 

Drumurile laterale (străzile laterale) nu sunt amenajate în cea mai mare parte şi lipsesc podeţele de la 

intersecţii. 

Semnalizarea rutieră lipseşte în totalitate, cea orizontală şi parţial cea verticală. 

Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente 

În etapa de vizită pe amplasament, pe zona de drumuri analizate au fost identificate rețele de alimentare cu 

energie electrică.  

În cazul în care, în urma deschiderii săpăturilor pentru implementarea proiectului vor fi descoperite alte rețele 

de utilități, se vor convoca factorii de decizie pentru a stabili măsurile ce se impun. 

 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

Obiectivul de investiții tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii, legătura locuitorilor comunei cu 

zonele dezvoltate, accesul facil al autovehicolelor destinate situațiilor de urgență, creștere atractivității și competivității 

zonei. 

Prin modernizarea drumului județean DJ 507A analizat din comuna Băneasa, județul Giurgiu, se va consolida 

la nivel local acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă calea de circulație rutieră, ea reprezentând capacitatea 

de acoperire a nevoilor de circulație a populației din comuna Băneasa. Astfel, putem enumera următoarele aspecte: 

• Modernizarea drumului județean va duce la sporirea capacității portante și de circulație în această 

zonă, cu platformă cu lățime suficientă pentru asigurarea siguranței circulației și a confortului în trafic. 
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• Asigurarea unui trafic în condiții optime va duce la dezvoltarea economică în comună și la apariția 

unor potențiali agenți economici. 

• Realizarea obiectivului de investiții propus reprezintă o îmbunătăţire a infrastructurii din cadrul 

comunei Băneasa, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi a standardelor de muncă, fapt care va contribui într-o mare 

măsură şi la menţinerea populaţiei şi a forţei de muncă la nivel local ceea ce va duce la creşterea nivelului de 

dezvoltare economică şi a nivelului de trai în zonă. 

• Existenţa unor căi de comunicaţii moderne va permite efectuarea unui schimb superior de mărfuri cu 

lărgirea pieţei de desfacere locală. 

 Obiectivul de investiții tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii, legătura locuitorilor 

comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehicolelor destinate situațiilor de urgență, creștere atractivității și 

competivității zonei. 

Realizarea obiectivului de investiții are ca avantaje următoarele: 

➢ asigurarea unui trafic în condiții de siguranță pe drumurile modernizate; 

➢ reducerea poluării prin reducerea emisiilor de combustibil datorate condițiilor bune de trafic; 

➢ satisfacție socială în rândul localnicilor din zonă; 

➢ asigurarea accesului vehiculelor pentru situații de urgență (ambulanță, poliție, pompieri, etc.); 

➢ creșterea interesului pentru terenuri și investiții în zonă; 

➢ sporirea de valoare adăgată a valorii terenurilor accesibilazate de investiție. 

➢ creșterea capactității de circulație, fiind asigurate lățimi suficiente ale platformelor de circulație pentru 

asigurarea unui trafic în condiții de siguranță; 

➢ Siguranța  circulației  va  fi  asigurată  prin  prin  mijloacele  de semnalizare  orizontală  (marcaje  

rutiere)  și  verticală  (indicatoare  rutiere).  Semnalizarea verticală  va  include  și  semnalizarea  de  orientare și  

informare  conform  normativului  AND  604.  

 

3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

 

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

în plan); 

Drumul județean analizat în documentația tehnico-economică este amplasat în localitatea Băneasa, comuna 

Băneasa, județul Giurgiu.  

Comuna Băneasa se desfășoară în lungul drumului național DN 41, la 20 km de reşedinţa de judeţ şi 9 km de 

fluviul Dunăre,  la 12 km de DN 5 Giurgiu-Bucureşti, la 40 km de judeţul Călăraşi. Așezarea rurală e situată pe versantul 

de trecere dintre Lunca Dunării și Câmpia Burnazului, care fac parte din marea unitate de relief Câmpia Română. 

Situată în sudul județului Giurgiu, comuna Bănesa se întinde pe o suprafață de 11.097,40 ha , din care 616,95 ha în 

intravilan. Ca vecini, comuna are la nord comuna Mihai Bravu, la sud comuna Gostinu, la est comuna Prundu, iar la 

vest comuna Daia. 

Obiectivul analizat în documentația tehnico-economică aparține inventarului bunurilor al comunei Băneasa. 

Comuna BĂNEASA, județul Giurgiu, analizând necesitățile comunității privind starea infrastructurii aflate în 

administrarea Unității Administrativ Teritoriale, a stabilit ca priorități pentru dezvoltarea ulterioară a zonei, modernizarea 

DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 507A. 
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b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Comuna Băneasa se află în sudul județului Giurgiu. Comuna este traversată de drumul național DN 41, ce 

face legătura între Oltenița cu Drumul European 85. Între Băneasa și Pietrele, din acest drum se ramifică drumul 

județean DJ 413, care duce spre nord la Mihai Bravu.  

Calea principală de acces către localitatea Băneasa se face prin intermediul drumului comunal DC 96, cu 

origine în drumul național DN 41.  

Coordonatele Comunei Băneasa sunt următoarele: 44°02′30″N, 26°04′31″E. 

 

c) datele seismice şi climatice; 

Comuna Băneasa este situată pe versantul de trecere dintre Lunca Dunării și Câmpia Burnazului, care fac 

parte din marea unitate de relief Câmpia Română, situată în sudul județului Giurgiu. 

Aceasta face ca aspectul general al reliefului să fie plan, cu pante foarte slabe și suprafețe mari orizontale sau 

cvasiorizontale. Ca urmare apele au pante reduse. 

Clima este temperat-continentală specifică climei Câmpiei Române. În vest se resimt influențe mediteraneene, 

în timp ce în est amprenta continentală este mai accentuată. Îndeosebi estul este caracterizat de veri fierbinți și ierni 

geroase. Crivățul, un vânt rece și uscat vine iarna dinspre nord - est. Temperatura medie multianuală este de 8 – 11 

ºC, media lunii este de 18 – 23 ºC, a lunii ianuarie variază între -3 / -5 ºC în est și -1 / -3 ºC în vest. Valoarea medie 

multianuală a precipitațiilor este de sub 500 mm în est și de 500-700 mm în vest.  

Comuna Băneasa fiind situată în aproximativ centrul distanței între estul și vestul Câmpiei Române, este atinsă 

atât de influențele mediteraniene vestice, cât și de cele estice temperat – continentale. 

Temperatura medie anuală este de 11.3° C; 

Temperatura minimă absolută este de - 34.8°C; 

Temperatura maximă absolută este de + 42.4°C; 

Numărul de zile tropicale (cu temperaturi de peste 30 grade) în cursul unui an este 56 fiind cel mai ridicat din 

țară. 

Radiația solară globală are valori de 125-127 kcal/cmp/an, ceea ce corespunde unui potențial de energie 

solară relativ ridicat. Radiația solară directă în cadrul regiunii de câmpie din sudul țării se poate aprecia că sumele 

medii anuale ale radiației solare directe pot ajunge la 70-75 kcal/cm2 pe suprafața orizontală, vara pe timp senin. 

Sumele lunare au valori de 10-12 kcal/cm2, în timp de iarnă valorile pot scădea până la 1 kcal/cm2. 

Bilanțul multianual al radiației solare directe ne arată că sectorul studiat este favorabil cerințelor ecologice ale 

plantelor de cultură. Durata medie de strălucire a soarelui depășește 2200 h/an. În afara radiațiilor solare directe ziua, 

pe timp senin, la nivelul suprafeței active ajung radiațiile difuze. Valorile maxime ale acestora se înregistrează în luna 

iulie, iar cele minime primăvara.  

Concluziile celui de al IV -lea Raport al IPCC au evidențiat o creștere a frecvenței și intensității fenomenelelor 

extreme de vreme ca urmare a intensificării fenomenului de încălzire globală a climei. 

Vânturile sunt influențate de relief. Valea Dunării canalizează curenții de aer pe direcțiile est și vest. În 

timpul iernii predomină vânturile geroase dinspre stepa rusă (Crivăț), în est, iar din sud-vest bate Austrul care are 

intensitatea mai mică decât Crivățul și prevestește seceta. 
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Temperaturi medii lunare multianuale la nivelul țării 

 

Conform Normativul P100–1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe social 

- culturale, agrozootehnice și industriale” indică următoarele valori pentru coeficienții ag și TC (ag – coeficient seismic; 

TC – perioadă de colț [s]):  ag = 0,25g, TC = 1,00 s, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR= 225 ani, 

cu 20 % probabilitate de depășire în 50 ani.  

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiată se situează în interiorului zonei de 

gradul 71, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum). 

 

 

[cf. P100/2013] România – Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani 

și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani  
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Zonarea teritoriului României în termini de perioada de control (colt), TC a spectrului de răspuns 

 

În conformitate cu STAS 6054-77 „Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului 

României”, zona studiată are adâncimi de îngheț 0,70÷-0,80 m de la suprafața terenului.  

Prima zi de îngheț apare între 1 și 21 Octombrie, iar ultima zi de îngheț se înregistrează înainte de 11 Aprilie 

și 1 Mai. Numărul de zile fără îngheț este de 140-180 zile într-un an. Numărul zilelor cu solul acoperit de zăpadă este 

de peste 50 de zile iar grosimea medie anuală a stratului de zăpadă pe sol este de peste 90 cm. 

 

Adâncimea de îngheț 
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 Studiul geotehnic pentru investiția „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A, COMUNA BĂNEASA, 

JUDEȚUL GIURGIU”, a fost solicitat în vederea clarificării aspectelor de ordin geotehnic pentru obiectivul de investiții 

analizat în prezentul studiu de fezabilitate. A fost stabilită categoria geotehnică a terenului ce indică riscul geotehnic la 

realizarea obiectivului de investiții.  

Încadrarea preliminară a unei lucrări într-una din categoriile geotehnice trebuie să se facă în mod uzual înainte 

de cercetarea terenului de fundare. Riscul geotehnic depinde de două grupe de factori: pe de o parte factorii legați de 

teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren și apa subterană, iar pe de altă parte factorii legați de 

structura și de vecinătățile acestora.   

Detalii legate de stabilitatea terenului se regăsesc în studiul geotehnic atașat care a fost supus verificarii 

tehnice la cerințele de calitate Af. 

Conform Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR-1-1-3/2012, 

amplasamentul prezintă o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk = 2.0 kN/m2. 

 

 

 

d) studii de teren: 

(i)  studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare; 

Pentru investigarea terenului s-a folosit utilaj de tip foreză semi mecanizată cu prelevare de probe tulburate. 

Investigațiile de teren au fost realizate în septembrie, în condiții meteorologice acceptabile ce nu au pus în 

pericol buna desfășurare a lucrărilor. 

Prin tehnologia utilizată și având în vedere categoria de importanță a lucrării s-a avut în vedere respectarea 

categoriei B de prelevare a probelor cu obținerea de eșantioane din clasa de calitate  3, maxim 5. Categoria B de 

prelevare impune obținerea de eșantioane care  conțin toate părțile componente ale pământului în situ în proporțiile 

lor originale și în care pământul și-a păstrat umiditatea naturală. Dispunerea generală  a diferitelor straturi de pământ 

sau componente poate să fie identificată. Structura pământului a fost tulburată. Anumite situații neprevăzute, precum 

variațiile stratificației geologice, pot să conducă la obținerea de eșantioane de clase de calitate inferioară.  

Pe amplasament s-au realizat 4 foraje geotehnice cu prelevare de probe cu adâncimea de 3.00m. 
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1. Evaluarea informațiilor geotehnice 

a) Încadrarea lucrării în categoria geotehnică 

Încadrarea terenului Terenuri bun - dificil 2-6 

Apa subterană Fără epuizmente 1 

Categoria de importanţă Redusă 2 

Vecinătăţi Fără riscuri 1 

Acceleraţia terenului pentru proiectare a(g)  - 0.25 g 3 

TOTAL 9-13 

Risc geotehnic REDUS - MODERAT 

Categoria geotehnică 1 

 

Categoria geotehnică 1-2 include tipuri  convenţionale de lucrări  şi fundaţii, fără riscuri majore sau condiţii de 

teren şi de solicitare neobişnuite ori excepţional de dificile.   

Lucrările  din  Categoria  Geotehnică  2  impun  obţinerea  de  date  cantitative  şi  efectuarea  de  calcule 

geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerinţelor fundamentale. În  schimb,  pot  fi  utilizate  metode  de  rutină  

pentru  încercările  de  laborator  şi  de  teren  şi  pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor. 

In conformitate cu prevederile: PD177-2001 ”Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si 

semirigide”, PD 124-2002 “Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor din beton de ciment ale structurilor rutiere, 

suple si semirigide”, STAS 1709/1-90 “Adâncimea de îngheţ în complexul rutier” şi STAS 1709/2-90: “Prevenirea şi 

remedierea degradărilor din îngheţ – dezgheţ’’, tipurile de pământ întâlnite în foraje sub linia decapării solului vegetal 

sau a umpluturii întâlnite şi totodată depăşind adâncimea minimă de îngheţ de minim 80 cm, se încadrează 

astfel: 

Materialele întâlnite la adâncimea de fundare a sistemului rutier sunt alcătuite din argile. Acestea se 

încadrează  conform  PD  177-2001,  în  categoria  pământurilor P4 - P5,  foarte  sensibile  la  îngheţ.  Din punct  de  

vedere  al  calităţii  materialelor  ca  materiale  pentru  terasamente,  conform  STAS  2914-84, pământurile analizate 

sub linia decapării solului vegetal şi totodată depăşind adâncimea minimă de îngheţ, se încadrează în categoria 4b – 

mediocră. 

Categoria  4b-  mediocră  –  pământuri  coezive  (nisip  prăfos,  praf  nisipos,  praf,  praf  argilos,  argilă prăfoasă  

nisipoasă,  argilă  nisipoasă,  argilă  prăfoasă,  argilă,)  anorganice,  cu  compresibiltate mijlocie, umflare liberă redusă 

sau medie, foarte sensibile la îngheţ-dezgheţ. În cazul pământurilor a căror calitate este mediocră, se va analiza 

comportarea lor la îngheţ-dezgheţ precum  şi  influenţa  condiţiilor  hidrologice,  prevăzându-se  măsurile  indicate  de  

STAS  1709/3-90. Trebuie avut în vedere că, clasificarea de mai sus este cu caracter preponderent în ceea ce priveşte 

terenul  de  fundare investigat  prin  prospecţiunile  realizate,  existând  posibilitatea  unor  abateri  de  la datele 

introduse în tabelul 2. Umpluturile şi stratul de sol vegetal întâlnite pe traseul studiat, vor trebui îndepărtate. În situaţia 

în care îndepărtarea lor va duce la cote inferioare cotei de fundare recomandate prin proiect se vor face umpluturi 

organizate, în strate de egală grosime, din materiale conforme cu cerinţele standardelor în vigoare şi aduse la o stare 

de compactare care să asigure un grad de compactare de 96 – 99 %. În cazul în care, ca urmare a cerinţelor tehnico-

economice, nu vor putea fi satisfăcute simultan toate aspectele  menţionate  mai  sus,  care  descriu  condiţiile  de  

fundare pentru  amplasamentul studiat, pământurile  necorespunzătoare  vor  fi  stabilizate  mecanic  sau  cu  lianți  

(var,  cenușe  de termocentrală, etc.) pe o grosime de minimum 20 cm în cazul pământurilor rele și de minimum 50 cm 

în cazul pământurilor foarte rele (sau a celor cu densitate în stare uscată mai mică de 1.5 g/cm3. Atât  înlocuirea  cât  

și  stabilizarea  lor  se  va  face  pe  toată  lățimea  platformei,  grosimea  fiind considerată sub nivelul patului drumului. 
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Umpluturile şi stratul de sol vegetal întâlnite pe traseul studiat, vor trebui îndepărtate. În situaţia în care 

îndepărtarea lor va duce la cote inferioare cotei de fundare se vor face umpluturi organizate, în strate de egală grosime, 

din materiale conforme cu cerinţele standardelor în vigoare şi aduse la o stare de compactare care să asigure un grad 

de compactare de 96 – 98 %. 

 

2. Recomandările studiului geologic studiului geotehnic 

 

-  înlaturarea  stratului  de  pietris  cu  nisip  si  pamant,  uneori  cu  deseuri menajere  si  resturi  de  la  

construcții,  ce  constitue  în  prezent  calea  de rulare pe unele portiunii; 

-  înlaturarea  stratului  de  sol  vegetal,  uneori  cu  deseuri  menajere  si resturi de la construcții, ce se află în 

prezent sub calea de rulare; 

-  realizarea  de  șanțuri  sau  canalizare  pluvială  pentru  scurgerea  apei pluviale și a celei rezultate din 

topirea zăpezii, necesare pentru ca apa să nu stagneze pe carosabil; 

-  adoptarea unor restricții de circulație pentru vehiculele grele și foarte grele în perioada de dezgheț; 

-  refacerea  sistemului  rutier  existent  și  adoptarea  unui  sistem  rutier corespunzător,  decaparea  locală a  

zonelor  cu  pământ  sensibil  la înghe] și înlocuirea cu pământ insensibil la îngheț.   

Corpul terasamanetului va  fi  constituit  din  material  rezistent  la  îngheț  -  pietriș  cu  bolovăniș  și  nisip  ce  

va  fi  compactat  corespunzător.  Se  recomandă  a nu se utiliza pământurile gelive care favorizează formarea lentilelor 

de gheață.   

 

(ii)  studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, 

hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

 Pentru redactarea planului de situație cotat, au fost întreprinse operațiuni topo cadastrale de teren și 

de birou. Studiul topografic a fost realizat utilizând sistemul de proiecție STEREO 1970, care are ca plan de referință 

Marea Neagră. 

Planurile finale au fost obținute în format AutoCAD, folosindu-se softuri specializate de editare. 

 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

În etapa de vizită pe amplasament a echipei de proiectare, pe zonele de drum analizat au fost identificate 

rețele de alimentare cu energie electrică.  

În cazul în care, în urma deschiderii săpăturilor pentru implementarea proiectului vor fi descoperite alte rețele 

de utilități, se vor convoca factorii de decizie pentru a stabili măsurile ce se impun. 

 

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

climatice ce pot afecta investiţia; 

➢ Riscuri naturale ce pot afecta investiția 

Vulnerabilitățile cauzate de factori de risc sunt datorate manifestărilor extreme ale fenomenelor naturale cum 

sunt: furtunile, inundaţiile, seceta, alunecările de teren, cutremurele puternice şi altele, la care se adaugă accidentele 

tehnologice (poluarea gravă, cedări ale barajelor de acumulare) şi situaţiile conflictuale, pot să aibă influenţă directă 

asupra vieţii fiecărei persoane şi asupra societăţii în ansamblu.  

Pentru zona în care este amplasată realizarea proiectului principalii factori de risc la care pot fi supuse lucrările 

propuse sunt factorii de risc naturali, factorii de risc antropici nefiind prezenți datorită lipsei unor construcții tehnologice 
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importante în regiune ce ar putea duce la hazarde antropice periculoase pentru investiție. Dintre factorii de risc naturali 

ce pot afecta investiția se regăsesc doar hazardele legate de cutremure și cele formate de fenomenele climatice și 

hidrologice. 

 În ceea ce privește hazardele datorate cutremurelor, normativul P100–1/2013 privind Normativ pentru 

proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe social-culturale, agrozootehnice și industriale, indică următoarele 

valori pentru coeficienții ag și TC (ag–coeficient seismic; TC–perioadă de colț [s]):  ag = 0,25g, Tc = 1,00 s.  

 

➢ Riscuri antropice ce pot afecta investiția 

Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuată pentru investiția vizată, reliefează:  

• În zona amplasării investiției nu sunt identificate activități industriale care să aducă riscuri activității 

propuse, atât în faza de execuție, cât și în cea de exploatare a obiectivului.  

• În zona amplasării investiției nu sunt identificate activități de depozitare a produselor periculoase sau 

deșeuri.  

• În zona amplasării investiției nu sunt identificate rețele de transport complexe precum: transporturi 

terestre, aeriene și navale, inclusiv metroul, tunele și transport pe cablu.  

• În zona amplasării investiției nu sunt identificate activități nucleare.  

 

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. 

 Nu exista posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 

amplasament sau in zona imediat invecinata. 

 

3.2. Regimul juridic: 

 

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

Amplasamentul analizat se află în localitatea Băneasa și este în administrarea comunei Băneasa, județul 

Giurgiu, conform Documentației de Urbanism. 

 

b) destinaţia construcţiei existente; 

Conform Certificatului de Urbanism, categoria de folosință a terenului este teren neproductiv, amplasat în 

intravilan.  Destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate – zona căi de comunicație. 

 

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; 

Nu exista posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament 

sau in zona imediat invecinata.  

Imobilul nu se află în zonă protejată sau cu interdicții temporare sau definitive de construire. 

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

Conform Certificatului de urbanism emis pentru prezenta investitie.  
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3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

 

a) categoria şi clasa de importanţă; 

Realizarea lucrărilor de intervenție din localitatea Băneasa, județul Giurgiu se încadrează în categoria de 

importanță C – Construcții de importanță normală, clasa de importanta IV. 

 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

Obiectivul de investitie nu face parte din lista monumentelor istorice. 

 

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

Lucrările privind realizarea lucrărilor de modernizare a drumului județean DJ 507A, din comuna Băneasa, 

județul Giurgiu, vor avea ca perioadă de execuție  de aproximativ 12 luni. 

 

d) suprafaţa construită; 

DRUM JUDEȚEAN DJ 507A – LUNGIME 1.229,00 M 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 

 

Nr. crt. DENUMIRE LUNGIME U.M.  

CENTRALIZATOR LUCRĂRI 

PARAMETRI TEHNICI CANTITATE U.M.  

1 LUNGIME TOTALĂ  1229.00 M 

2 SUPRAFAȚA PARTE CAROSABILĂ (CU SUPRALĂRGIRI) 7730.00 MP 

3 SUPRAFAȚA PARTE CAROSABILĂ DRUMURI LATERALE 568.00 MP 

4 MARCAJE 3690.00 M 

5 SEMNE DE CIRCULAȚIE 43.00 BUC. 

6 ACCESE AUTO  500.00 MP 

7 ACCESE PIETONALE 187.50 MP 

8 RIGOLE TIP SCAFĂ 200.00 M 

9 RIGOLE DE ACOSTAMENT (CUMULAT) 1449.00 M 

10 RIGOLE TRIUNGHIULARE DIN BETON DE CIMENT  205.00 M 

11 PODETE TUBULARE DN 800 17.50 M 

12 CAMERE DE CĂDERE 2.00 BUC. 

13 DRUMURI LATERALE 125 M 

14 PARAPET DE PROTECȚIE 70.00 M 

 

e) valoarea de inventar a construcţiei; 

Conform Listei inventarului bunurilor care apartin Domeniului Public al Comunei Băneasa, Judetul Giurgiu. 

 

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

Nu este cazul. 
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3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, 

precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de 

monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite 

protejate.  

 

Obiectul   prezentului   proiect  este reprezentat de lucrările de modernizare a drumului județean DJ507,  pe 

raza județulul Giurgiu, un tronson cu lungimea de 1,229 km, între pozițiile kilometrice km 5+271  (intersecția  cu DJ 

507 în localitatea Gostinu) până în km 6+500 (în localitatea Băneasa) unde începe sensul de proiectare al drumului 

județean prezentat în proiect. 

Din punct de vedere juridic, tronsonul de drum studiat este amplasat pe domeniu public și reprezintă drum de 

interes județean , făcând parte din rețeaua de drumuri județene din județului Giurgiu. 

Drumul județean DJ 507A, pornește din localitatea Gostinu de la intersecția drumului județean DJ 507  are o lungime 

totală de 19,050 km, având traseul Origine: Km 0+000 Giurgiu Oinacu – Braniştea Destinaţie:Km 19+050 Gostinu 

și face parte din rețeaua de drumuri publice a județului Giurgiu. 

Drumul județean DJ 507 și 507A în prezent fiind clasificate ca drumuri județene de clasă tehnică V. 

Amplasamentul  este  reprezentat  este intens  circulat de  trafic  motorizat. Modernizarea sectorului de drum 

județean DJ 507A are ca scop, scurtarea distanței între localitatea Gostinu și localitatea Băneasa. În prezent singura 

legătură dintre cele 2 localități o reprezintă ruta ocolitoare de aproximativ 27,6 kilometri, care este parcursă pe ruta DJ 

507 Gostinu – Oinacu – DN 5 Frățești – Daia DN 41 – Plopușoru – Daita – Frasinu – Băneasa. Prin  aceste  zone  se 

desfăşoară  traficul  auto  de  tranzit,  dintre localitatea localitatea Gostinu și localtatea Băneasa din județul Giurgiu. 

DRUM JUDEȚEAN DJ 507 A 

ÎNCEPUT PROIECT DJ 507 A (STRADA GURA VĂII LOCALITATEA BĂNEASA, JUD. GIURGIU)  

Km 0+000  - SFÂRȘIT PROIECT Km. 1+229 

Proiectul tratează modernizarea părții carosabile și a secțiunilor de scurgere a apelor pluviale adiacente 

drumului județean DJ 507A din comuna Băneasa, județul Giurgiu (conform planului de încadrare atașat pieselor 

desenate).  

Prin investigarea vizuală a amplasamentului, pe drumul județean analizat se constată lipsa unor elemente de 

scurgere corespunzătoare, fapt ce duce ca apa pluvială să se facă deficitar fie să stagneze pe carosabi. Secțiunile de 

scurgere sunt colmatate, au aria de scurgere necorespunzătoare, fie lipsesc. Acest lucru duce la stagnarea apelor 

meteorice pe partea carosabilă cât și pe bancheta șanțurilor. Prin stagnarea apelor pluviale pe carosabil cât și pe zona 

liberă (bangheta) a drumului județean analizat se formează bălți de dimensiuni mari, care impiedică buna circulație și 

în condiții de siguranță a locuitorilor (pietonilor) cât și a conducătorilor auto ce tranzitează localitatea Băneasa. 

Pe toată lungimea investigată, drumul județean prezintă o cale de rulare din balast/piatră spartă, ce a fost 

afectat de fenomenele hidrometeorologice. A fost afectată îmbrăcămintea prin spălarea materialului pietros  de pe 

platforma drumului. Totodată au fost colmatate și degradate podețele  tubulare, șanțurile și rigolele. 

Pe tronsoanele de drum pietruit, partea carosabilă prezintă făgașe și gropi formate de numeroase scurgeri de 

apă. 

Pe zonele unde structura rutieră este realizată din straturi granulare are grosimi medii de 10-20cm.  Suprafața 

de rulare pe zonele studiate prezintă unele degradări specifice, circulația desfășurându-se în condiții specifice unui 

sector de deal. Sectorul de drum este caracterizat prin curbe în plan orizontal cu raze relativ mici și declivități în profil 

longitudinal de aproximativ 0.2-10%. 

Schimbările de pantă nu sunt racordate conform reglementărilor în vigoare, elementele geometrice în profil 

longitudinal fiind caracteristice unui drum cu o viteză de proiectare de 25 km/h. La elaborarea proiectului, s-a urmărit 

corectarea liniei roșii. 
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În secțiune transversală, drumul are în mare parte platforrna mărginită de vegetație, cu lățimea cuprinsă între 

7.00-10.00 m. Partea carosabilă are o lățime între 4.00-6.00m, existând lățimi variabile, în general în rambleu și pe 

zone scurte în profit mixt, elementele geometrice în profit transversal nefiind în totalitate corect definite. Având în 

vedere că drumul prezintă o structură rutieră neomogenă, partea carosabilă nu are o lățime definită clar, standardizată. 

Suprafața de rulare pe sectoarele studiate prezintă unele degradări, motiv pentru care pe timp nefavorabil  

circulația se desfășoară anevoios, apele stagnând pe partea carosabilă în lipsa unor pante adecvate de curgere  către 

șanțurile de colectare și evacuare a apelor. Degradările vor necesita reparații în conformitate cu soluțiile de mai jos. 

În urma investigațiilor în teren, respectiv a concluziilor expertize tehnice, pentru drumurile studiate capacitatea 

portantă este REA. Datorită  defecțiunilor identificate gropi, tasări, se poate însă estima faptul că datorită stratificației 

existente pierderea capacității portante se va face destul de rapid dacă traficul va crește, astfel încât capacitatea 

portantă actuală nu este relevantă. 

Drumurile laterale (străzile laterale) nu sunt amenajate în cea mai mare parte şi lipsesc podeţele de la 

intersecţii. 

Semnalizarea rutieră lipseşte în totalitate, cea orizontală şi parţial cea verticală. 

Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente 

În etapa de vizită pe amplasament, pe zona de drumuri analizate au fost identificate rețele de alimentare cu 

energie electrică.  

În cazul în care, în urma deschiderii săpăturilor pentru implementarea proiectului vor fi descoperite alte rețele 

de utilități, se vor convoca factorii de decizie pentru a stabili măsurile ce se impun. 
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3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

 

La momentul vizitei pe teren, amplasamentul analizat are stabilitarea necesară asigurată. 

Proiectarea lucrărilor de reabilitare a parții carosabile și a secșiunilor de scurgere adiacente drumului comunal, 

se realizează astfel încât să se păstreze actuala ampriză. 

 

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

Nu este cazul. 

 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, 

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE.  

 

La proiectarea lucrărilor de modernizare se vor verifica elementele geometrice existente ale racordărilor în 

plan, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985. Lucrările proiectate se vor încadra în traseul existent al drumului. 

Se va asigura vizibilitatea pentru evitarea accidentelor. 

Viteza de proiectare recomandată este de 60km/h corespunzătoare unui sector de drum de clasă tehnică V, 

în zonă de șes. Pe zonele cu declivități mari și curbe strânse se va reduce viteza în funcție de razele rezultate, zonele  

fiind marcate prin semnalizare verticală. 

 

Traseul în profil longitudinal                                                                                                           

Se recomandă păstrarea declivităților și racordărilor existente în plan vertical cu încadrarea pe cât posibil în 

pasul de proiectare corespunzător prevederilor STAS 863/1985. Proiectarea liniei roșii va ține cont de soluția proiectată 

pentru structura rutieră a drumului. Există sectoare cu racordări total necorespunzătoare care vor fi tratate  pe cât 

posibil în Iimita drumului, iar soluțiile de consolidare alese vor trebui atent dimensionate. Se va avea în vedere  zona 

intersecțiilor unde este posibilă stagnarea apei dacă scurgerea apelor nu va fi tratată corespunzător. 

 

Partea carosabilă prezintă în momentul de față o serie de defecțiuni de tipul gropilor, denivelărilor (vezi Anexa 

1 - Foto relevante), fapt care împiedică desfășurarea normala a circulației și conduce la generarea de praf pe timp 

uscat, respectiv de noroi pe timp umed . 

Prin analiza informațiilor obținute, prin releveul efectuat si a datelor furnizate de studiul geotehnic, se 

apreciază ca tratarea platformei actuale a străzilor se va face astfel: 

 

Structura rutieră 

Scenariul I: Modernizarea drumurilor/străzilor cu structură rutieră suplă - strat de uzură din beton asfaltic 

BAPC 16 în grosime de 4 cm; strat de legătură din beton asfaltic BADPC 22,40 în grosime de 6 cm; strat de baza AB 

31,5, 8 cm, strat de bază din piatră spartă în grosime de 25 cm, strat de fundație din balast în grosime de 20 cm, strat 

de formă din balast, în grosime de 15 cm.  

Scenariul II: Modernizarea drumurilor/străzilor cu structură rutieră rigidă – strat din beton asfaltic BcR 4,5 în 

grosime de 24 cm; Hârtie Kraft sau folie de polietilenă; 10 cm strat de nisip, 25 cm strat de fundație din balast, 15 cm 

strat de formă din balast.  

Din punct de vedere tehnico-economic, expertul tehnic recomandă Soluția I. Această soluție se pretează la 

utilizarea materialelor din zonă și soluțiilor tehnice aplicate în utima perioadă pe lucrări de refacere. Totodată soluția 

are o viteză mai mare de  execuție iar din experiența ultimilor contracte similare este mai economică din punct de 
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vedere financiar. Se va avea în vedere și reprofilarea pentru aducere la cotă, respectiv realizarea pantelor transversale. 

Soluțiile alternative propuse sunt soluții mai scumpe și presupun tehnologii de execuție cu grad de dificultate 

sporit, iar datorită terenului înconjurător are aceeași durabilitate în timp. 

 

Acostamente 

Acostamentele se vor realiza pe o lățime de 0,75m încadrând partea carosabilă stânga-dreapta.  

Acostamentele vor fi impermeabilizate cu beton de ciment (acolo unde sunt dispuse șanțuri/rigole din beton) 

și unde nu există secțiune de scurgere, acostamentele se vor impermeabiliza cu 2 straturi asfaltice - BAPC 16 în 

grosime de 4 cm și strat de legătură din beton asfaltic BADPC 22,40 în grosime de 6 cm 

 

Scurgerea apelor 

În vederea realizării unui sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale se vor prevedea şanţuri sau rigole 

a căror secțiuni se vor determina în urma unui calcul hidrologic. 

 Debitul hidrologic Qhg = m x S x ic x F    [l/s] 

unde: 

 m = coeficient de reducere care ţine seama de capacitatea de înmagazinare pe şanţuri şi canale, se stabileşte 

în funcţie de durata de curgere t 

  pentru t < 40 min.,  m = 0,8 

  pentru t ≥ 40 min., m = 0,9 

 S = suprafaţa bazinului de recepţie aferent şanţului, rigolei,  în ha 

 ic = intensitatea de calcul a ploii,  în  l/s/ha 

 F = coeficient de curgere care este în funcţie de relief (munte, deal, podiş, şes, etc.) şi tipul terenului 

(impermeabil, semipermeabil şi permeabil). 

 Calculul se va face conform STAS 1846/1-2006. 

 Se va consulta şi Manualul de Drumuri – Calcul şi proiectare 1980 cap.VIII. 

 După determinarea debitului hidrologic, se va proceda la stabilirea dimensiunilor acestor şanţuri/rigole pentru 

a putea colecta şi podeţele proiectate în acest scop.  

 Se recomandă ca aceste şanţuri (rigole) să fie pereate cu dale din beton prefabricat sau turnate pe loc la 

pantele mai mari de 3 % şi mai mici de 0,25 %. 

 Pe restul lungimilor, şanţurile (rigolele) vor fi din pământ, dar vor fi executate la dimensiunile care să poată 

prelua debitul de apă ce se adună de pe platforma drumului. 

 Aceste şanţuri (rigole) vor fi executate imediat după asfaltarea drumului. 

 Betonul pentru aceste şanţuri (rigole) si acostamente va fi marca C 30/37 sau C35/45 de 15 cm grosime pe 3 

cm nisip. 

Podeţele ce subtraversează drumul pot fi: 

- podeţe tubulare φ 400 mm, φ 500 mm, φ 600 mm, φ 800 mm, φ 1000 mm; 

- podeţe dalate cu deschiderea cuprinsă între 0,50 m – 1,00 m; 

- rigole carosabile. 

Podeţele cu deschideri mai mari de 2,00 m, fie că sunt dalate, prefabricate sau din tablă ondulată, vor fi 

proiectate numai în baza unui debit de calcul şi verificare, comandate la o unitate specializată în acest sens. 

Podeţele de subtraversare a drumurilor laterale vor fi în general podeţe tubulare de φ 300 mm, φ 400 mm, φ 

500 mm, podeţe dalate cu deschideri de 0,5–1,00 m sau rigole carosabile. 
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Pentru accesul la proprietăţi, podeţele vor avea o lăţime de min. 4,00 m şi vor fi podeţe tubulare: φ 200 mm, φ 

300 mm, φ 400 mm, podeţe dalate sau rigole carosabile. 

Clasa betoanelor utilizate pentru lucrările de asigurare a colectării şi evacuării apelor de suprafață (rigole, 

șanțuri, podețe etc.), se vor alege în funcție de recomandările Indicativului NE 012/2-2010 şi a Codului de practică 

pentru producerea betonului (CP 012/1-2007). 

 

Accese la proprietăți 

Accesele existente se pot păstra. Daca rezulta ca necesar se vor realiza accese noi cu rigole carosabile, rigole 

tip scafă,placă din beton armat C30/37 sau se vor monta tuburi. Accesele la proprietăți vor fi racordate la cota proiectata 

a drumului și vor fi amenajate pe lățimea acostamentului cu aceeași structura rutiera cu a drumului la care se 

racordează.  

 

Drumuri laterale 

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de min.25 m şi o lăţime de 3,00 – 4,00 m cu aceeași structura 

rutiera cu a carosabilului. 

Se vor monta tuburi la drumurile laterale unde sunt necesare podețe sau se vor realiza rigole dreptunghiulare 

acoperite carosabile pentru asigurarea continuității scurgerii apelor. 

Racordarea în plan a drumurilor laterale cu cel expertizat se va face prin intermediul arcelor de cerc având 

raze de racordare cat mai mari, recomandabil de 12 m. În condiții excepționale, acolo unde spațiul o impune, aceste 

raze se vor putea reduce, astfel încât să nu fie afectate proprietățile existente. 

 

Lucrări de consolidare 

Zonele slabe vor fi tratate cu min.50 cm blocaj de piatra sau refuz de ciur, după care se va așterne structura 

rutiera recomandata.  

 

Lucrări de mutări și protejări instalații 

Odată cu realizarea noului profil transversal, lucrările vor fi proiectate astfel încât să nu fie efectați stâlpii de 

susținere a rețelei de alimentare cu energie electrică din amplasament. De asemenea vor fi avute în vedere și celelalte  

rețele de utilități din zonă dacă există previzionate. 

 

Siguranța circulației 

Pentru siguranța circulației se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală 

(marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. 

Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848-1:2011/A91:2021, SR 1848/2-2011 si SR 

1848/3-2018. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7. 
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a) Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

Avantaje si dezavantaje ale Variantelor prezentate : 

Varianta II rigida 

 Avantaje 

-Sunt mai economice decât îmbrăcăminţile asfaltice atunci când se folosesc pentru satisfacerea traficului greu 

si foarte greu. 

-Se recomanda a se folosi la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralărgiri. 

-Nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. 

-Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selecționate. 

-Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafața 

carosabila). 

-Necesita cheltuieli sensibil mai mici de întreținere fata de îmbrăcăminţile asfaltice. 

-Betonul nu este poluant atât in execuţie cat si-n exploatare. 

-Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie. 

-Costuri mici de întreținere pe durata de viaţă a investiţiei; 

-Durata de viaţă mai mare; 

Dezavantaje 

-Necesita utilaje specializate pentru execuţie ce trebuiesc sa fie menţinute in stare buna de funcționare. 

-Traficul trebuie adaptat la execuţie – circulaţie numai pe o banda. 

-După turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai după 21 de zile, fata de câteva ore la asfalt. 

-Rosturile transversale necesita execuţie atenta si întreţinere corespunzătoare, iar in exploatare provoacă 

disconfort (şocuri si zgomot). 

-Nu poate prelua creşteri de trafic prin creşteri de capacitate portanta, ranforsarea ulterioara a drumului este 

laborioasa – costisitoare 

-Durata normală de funcţionare conform H.G. 2.139/30.11.2004 este de 28 ani.  

Varianta I supla 

-Avantaje 

-Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata. 

-Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investiții etapizate. 

-Greșelile de execuție pot fi remediate ușor fata de îmbrăcăminţile din beton de ciment. 

-Prezinta un confort la rulare mai mare decât îmbrăcăminţile cu beton de ciment (prin lipsa rosturilor). 

-Se pot realiza si pe trasee ce conţin si raze mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi intre calea cu 

curenta si calea in curba. 

-Rugozitatea suprafeței poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulaţia şi pentru 

declivități cu valori de 7-9% 

 Dezavantaje 

-Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decât a îmbrăcăminții de beton de ciment (20-30 ani). 

-La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformaţii (făgașe) ale carosabilului. 

-Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil. 

-Cheltuielile de întreţinere sunt mai mari decât cele necesare pentru întreţinerea betonului de ciment. 

-Prepararea asfaltului conduce la apariţia de noxe. 

-Există pericolul ca în cazul deversărilor accidentale de uleiuri sau combustibil pe partea carosabilă, 
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îmbrăcămintea asfaltică să fie distrusă pe zonele respective;  

-Posibilitatea  apariţiilor degradărilor în îmbrăcămintea asfaltică în zona rosturilor longitudinale şi de lucru dacă 

acestea nu sunt tratate corespunzator la faza de executie; 

-Durata normală de funcționare conform H.G. 2.139/30.11.2004 este de 25 ani.  

 

ȚINÂND SEAMA DE AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE PREZENTATE, SE RECOMANDĂ VARIANTA I 

SUPLA PENTRU DRUMUL COMUNAL DC12 DIN COMUNA BĂNEASA EXPERTIZAT TEHNIC. 

Conform H.G. 766/1997 privind Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcţiilor, din 

analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, 

corespunzătoare celor şase factori determinanţi: rezultă categoria de importanță C – lucrări de importanță normală. 

 

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; 

Soluțiile de intervenție propuse au în vedere realizarea unor elemente privind îmbunătățirea capacității 

portante a drumului comunal si colectarea și evacuarea apelor pluviale din zona adiacentă  

Expertul tehnic recomandă realizarea demararea fazelor ulterioare de proiectare pentru varianta I de 

consolidare. 

 

c) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și 

conform exigențelor de calitate 

Soluțiile recomandate pentru modernizarea drumului județean DJ 507A, precum și a lucrărilor conexe, trebuie 

puse în operă pe baza unui proiect tehnic cu detalii de execuție. 

Soluțiile de consolidare recomandate vor trebui aplicate în practică cu maximum de corectitudine. 

Urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de construire a rigolei betonate și a rigolei carosabile se face 

pe toată durata existenței lor și cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace 

de observare și măsurare specifice, în scopul menținerii cerințelor de calitate impuse prin lege. 
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ŞI 

ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

 

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi 

economic, cuprinzând: 

 

a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie: 

Axa drumului a fost proiectată astfel încât platforma acestuia să conicidă aproximativ pe toată lungimea cu 

platforma drumului existentă.  

Amenajarea curbelor în plan și spațiu a fost realizată conform cerințelor standardului STAS 863/85 - Elemente 

geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare. 

Profil adoptat cf.normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate 

conform Ordin nr. 1296 din 30.08.2017, conform Anexa 1, Capitolul 4 – Clasele tehnice IV și V, puntul 4.1. – Drumuri 

naționale secundare, drumuri județene, drumuri comunale cu 2 benzi de circulație. 

Soluția adoptată pentru realizarea documentației tehnice de modernizare a drumului județean DJ 507A din a 

urmărit adoptarea următoarei soluții tehnice, astfel: 

➢ Sistemul rutier a fost adoptat respectând normativul „Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice 

privind proiectarea, prepararea și punerea în operă” indicativ AND 605-2014, STAS 6400-84 – “Straturi de 

bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate”, SR EN 13108 – 1 – “Mixturi asfaltice. Specificații 

pentru materiale. Partea 1: Beton asfaltic”. STAS 6400-84 – “Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice 

generale de calitate” și dimensionat conform normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și 

semirigide (metoda analitică), indicativ PD 177-2001. 

Sistemul rutier predominant adoptat pentru străzile studiate, are următoarea structură: 

o 4 cm strat de uzură BAPC 16  - conf. SR EN 13108-1:2016; conf. SR EN 13108 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 : 
2006; conf. AND 605/2016. 

o 6 cm strat de legătură BADPC 22.4 - conf. SR EN 13108-1:2016; conf. SR EN 13108 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 
,21 : 2006; conf. AND 605/2016  

o 8 cm strat de baza AB 31,5 - conf. SR EN 13108-1:2016; conf. SR EN 13108 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 ,21 : 
2006; conf. AND 605/2016  

o 25 cm strat de bază din piatra spartă(conform STAS 6400-84; STAS 179-95; conf. SR EN 13242 + A 1 : 
2008 

o 20 strat  de fundație din balast, conform prevederilor STAS 6400-84; STAS 179-95; conf. SR EN 13242 
+A1:2008; conf. SR EN 12620 +A1:2008; conf. SR EN 13042 +A1:2013;  

o 15 strat de formă din balast, conform prevederilor STAS 6400-84; STAS 179-95; conf. SR EN 13242 
+A1:2008; conf. SR EN 12620 +A1:2008; conf. SR EN 13042 +A1:2013;  

 

➢ Semnalizarea rutieră verticală și orizontală este adoptată conform normativelor SR 1848-7 – “Semnalizare 

rutieră. Marcaje rutiere”, SR 1848/1/2/3 – „Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace rutiere”. 

 

➢ Elemente pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale 

Calculul se va face conform STAS 1846/1-2006. 

 Se va consulta şi Manualul de Drumuri – Calcul şi proiectare 1980 cap.VIII. 

 După determinarea debitului hidrologic, se va proceda la stabilirea dimensiunilor acestor şanţuri/rigole pentru 

a putea colecta şi podeţele proiectate în acest scop.  
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 Se recomandă ca aceste şanţuri (rigole) să fie pereate cu dale din beton prefabricat sau turnate pe loc la 

pantele mai mari de 3 % şi mai mici de 0,25 %. 

 Betonul pentru aceste şanţuri (rigole) si acostamente va fi marca C 30/37 sau C35/45 de 15 cm grosime pe 3 

cm nisip. 

Podeţele ce subtraversează drumul pot fi: 

- podeţe tubulare φ 400 mm, φ 500 mm, φ 600 mm, φ 800 mm, φ 1000 mm; 

- podeţe dalate cu deschiderea cuprinsă între 0,50 m – 1,00 m; 

- rigole carosabile. 

 

➢ Accese la proprietăți 

Accesele existente se pot păstra. Daca rezulta ca necesar se vor realiza accese noi cu rigole carosabile, rigole 

tip scafă,placă din beton armat C30/37 sau se vor monta tuburi. Accesele la proprietăți vor fi racordate la cota proiectata 

a drumului și vor fi amenajate pe lățimea acostamentului cu aceeași structura rutiera cu a drumului la care se 

racordează.  

 

➢ Drumuri laterale 

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de min.25 m şi o lăţime de 4,00 – 5,50 m cu aceeași structura 

rutiera cu a carosabilului. 

Se vor monta tuburi la drumurile laterale unde sunt necesare podețe sau se vor realiza rigole dreptunghiulare 

acoperite carosabile pentru asigurarea continuității scurgerii apelor. 

Racordarea în plan a drumurilor laterale cu cel expertizat se va face prin intermediul arcelor de cerc având 

raze de racordare cat mai mari, recomandabil de 12 m. În condiții excepționale, acolo unde spațiul o impune, aceste 

raze se vor putea reduce, astfel încât să nu fie afectate proprietățile existente. 

 

➢ Siguranța circulației 

Pentru siguranța circulației se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală 

(marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. 

Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848-1:2011/A91:2021, SR 1848/2-2011 si SR 

1848/3-2018. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7. 

 

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; 

Conform concluziilor din cadrul studiului geotehnic, expertizei tehnice nu sunt necesare lucrari suplimentare 

sau exceptionale fata de solutiile prezentate in prezenta documentatie.  

 

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

climatice ce pot afecta investiţia; 

➢ Riscuri naturale ce pot afecta investiția 

Vulnerabilitățile cauzate de factori de risc sunt datorate manifestărilor extreme ale fenomenelor naturale cum 

sunt: furtunile, inundaţiile, seceta, alunecările de teren, cutremurele puternice şi altele, la care se adaugă accidentele 
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tehnologice (poluarea gravă, cedări ale barajelor de acumulare) şi situaţiile conflictuale, pot să aibă influenţă directă 

asupra vieţii fiecărei persoane şi asupra societăţii în ansamblu.  

Pentru zona în care este amplasată realizarea proiectului principalii factori de risc la care pot fi supuse lucrările 

propuse sunt factorii de risc naturali, factorii de risc antropici nefiind prezenți datorită lipsei unor construcții tehnologice 

importante în regiune ce ar putea duce la hazarde antropice periculoase pentru investiție. Dintre factorii de risc naturali 

ce pot afecta investiția se regăsesc doar hazardele legate de cutremure și cele formate de fenomenele climatice și 

hidrologice. 

 În ceea ce privește hazardele datorate cutremurelor, normativul P100–1/2013 privind Normativ pentru 

proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe social-culturale, agrozootehnice și industriale, indică următoarele 

valori pentru coeficienții ag și TC (ag–coeficient seismic; TC–perioadă de colț [s]):  ag = 0,25g, TC = 1,00 s.  

 

➢ Riscuri antropice ce pot afecta investiția 

Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuată pentru investiția vizată, reliefează:  

• În zona amplasării investiției nu sunt identificate activități industriale care să aducă riscuri activității 

propuse, atât în faza de execuție, cât și în cea de exploatare a obiectivului.  

• În zona amplasării investiției nu sunt identificate activități de depozitare a produselor periculoase sau 

deșeuri.  

• În zona amplasării investiției nu sunt identificate rețele de transport complexe precum: transporturi 

terestre, aeriene și navale, inclusiv metroul, tunele și transport pe cablu.  

• În zona amplasării investiției nu sunt identificate activități nucleare.  

Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusa sunt: costul de investitie, incasarile, platile, rata cresterii 

demografice, modificarile tarifelor si taxelor de-a lungul unei perioade de timp. Proiectul de investitii are o lume propice 

reprezentata de catre elemente concrete care concura la realizarea lui, adica participanti - consultanti, ingineri, 

constructori, tehnologi, finantatori, beneficiari ai rezultatelor, etc. - si cadrul economic, juridic, politic, social de 

dezvoltare. In acelasi timp, fiecare proiect se deruleaza in „lumea organizatiei” care construieste si achizitioneaza bunul 

(denumit generic investitie), iar acesta isi desfasoara activitatea intr-o economie a unui mediu ambiant marcat de 

neprevazut. In mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitie este puternic marcata de modificarile 

imprevizibile – uneori in sens pozitiv dar de cele mai multe ori in sens negativ - ale factorilor de mediu. 

In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice ale proiectului, 

experienta si modul de lucru a echipei de executie, parametri exogeni (in principal macro-economici) ce pot sa afecteze 

sumele necesare finantarii in aceasta etapa.  

Principalele riscuri care apar sunt: 

✓ riscul de depasire al costurilor – care apare in situatia in care nu s-a specificat in contractul de 

executie; 

✓ riscul de intarziere (depasirea duratei stabilite) poate conduce pe de o parte la cresterea nevoii de 

finantare, inclusiv a dobanzii aferente, iar pe de alta parte intarzierea intrarii in exploatare cu efecte negative asupra 

respectarii clauzelor fata de furnizori si clienti; 

✓ riscul de interfata – este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti care participa la 

realizarea proiectului si deriva din coordonarea executantilor sau din incoerenta intre clauzele diferitelor contracte 

de executie; 

✓ riscul de subcontractanti – este asumat de titularul de contract cand trateaza lucrari in antepriza; 
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✓ riscuri de indexare a costurilor proiectului - apare in situatia in care nu se prevad in contract clauze 

ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevazute la momentul semnarii acestuia, beneficiarul fiind nevoit 

sa suporte modificarile de pret. 

 

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 exista informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/arhitectura sau situri arheologice pe 

amplasament sau in zona imediat invecinata.  

Amplasamentul nu se afla in zona protejata. 

 

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

intervenţie. 

Nr. crt. DENUMIRE LUNGIME U.M.  

CENTRALIZATOR LUCRĂRI 

PARAMETRI TEHNICI CANTITATE U.M.  

1 LUNGIME TOTALĂ  1229.00 M 

2 SUPRAFAȚA PARTE CAROSABILĂ (CU SUPRALĂRGIRI) 7730.00 MP 

3 SUPRAFAȚA PARTE CAROSABILĂ DRUMURI LATERALE 568.00 MP 

4 MARCAJE 3690.00 M 

5 SEMNE DE CIRCULAȚIE 43.00 BUC. 

6 ACCESE AUTO  500.00 MP 

7 ACCESE PIETONALE 187.50 MP 

8 RIGOLE TIP SCAFĂ 200.00 M 

9 RIGOLE DE ACOSTAMENT (CUMULAT) 1449.00 M 

10 RIGOLE TRIUNGHIULARE DIN BETON DE CIMENT  205.00 M 

11 PODETE TUBULARE DN 800 17.50 M 

12 CAMERE DE CĂDERE 2.00 BUC. 

13 DRUMURI LATERALE 125 M 

14 PARAPET DE PROTECȚIE 70.00 M 

 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de 

utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare. 

 

Nu este cazul. 

 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de 

realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

 

Investiţia este estimată pe o perioadă de 15 luni şi durata de execuție a investiţiei se preconizează de maxim 

12  luni de la data contractării cu contractantul declarat câştigător conf. prevederilor legale cu modificările şi 

completările ulterioare.  
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Eșalonarea lucrărilor nu este restrictiva. Beneficiarul în funcție de fondurile disponibile va stabili ordinea 

intervențiilor propuse asupra investiției.  

nr.  

crt. 
Denumirea obiectului 

Anul / Luna 

Anul I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

0 Organizare de şantier ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

1 DRUM JUDEȚEAN  DJ 507A ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  

 

5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

 

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

similare; 

Costul estimativ este stabilit prin Devizul General care a fost întocmit conform H.G. 907/2016 si se prezinta ca 

anexa la prezenta documentatie. Devizul general are la bază devizele pe obiecte și devizul financiar. Devizele pe 

obiecte au fost întocmite plecând de la cantitățile principalelor categorii de lucrări determinate pe bază de măsurători 

și aprecieri conform metodologiei H.G. 907/2016. 

Având in vederea Ordonanta de Urgenta pentru abrogarea unor dispozitii legale in domeniul investitiilor 

finantate din fonduri publice. O.G. nr. 85 / 13.09.2018, publicată în M.O. nr. 805 / 20.09.2018, respective abrogarea 

standardelor de cost, nu se va lua în considerare standardul de cost pentru investiții similare. 

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

Proiectul vizat nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene, Proiect generator 

de venituri reprezintă orice operaţiune ce implică  investiţii în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care 

sunt suportate în mod direct de utilizatori, şi orice operaţiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri 

sau prestarea de servicii contra cost.  

Beneficiarul, entitate publică, se va asigura că toate costurile operaționale aferente exploatării investiției vor fi 

prevăzute prin intermediul bugetului  anual de venituri și cheltuieli. 

 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

 

a) impactul social şi cultural; 

 Prin lucrările propuse se asigură dezvoltarea relațiilor economice de pe raza comunei, o îmbunătăţire 

a condiţiilor de viaţă şi a standardelor de muncă, fapt care va contribui într-o mare măsură şi la menţinerea populaţiei 

şi a forţei de muncă la nivel local ceea ce va duce la creşterea nivelului de dezvoltare economică şi a nivelului de trăi 

în zonă. 

 

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

operare; 

➢ Numărul de locuri privind forța de muncă ocupată în faza de realizare a investiției 

În faza de execuție nu vor fi create noi locuri de muncă, având în vedere faptul că se vor folosi servicii contractate care vor 

folosi resursele umane existente ale antreprenorului. Antreprenorul ce va materializa investiția poate oferi locuri de 

muncă în perioada de execuție a obiectivului. 

➢ Numărul de locuri privind forța de muncă ocupată în faza de operare a investiției 

În faza de operare a investiției, aceasta va intra sub administrarea comunei Băneasa. 
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Lucrările de întreținere, de reparații curente și reparații capitale se vor realiza pe baza de proiect, prin contract 

de profil încheiat cu o firmă specializată, costurile necesare se vor suporta din bugetul local și fonduri atrase de la 

bugetul de stat. 

 

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

după caz. 

Amplasarea, construcția și întreținerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului concretizat prin 

ocuparea temporară a unor suprafețe de teren, consumarea de materiale de construcții, folosirea unor tehnologii 

poluante, care au efecte asupra omului cât și asupra atmosferei, faunei, vegetației, apei și solului. 

La materializarea proiectului se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație (starea suprafeței 

de rulare, elemente geometrice, declivități) care să permită circulația în zona drumului în condiții de siguranță a 

utilizatorilor. 

Nu au fost identificate specii sau habitate protejate în zona lucrărilor investiției. 

 

Pentru prevenirea și reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu prin execuția lucrărilor 

se vor lua măsuri atât în perioada de construcție cât și de exploatare privind: 

➢ Protecția calității apelor 

În timpul execuției lucrărilor se vor lua următoarele măsuri: 

- se asigură drenarea şi dirijarea apei freatice în cazul în care această situație apare la faza de lucru - săpături; 

- se prevăd mijloace de reţinere a scurgerii apelor uzate, tehnologice şi menajere astfel încât emisiile în apele 

de suprafaţă să se încadreze în prevederile NTPA 001/2002 aprobate prin HG 188/2002 cu completările și modificările 

ulterioare; 

- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafaţă sau 

subterane, pe sol sau în subsol; 

 

➢ Protecția aerului 

Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției vor respecta prevederile HG 743/2002 și a modificărilor 

ulterioare privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor mobile 

nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule poluante de la acestea. 

 

➢ Protecția solului și subsolului 

În domeniul protecției calității solului se vor lua următoarele măsuri atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și 

ulterior în perioada de exploatare a obiectivului de investiții: 

- Se vor gospodări materialele de construcții numai în perimetrul de lucru fără a afecta vecinătățile pe 

platforme amenajate cu șanțuri perimetrale; 

- Nu se va depăși suprafața necesară frontului de lucru; 

- În timpul execuției se va avea în vederea evacuarea apelor; 

- Se va evita tasarea și distrugerea solului și se vor reface terenurile ocupate temporar; 

- Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzatoare, astfel încât să nu 

existe scurgeri de ulei, carburanți și emisii de noxe peste valorile admise; 

- Se vor depozita deșeurile de orice natură numai în locurile special prevăzute în acest scop; 
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- Se va interzice depozitarea de materiale pe căile de acces sau pe spațiile care nu aparțin zonei de 

lucru; 

- Se vor încheia contracte de servicii cu unități specializate în vederea asigurării eliminării, tratării și 

depozitării finale a deșeurilor; 

- Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor; 

- Se vor colecta selectiv deșeurile tehnologice în spații amenajate în vederea valorificării celor 

reutilizabile prin unități specializate în valorificare și a descărcării la depozite de deșeuri din zonă a deșeului 

nereciclabil și a celui menajer. 

-  

➢ Situri protejate 

În zona amplasamentului obiectivului de investiții, nu există situri protejate. 

 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

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

scenariului de referinţă; 

Analiza s-a efectuat ținând cont de nevoile care au stat la baza proiectului. Nevoia de bază de la care pornește 

necesitatea proiectului este aceea de a ameliora infrastructura rutieră există și asigurarea stabilității locale a versantului 

supus alunecării de teren. 

 Durata de referință 

Pentru stabilirea duratei de referință s-au avut în vedere următoarele ipoteze: 

- durata de realizare a lucrărilor – 12 luni 

- durata de realizare a previziunilor (durata de referință) – 30 ani 

Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri-beneficii. 

Intervalele de referință pe sector – în baza practicilor acceptate la nivel internațional și recomandate de Comisia 

Europeană – sunt furnizate mai jos: 

 

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

prognoze pe termen mediu şi lung; 

În principiile dezvoltării durabile între infrastructura unei zone și dezvoltarea economică a acesteia, există o  

relație de simbioză. Potențialul de dezvoltare a unei zone este direct proporțional cu nivelul de dezvoltare a 

infrastructurii. De asemenea, creșterea economică exercită o presiune asupra infrastructurii existente și determină o  

nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia.  

Astfel, construirea şi întreţinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creează numeroase locuri de muncă 

şi impulsionează dezvoltarea economică. 

Îmbunătățirea nivelului infrastructurii reprezintă primul pas în cadrul procesului de dezvoltare locală, prin faptul 

că accesul la utilităţi, bunuri şi servicii, în esență pentru a creşte atractivitatea economică a zonei, atât în ceea ce 

privește atragerea de investitori, cât și atragerea și menținerea tinerilor în zonele rurale.  



Proiectant:                                                     S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Etapa de elaborare / Faza:                                              a II-a / D.A.L.I. 

Nr. Proiect:                                                                       A 2121 / 2022 

Denumire proiect: 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A,  

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Pagina | 38 

 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale reprezintă o prioritate pentru că modul în care se dezvoltă 

localitatea îi afectează prezentul şi șansele de viitor. 

Lucrările necesare realizării obiectivului de investiții se vor executa cu materiale agrementate conform 

reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 şi Legea 10/1995 actualizată. 

 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

La baza realizării atât a analizei financiare, cât și a analizei economice se regăsesc o serie de ipoteze generale 

și specifice. 

Ipotezele generale sunt următoarele: 

• perioada de implementare: 15 luni. 

• perioada de referință: 30 ani (după finalizarea investiției) 

• cota TVA folosită: 19% 

Bugetul proiectului și sursele de finantare: 

În conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investiţiei se ridică la  

Vt  =  7,606,742.96 lei cu TVA.  

Investiţia este estimată pe o perioadă de 15 luni şi durata de realizare a investiţiei se preconizează de maxim 

12 luni de la data contractării cu contractantul declarat câştigător conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 30 de ani conform recomandărilor (minim 

25 ani) din Documentul de lucru nr. 4 - „Orientări Privind Metodologia De Realizare A Analizei Cost - Beneficiu", 

elaborate de Comisia Europeană. 

 

Prognoza veniturilor și cheltuielilor (ipoteze): 

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, în sensul că nu se percep taxe directe pentru 

tranzitarea sectoarelor de drum vizate de proiect. Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile 

vor fi reprezentate de alocări bugetare din partea Consiliului Local în vederea acoperirii cheltuielilor de întreținere a 

străzilor pe lungimea intervenită.  

Astfel, veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de întreținere.  

 

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

Nu este cazul să se realizeze, ea fiind obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore (investiţie publică 

majoră: investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate 

în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii). 

 

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

Pentru prezentul proiect de investiții s-a efectuat o analiză calitativă (descriptivă) a riscurilor.  

Aceasta cuprinde următoarele etape: 

• Identificarea riscurilor; 

• Elaborarea matricei riscurilor (probabilitate - impact); 

• Stabilirea unui plan de răspuns la riscuri. 
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Principalele riscuri identificate sunt următoarele: 

• Neimplicarea sau influențe negative din partea comunității privind punerea în practică a 

proiectului. Anumite proiecte de investiții publice pot fi privite cu indiferență sau chiar cu ostilitate de către comunitatea 

locală, dacă acestea sunt percepute ca fiind inutile sau contrar intereselor comunității. 

• Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări. 

Sistemul birocratic prezent şi caracterul schimbător al legislaţiei privind achiziţiile publice au determinat, în practică, 

întârzieri semnificative în atribuirea contractelor pentru servicii, bunuri sau lucrări. Riscul de nerespectare a graficului 

de organizare a procedurilor de achiziții poate apărea și ca urmare a influenţei unor factori externi care să producă 

decalaje faţă de termenele stabilite iniţial. Aceste condiţii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de 

exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializaţi pentru tipul de acţiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a 

accepta condiţiile financiare impuse de procedurile de licitaţie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot 

conduce la reluarea unor licitaţii şi depăşirea perioadei de contractare estimate.   

• Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții. Riscul de 

întârziere a lucrărilor de construcții ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor 

proiectelor de investiţii. Schimbările climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor în aprecierea 

unui grafic de lucru realist.  

• Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat şi în 

cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări. Practica implementării proiectelor de investiţii în infrastructura 

cu finanţare de la bugetul de stat a demonstrat că motivul principal al întârzierii recepţiei lucrărilor de investiţie se 

datorează unei proaste corelaţii între condiţiile financiare şi de timp stipulate în documentele de licitaţie şi posibilităţile 

reale ale antreprenorilor. 

• Nerespectarea caracteristicilor și normelor tehnice și constructive prevăzute în proiect. 

Abaterile de la caracteristicile tehnice prevăzute în proiect sau de la normele în vigoare reprezintă un risc important 

pentru implementarea unui proiect de investiții publice, în special în contextul finanțării de la bugetul de stat. Obiectivul 

este ca lucrarea finală să respecte întocmai proiectul tehnic, iar dacă pe parcursul derulării proiectului se impun, din 

motive externe solicitantului sau constructorului eventuale modificari ale soluției tehnice, acestea trebuie temeinic 

fundamentate și justificate. 

• Matricea riscurilor 

Această etapă este utilă în determinarea priorităţilor în alocarea resurselor pentru managementul riscurilor. 

Riscurile identificate anterior se plasează în cadrul acestei matrici, în funcție de probabilitatea estimată și impactul 

preconizat al respectivelor evenimente nefavorabile (riscuri). 

 
                         Probabilitate      

Impact     
SCĂZUTĂ MEDIE RIDICATĂ 

REDUS    

MEDIU 

Neimplicarea sau influențe 

negative din partea comunității privind 

punerea în practică a proiectului 

Condiţii meteorologice 

nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de 

construcții 

Întârzieri în procedurile de 

achiziţii a contractelor de furnizare, servicii 

sau lucrări 

PUTERNIC 

Nerespectarea 

caracteristicilor și normelor tehnice și 

constructive prevăzute în proiect 

 

Neîncadrarea efectuării 

lucrărilor de către constructor în graficul de 

timp aprobat și în cuantumul financiar 

stipulat în contractul de lucrări 
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Legendă:  

 

• Stabilirea unui plan de răspuns la riscuri 

Tehnicile de control al riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii: 

▪ Evitarea riscului – implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariţia 

riscului; 

▪ Transferul riscului – împărţirea impactului negativ al riscului cu o terţă parte (contracte de asigurare, 

garanţii); 

▪ Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea şi/sau impactul negativ al riscului; 

▪ Planuri de contingenţă – planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul  apariţiei riscului. 

Planul de răspuns la riscuri se face atât pentru riscurile ce necesită măsuri de corecție, cât și pentru cele care 

necesită măsuri de prevenire. 
Nr. 

crt. 
Risc 

Tehnici 

de control 
Măsuri de management al riscurilor 

1 

Neimplicarea sau 

influențe negative din partea 

comunității privind punerea în 

practică a proiectului 

Evitarea 

riscului 

Informarea prealabilă corespunzătoare a tuturor persoanelor și entităților 

interesate în legatură cu realizarea proiectului. 

2 

Întârzieri în 

procedurile de achiziţii a 

contractelor de furnizare 

servicii, bunuri sau lucrări 

Evitarea 

riscului 

Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziţii, graficul de 

realizare a acestora va fi atent monitorizat, iar caietele de sarcini vor conține cerințe 

detaliate, clare și coerente. 

3 

Condiţii 

meteorologice nefavorabile 

pentru realizarea lucrărilor de 

construcții 

 

Reducerea 

riscului 

În vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiţiei, 

se recomandă o planificare riguroasă a activităţilor proiectului şi luarea în calcul a unor 

marje (rezerve) de timp. 

4 

Neîncadrarea 

efectuării lucrărilor de către 

constructor în graficul de timp 

aprobat şi în cuantumul 

financiar stipulat în contractul 

de lucrări 

Evitarea 

riscului 

 

Reducerea 

riscului 

Pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca din etapa de 

elaborare a documentaţiei proiectului graficul Gantt şi bugetul estimat de costuri să fie 

elaborate realist şi pe baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor 

financiare şi de timp este o măsură preventivă. 

În condiţiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi 

realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate şi 

denunţare unilaterală. 

5 

Nerespectarea 

caracteristicilor și normelor 

tehnice și constructive 

prevăzute în proiect 

Evitarea 

riscului 

 

Reducerea 

riscului 

Proiectul este adaptat normelor tehnologice şi măsurilor recomandate de 

Uniunea Europeană şi legislaţia naţională. Stabilirea soluțiilor tehnice şi a valorii investiţiei 

a fost realizată de către specialişti cu experienţă, pe baza folosirii unor metode moderne 

de proiectare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

Din punct de vedere al realizării lucrarilor, reprezentantul proiectantului va 

avea o strânsă colaborare atât cu beneficiarul investiției, cât și cu constructorul, în 

vederea asigurării respectării întocmai a proiectului tehnic. Acesta va fi prezent pe şantier 

în cazul în care se va propune modificarea soluţiei prevăzute iniţial în documentaţia 

tehnică, pentru a se verifica necesitatea acesteia, cât şi în vederea adaptării la condiţiile 

de amplasament a noilor lucrări. 

 

 

 

 

 

Ignoră riscul 

Precauție la astfel de riscuri 

Se impune un plan de acțiune 
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6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilităţii şi riscurilor 

 

Expertul recomandă luarea în considerare a scenariului I de realizare a investiției. 

 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

 

LUCRĂRI PROIECTATE 

 

INDENTIFICARE OBIECTIVE: 

 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 507 A ,COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 
 

DRUM JUDEȚEAN DJ 507 A 
ÎNCEPUT PROIECT DJ 507 A (STRADA GURA VĂII LOCALITATEA BĂNEASA, JUD. GIURGIU)  

Km 0+000  - SFÂRȘIT PROIECT Km. 1+229 

Parametri de proiectare: 
Traseu în plan 

Început proiect: Km. 0+000; 

Sfârșit proiect: Km. 1+229; 

▪ LUNGIME DRUM JUDEȚEAN 507A SUPUS MODERNIZĂRII = 1.229,00 M  

 

➔ PARAMETRI DE CALCUL:  

Axa drumului a fost proiectată astfel încât platforma acestuia să conicidă aproximativ pe toată lungimea cu 

platforma drumului existentă.  

Astfel s-au proiectat: 13 curbe cu Rmin/max = 15/200 (elemente stabilite cf. STAS 863-85: Elemente geometrice ale 

traseelor, Prescripții de proiectare; 

 

▪ Vp = 25/30 km/h; 

Din cauza limitelor de proprietate tronsonul de drum studiat și traversării tronsonului de drum județean a unui 

deal cu diferența de elevație de aproximativ 60 m, a fost necesar, pe aceste zone, micșorarea vitezei de proiectare de 

30 km/h la o valoare de 25 km/h , și utilizarea de curbe de racordare cu raze mai mici decât cele prezentate în STAS 

863/95 – Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare, respectiv raze de racordare de: 15,00 m, 18,00m. 

Amenajarea curbelor în plan și spațiu a fost realizată conform cerințelor standardului STAS 863/85 - Elemente 

geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare. 

 

➔ Profil longitudinal 
În profil longitudinal, axa drumului a fost proiectată astfel încât, pe tronsoanele cu structură rutieră existentă 

împietruită, diferența în ax medie rezultând de 12-20 cm. 

Astfel pantele longitudinale au rezultat ca fiind cuprinse între: p min/max % = 0,323 % / 10,963%; 
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PROFIL TRANSVERSAL 
Profil adoptat cf.normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate conform 

Ordin nr. 1296 din 30.08.2017, conform Anexa 1, Capitolul 4 – Clasele tehnice IV și V, puntul 4.1. – Drumuri naționale 

secundare, drumuri județene, drumuri comunale cu 2 benzi de circulație. 

▪ LĂȚIMEA PLATFORMEI DRUMULUI:  
Km. 0+000 → 1+229 = 1.229,00 m  

– P.C. = 5,50 m (P.C.)  

Pantă profil tip acoperiș de 2,5% în aliniamente iar pe zona curbelor conform STAS 863-85. 

 

❖ 1.2 Lucrări din cadrul obiectivului: 
SISTEM RUTIER: 
➢ 4 cm strat de uzură BAPC 16  - conf. SR EN 13108-1:2016; conf. SR EN 13108 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 : 

2006; conf. AND 605/2016. 
➢ 6 cm strat de legătură BADPC 22.4 - conf. SR EN 13108-1:2016; conf. SR EN 13108 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

20 ,21 : 2006; conf. AND 605/2016  
➢ 8 cm strat de baza AB 31,5 - conf. SR EN 13108-1:2016; conf. SR EN 13108 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 ,21 : 

2006; conf. AND 605/2016  
➢ 25 cm strat de bază din piatra spartă(conform STAS 6400-84; STAS 179-95; conf. SR EN 13242 + A 1 : 

2008 
➢ 20 strat  de fundație din balast, conform prevederilor STAS 6400-84; STAS 179-95; conf. SR EN 13242 

+A1:2008; conf. SR EN 12620 +A1:2008; conf. SR EN 13042 +A1:2013;  
➢ 15 strat de formă din balast, conform prevederilor STAS 6400-84; STAS 179-95; conf. SR EN 13242 

+A1:2008; conf. SR EN 12620 +A1:2008; conf. SR EN 13042 +A1:2013;  
 

▪ SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ ȘI ORIZONTALĂ:  
1. SEMNALIZARE VERTICALĂ va avea o concordanţă cu sistemul de marcare orizontală, pentru a nu creea 

confuzii şi interpretări greşite, pentru a fi citit cu uşurinţă atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.  

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente va cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi 

indicatoare de informare şi orientare.  

Se vor proiecta lucrări de marcare pentru avertizare privind delimitarea spaţiilor interzise, pentru interzicerea 

staţionării. Astfel, se vor amplasa următoarele tipuri de indicatoare, conform SR 1848-2 și amplasate conform planșelor 

Plan de situație – DJ507A, parte componetă din Piesele desenate ale documentației: 

Indicatoare de reglementare care vor avea caracteristici conform SR 1848-2:2011: “Semnalizare rutieră, 

Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră, Prescripții tehnice”. 

Montarea acestor indicatoare se va executa conform planșelor – Plan de situație, anexate proiectului 

tehnic în număr total de = 43 BUC. după cum urmează: 

 

- LIMITARE DE VITEZĂ – fig. C29,  
- COBORÂRE PERICULOASĂ – fig. A7,  
- CURBĂ DUBLĂ SAU O SUCCESIUNE DE MAI MULT DE DOUĂ CURBE, PRIMA LA DREAPTA/STÂNGA” 

– fig. A3/A4 
- PANOURI SUCCESIVE PENTRU CURBE DEOSEBIT DE PERICULOASE” – fig. A6a,  
- CURBĂ DEOSEBIT DE PERICULOASĂ – fig. A5 
- OPRIRE – fig. B2 
- URCARE CU ÎNCLINARE MARE – fig. A8 
- CURBĂ LA STÂNGA/DREAPTA – fig. A1/A2 
- INTERZIS A VIRA LA STÂNGA  – FIG. C24 
- OBLIGATORIU LA DREAPTA  – FIG. D3 
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Plan de semnalizare rutieră temporară 

Semnalizarea rutieră temporară propusă pentru drumul analizat ține cont de graficul de realizare al lucrărilor.  

Obiectivul va fi executat pe o perioadă de 12 luni.  

 Lucrările se vor face în serie cu utilajele și echipele de lucru, conform ofertei făcute de executant.  

Pentru lucrările pregătitoare de terasamente va fi nevoie de închiderea pe o perioadă determinată de timp pe tronsoane 

a unei benzi de circulație, până se va realiza straturile de îmbrăcăminte asfaltică. 

Lucrările de drum vor fi semnalizate cu indicatoare temporare tip, conform Ordinului 1112 din 2000 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație 

în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului fig. B.1., fig. B.6. și B.3. și 

respectiv SR 1848 – 1 privind “Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, 

simboluri și amplasare”. Amplasare indicatoarelor temporare se va face conform:  
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Astfel, se vor amplasa următoarele tipuri de indicatoare rutiere temporare: 

- Indicator “Prioritate față de circulația din sens invers” – fig. B6;  
- Indicator “Prioritate pentru circulația din sens invers” – fig. U12; 
- Indicator “Drum îngustat pe partea dreaptă” – fig. U2; 
- Indicator “Drum îngustat pe partea stângă” – fig. U3; 
- Indicator “Depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă” – fig. U15; 
- Indicator “Lucrări” – fig. A27; 
- Indicator “Sfârșitul tuturor restricțiilor” – fig. U17; 
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- Indicator “Limitare de viteză” – fig. C29; 
- Indicator “Limitare de viteză” – fig. U16; 
- Indicator “Ocolire” – fig. U21; 
- Indicator tip V10; 
- Indicator tip V8a, V8b; 
- Indicator “Presemnalizarea unui sector cu circulație alternantă” – fig. U43; 
- Indicator “Presemnalizare lucrări pe străzi” – fig. U46. 
- Indicator “Accesul interzis” pentru drumurile cu o singură bandă de circulație unde se oprește traficul pe ambele 
sensuri de circulație – fig. U14 

Semnalizarea rutieră temporară se va face pentru fiecare drum lateral care intersectează drumul în lucru, 

conform Ordinului 1112 din 2000, SR 1848-1. 

Lucrările de amenajare a rigolelor carosabile și a podețelor tubulare transversale, cât și a rigolelor carosabile 

aflate pe drumurile laterale, vor fi semnalizate cu indicatoare conform Ordinului 1112 din 2000, pe tronsoane limitate. 

Rigolele carosabile se vor executa in perioade de timp diferite. Rigolele carosabile amenajate pentru scurgerea apelor 

pluviale se vor executa conform STAS 10796.  

Lucrările efectuate pentru execuția rigolelor betonate și a șanțurilor betonate nu necesită semnalizare, ele 

executându-se pe partea laterală a părții carosabile a drumului analizat. 

 Pe timpul nopții, indiferent dacă se execută sau nu lucrări, zona de drum afectată de acestea, trebuie să 

rămână semnalizată cu indicatoare reflectorizante. 

 
2. SEMNALIZARE ORIZONTALĂ cf. SR 1848-7: Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere. 

Marcajele longitudinale cuprind liniile de direcţie şi marcaj lateral, liniile de racordare. Cu acest marcaj se va 

realiza separarea sensurilor de circulaţie, delimitarea benzilor de circulaţie şi a părţii carosabile.  

MARCAJ LONGITUDINAL ȘI SEPARARE A SENSURILOR DE CIRCULAȚIE 

Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (m) Linie continuă simplă tip E Linie discontinuă simplă tip I 

De la km: La km: 

1 2 3 4 5 6 

1 0+000 1+229 1.229,00 m 1.229,00 m 1.229,00 m 1.229,00 m 

       

LUNGIME TOTALĂ 3.687,00 m 

Notă: Marcaj longitudinal linie continuă tip E (de separare a sensurilor de circulație) și Marcaj longitudinal linie 

discontinuă tip I.(de delimitarea benzilor de circulație și a părții carosabile) 

▪ LUCRĂRI DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 
Din cauza amplasamentului și geometriei traseului proiectat este necesară amplasarea a 70,00 m de parapet 

de siguranță tip H3(W5). Datorită limitelor de proprietate, și conform „Normelor tehnice privind proiectarea, construirea 

și modernizarea drumurilor” aprobate conform Ordin nr. 1296 din 30.08.2017, conform Anexa 1, Capitolul 4 – Clasele 

tehnice IV și V, puntul 4.1. – Drumuri naționale secundare, drumuri județene, drumuri comunale cu 2 benzi de circulație, 

Notă – „la drumurile județene și comunale se admite ca parapetele să fie amplasate și în cadrul lățimii 

acostamentelor”, parapetele de siguranță vor fi montate în cadrul lățimii acostamentelor tronsonului de drum proiectat. 

Se va monta un parapet deformabil tip H3 între pozițiile kilometrice:  

• Km. 0+230 – km. 0+300 pe partea dreaptă; 

 

▪ ACCESE AUTO LA PROPRIETĂȚI  
Se va asigura accesul auto la proprietati prin realizarea de accese  tip scafă în lungime de 

- 2,50 m x 4,00 m – acces auto (50 accese) = 200,00 ml. 

Racordarea acceselor auto se va face de la marginea acostamentului la proprietăți cu o placă armată din beton de 

ciment tip c30/37. 

- 2,50 m x 4,00 m – acces auto (50 accese) = 500,00 mp. 

- 2,50 m x 1,50 m – acces pietonal (50 accese) = 187,5 mp. 
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▪ ELEMENTE PENTRU COLECTAREA APELOR PLUVIALE 
a. LONGITUDINAL DRUMULUI: 
a.1 RIGOLE DE ACOSTAMENT și ȘANȚURI TRIUNGHIULARE TIP A din beton de ciment tip C30/37 

 Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (m) 

Tipul secțiunii de scurgere 

De la km: La km: stânga dreapta 

1 2 3 4 5 

1 0+000 0+050 50,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT RIGOLE DE ACOSTAMENT 

2 0+050 0+100 50,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT - 

3 0+100 0+150 50,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT RIGOLE DE ACOSTAMENT 

4 0+150 0+230 80,00 m - RIGOLE DE ACOSTAMENT 

5 0+230 0+420 190,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT - 

6 0+420 0+580 160,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT RIGOLE DE ACOSTAMENT 

7 0+580 0+820 240,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT - 

8 0+820 1+030 210,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT RIGOLE DE ACOSTAMENT 

9 1+030 1+080 50,00 m SANȚ DIN BETON TIP A - 

10 1+080 1+229 149,00 m - RIGOLE DE ACOSTAMENT 

Din care total lungimi: 

RIGOLE DE ACOSTAMENT 
950,00 m stânga 1.649,00 m (rigole de acostament) – 200 m (accese auto tip scafă) 

RIGOLE DE ACOSTAMENT =  1.449,00 m 699,00 m dreapta 

SANȚ TRIUNGHIULAR TIP A 
50,00 m stânga 

SANȚ TRIUNGHIULAR TIP A =  205,00 m 
- 

 

▪ AMENAJAREA DRUMURILOR LATERALE 

Nr. Crt. 
Identificare poziție kilometrică Lungime drum Poziționare Lățime drum lateral 

1 2 3 4 

1 Km. 0+150 25,00 m Stânga 3,00 m 

2 Km. 0+350 25,00 m Dreapta 3,00 m 

3 Km. 0+715 25,00 m Dreapta 5,50 m 

4 Km. 0+880 25,00 m Stânga 4,00 m 

5 Km. 1+040 25,00 m Stânga 4,00 m 

Total lungimi:  

LUNGIME TOTALĂ DRUMURI LATERALE 125,00 M 

 

▪ ELEMENTE PENTRU COLECTAREA APELOR PLUVIALE ADIACENTE DRUMURILOR LATERALE 

Nr. crt. 
Poziţie kilometrică Poziționare Lungime (m) 

Tipul secțiunii de scurgere 

stânga dreapta 

1 2 3 4 5 

1 Km. 0+150 Stânga 25,00 m SANȚ TRIUNGHIULAR TIP A - 

2 Km. 0+350 Dreapta 25,00 m - - 
3 Km. 0+715 Dreapta 25,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT RIGOLE DE ACOSTAMENT 
4 Km. 0+880 Stânga 25,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT RIGOLE DE ACOSTAMENT 
5 Km. 1+040 Stânga 25,00 m RIGOLE DE ACOSTAMENT SANȚ TRIUNGHIULAR TIP A 

Din care total lungimi: 

RIGOLE DE ACOSTAMENT 
75,00 m stânga 

RIGOLE DE ACOSTAMENT =  125,00 m 
50,00 m dreapta 

SANȚ TRIUNGHIULAR TIP A 
25,00 m stânga 

SANȚ TRIUNGHIULAR TIP A =  50,00 m 
25,00 m dreapta 

 

▪ ELEMENTE DISPUSE DRUMURILOR LATERALE 

Nr. Crt. 
Identificare poziție kilometrică Lungime TIP / Diametru 

1 2 3 

1 Km. 0+150 7,50 m Podeț Ø 800 + 1 cameră de cădere stânga 

2 Km. 1+040 10,00 m Podeț Ø 800 + 1 cameră de cădere stânga 

Din care total lungimi: 

PODEȚ TUBULAR Ø 800 17,50 m 3,50 tuburi tip PREMO Ø 800 
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Notă: Profil adoptat cf.normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate conform 

Ordin nr. 1296 din 30.08.2017, conform Anexa 1, Capitolul 4 – Clasele tehnice IV și V, puntul 4.1. – Drumuri naționale 

secundare, drumuri județene, drumuri comunale cu 2 benzi de circulație. 

Notă: Sistem rutier (adoptat cu respectarea normativului AND 605-2016: Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții 

tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă, și dimensionat cf. PD 177-2001: Normativ pentru 

dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide): 

Notă: în componența mixturilor asfaltice, lianții se aleg în funcție de zona climatică a amplasamentului, respectiv zona 

climatică caldă cf. Anexa A a normativului AND 605/2016 – Harta cu zonele climatice. Astfel se vor folosi bitumurile 

35/50 sau 50/70. 

Notă: Secțiunile de scurgere proiectate vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele transversale tip 

anexate volumului de piese desenate.Se va asigura racordarea rigolelor la camerele de cădere proiectate. 

Notă: Acostamentele vor fi executate conform detaliilor de execuție din profilele transversale tip anexate volumului de 

piese desenate.  
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ANTEMĂSURĂTORI 

 
Categoria de lucrari: 01 - Lucrari pregatitoare  

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 TSC18A1 Sapatura cu buldozerul =  1,350.00 smc 13.50 

    sapatura - cantitate cf. program de calcul  = 1,350.00     

2 TSC35B31 Incarcat Auto ( total sapatura - umplutura) -  5,351.70 smc 53.52 

    sapatura = 5,465.70     

    umplutura = 114.00     

3 TRA01A05P Transportul pamantului cu autobasculanta =  9,633.06 to 9,633.06 

    5,351.70   mc   

4 TSE05B1 Nivelarea cu autogrederul = 9,524.75 smp 95.25 

    Lungime tronson = 1,229.00 m   

    Latime tronson ( platforma structurii rutiere) = 7.75 m   

5 TSD07A1 Compactarea umpluturii si la baza terenului de fundare =  1,066.48 smc 10.66 

    Umpluturi = 114.00 mc   

    Platfoma structurii rutiere =  952.48 mc   

    Grosimea compactarii = 0.10 m   

6 TSD14A1 Udarea cu autocisterna =  247.42 to 247.42 

7 TRA05A05 Transportul apei cu cisterna = 247.42 to 247.42 

 
Categoria de lucrari: 02 - Sistem rutier 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 DA06B1 Strat de fundatie din balast = 1,159.50 mc 1,159.50 

    CANTITATE 1,159.50 mc   

    Grosime strat de fundatie =  0.15 m   

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

2 DA06B1 Strat de fundatie din balast = 1,546.00 mc 1,546.00 

    CANTITATE 1,546.00 mc   

    Grosime strat de fundatie =  0.20 m   

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

3 DA12A1 Strat de baza din piatra sparta =  1,932.50 mc 1,932.50 

    CANTITATE 1,932.50 mc   

    Grosime strat de baza =  0.25 m   

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

4 DB01D1 Curătire pentru aplicarea îmbrăcăminții rutiere pe stratul de baza din agregate de zgura =  7,730.00 mp 7,730.00 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

5 DB02D1 Amorsarea suprafetei stratului suport  =  7,730.00 smp 77.30 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

6 DB13B1 STRAT DE BAZĂ AB 31,5 8 cm 1,369.47 to 1,369.47 

    Total Tronson  1,281.60 to   

      6,759.50 mp   

    LUNGIME 1,229.00 m   

Greutate specifica 2.37 LATIME 5.50 m   

    Grosime strat de legatura =  0.08 m   

  0.013 Pierderi  (13kg/1000 mp) 87.87 to   

7 DB01D1 Curătire pentru aplicarea îmbrăcăminții rutiere pe stratul de legatura =  7,730.00 mp 7,730.00 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

8 DB02D1 Amorsarea suprafetei stratului suport  =  7,730.00 smp 77.30 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

9 DB16H1 Strat de uzură de tip BADPC 22,4 = 1,099.21 to 1,099.21 

    Tronson  1,099.21 to   

Greutate specifica 2.37 SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 m   

    Grosime strat de legatura =  0.06 m   

10 DB01D1 Curătire pentru aplicarea îmbrăcăminții rutiere pe stratul de legatura =  7,730.00 mp 7,730.00 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

11 DB02D1 Amorsarea suprafetei stratului suport  =  7,730.00 smp 77.30 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

12 DB16H1 Strat de uzură de tip BAPC 16 = 7,730.00 mp 7,730.00 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT FĂRĂ DRUMURI LATERALE - CALCULATĂ CU SUPRALĂRGIRI 7,730.00 mp   

 
Categoria de lucrari: 03 - Semnalizare rutiera 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

            

1 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale simple duble cu intreruperi sau continue executate mecanizat = 3,687.00 km 3.69 

    marcaj longitudinal de separare a sensurilor de circulatie =  1,229.00 m   

    marcaj de delimitare a partii carosabile = 2,458.00 m   

2 DF18A1 Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal confectionati industrial =  43.00 buc 43.00 

3 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru circuitul rutier din tabla otel sau aluminiu pe ...stalp gata plantat 30.00 buc 30.00 
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Categoria de lucrari: 04 - Rigole de acostament monolite 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 PC02A1 Cofraje pentru realizarea rigoleleor carosabile 1,159.20 smp 11.59 

    Acostamente =  1,159.20 mp   

Lungime rigole de acostament 1449 lungime rigole de acostament -  1,449.00 m   

    latime acostamente -  0.80 m   

2 CA02C1 Turnare beton (C30/37) 217.35 mc 217.35 

    Arie sectiune rigola de acostament  0.15 mp   

    lungime rigole de acostament -  1,449.00 m   

3 IFB09A1 Strat pilonat din nisip in grosime de 3 cm 1,014.30 mp 1,014.30 

    Acostamente =  1,014.30 mp   

    lungime rigola de acostament -  1,449.00 m   

    latime rigola de acostament -  0.70 m   

4 IFB09A1 Rostuire pereu dale cu mortar de ciment = 615.83 ml 615.83 

    lungime rigola de acostament -  1,449.00 m   

    lungime dala de beton rostuita -  2.00 m   

    latime rigola de acostament -  0.70 m   

Categoria de lucrari: 05 - Rigole betonate si acostamente consolidate C30/37 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 TSE03D1 Finisarea manuala a acostamentelor + rigolele = 615.00 smp 6.15 

    Acostamente =  153.75 mp   

Lungime acostamente 205.00 lungime acostamente -  205.00 m   

Lungime Rigole betonate 205.00 latime acostamente -  0.75 m   

Latime acostamente 0.75  Tip B Rigole/ santuri = 461.25 mp   

Rigola desfasurata finisare 2.25 Tip B lungime santuri/rigole -  205.00 m   

    Tip B - desfasurata rigole/santuri -  2.25 m   

2 IFB09A1 Strat pilonat din nisip in grosime de 5 cm 563.75 mp 563.75 

    Acostamente =  153.75 mp   

    lungime acostamente -  205.00 m   

    latime acostamente -  0.75 m   

     Tip B Rigole/ santuri = 410.00 mp   

    Tip B lungime santuri/rigole -  205.00 m   

Rigola desfasurata strat nisip 2.00 Tip B - desfasurata rigole/santuri -  2.00 m   

3 PC02A1 Cofraje = 37.16 mp 37.16 

  2 Acostamente =  11.53 mp   

grosime acs 0.15 lungime acostamente -  205.00 m   

grosime rig. 0.1 latime acostamente -  0.75 m   

     Tip B Rigole/ santuri = 25.63 mp   

    Tip B lungime santuri/rigole -  205.00 m   

Rigola desfasurata cofraje 2.50 Tip B- desfasurata rigole/santuri -  2.50 m   

4 CA02C1 Turnare beton  ( C30/37)  = 66.63 mc 66.63 

    Acostamente =  15.38 mc   

grosime acs. 0.15 lungime acostamente -  205.00 m   

grosime rig. 0.1 latime acostamente -  0.50 m   

     Tip B Rigole/ santuri = 51.25 mc   

    Tip B lungime santuri/rigole -  205.00 m   

    Tip B - desfasurata rigole/santuri -  2.50 m   

5 IFA07A1 Rostuire pereu dale cu mortar de ciment = 117.88 m 117.88 

  2 Acostamente =  76.88 m   

    lungime acostamente -  205.00 m   

    latime acostamente -  0.75 m   

     Tip B Rigole/ santuri = 41.00 m   

    Tip B lungime santuri/rigole -  205.00 m   

    Tip B - desfasurata rigole/santuri -  2.50 m   

Categoria de lucrari: 06 - Accese auto la proprietati - Rigole tip scafa 1 accese x 4 m = 4 ml 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 TSA01XA    SAPATURA MANUALA 225.00 smc 2.25 

    0.45 inaltime * 500 mp 225.00     

2 TSC35B31 Incarcat Auto ( total sapatura - umplutura) -  225.00 smc 2.25 

    sapatura = 225.00     

    umplutura = 0.00     

3 TRA01A05P Transportul pamantului cu autobasculanta =  405.00 to 405.00 

    225.00   mc   

4 TSD04C1 Compactare cu maiul 5.00 mc 5.00 

    1 acces 0.10 mc 0.10 mc   

    accese 50.00 buc   

5 PC02A1 Cofraje pentru realizare rigole tip scafa 50.00 mp 50.00 

    Total = 50.00 mp   

Lungime accese 200 lungime accese 200.00 m   

    inaltime 0.25 m   

6 CA02C1 Turnare beton rigolă tip scafă -  36.00 mc 36.00 

    Arie sectiune 0.18 mp   

    lungime accese tip scafa 200.00 m   

7 IFB09A1 Strat drenant din nisip 3 cm pt rigolă tip cafă  220.00 mp 220.00 

    Latime baza rigola tip scafa 1.10 m   
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    lungime rigola tip scafa 200.00 m   

8 IFB09A1 Rostuire rigolă tip scafă - pereu dale cu mortar de ciment =  100.00 m 100.00 

    lungime rigola tip scafa 200.00 m   

    lungime pereu dala 2.00 m   

    latime pereu dala 1.00 m   

9 PC02A1 Cofraje pt dală 90.00 mp 90.00 

    Total = 90.00 mp x 3 fețe 

Lungime dală 200 lungime accese 200.00 m   

    inaltime 0.15 m   

10 CA02C1 Turnare beton dală-  75.00 mc 75.00 

    strat din beton 0,15 cm  0.15 cm   

    latime 2.50 m   

    lungime accese  200.00 m   

11 IFB09A1 dală - Strat drenant din nisip 3 cm  500.00 mp 500.00 

    Latime baza  2.50 m   

    lungime acces auto 200.00 m   

12   dală - Rostuire pereu dale cu mortar de ciment =  250.00 m 250.00 

    lungime acces 125.00 m   

    lungime pereu dala 1.00 m   

    latime pereu dala 2.00 m   

13   Armare cu plasa de buzău 2 straturi de plasă 1,000.00 mp 1,000.00 

    Total = 500.00 mp x2 

Lungime dală 200 lungime accese 200.00 m   

    latime  2.50 m   

13 DA06B1 Strat de fundatie din balast = 50.00 mc 50.00 

    CANTITATE 50.00 mc   

    Grosime strat de fundatie =  0.10 m   

    suprafață 500.00 mp   

14 DA12A1 Strat de baza din piatra sparta =  60.00 mc 60.00 

    CANTITATE 60.00 mc   

    Grosime strat de baza =  0.12 m   

    suprafață 500.00 mp   

 
Categoria de lucrari: 08 - Accese pietonale - dală din beton 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 TSA01XA    SAPATURA MANUALA 56.25 smc 0.56 

    0.3 * 187.5 mp 56.25     

2 TSC35B31 Incarcat Auto ( total sapatura - umplutura) -  56.25 smc 0.56 

    sapatura = 56.25     

    umplutura = 0.00     

3 TRA01A05P Transportul pamantului cu autobasculanta =  101.25 to 101.25 

    56.25   mc   

4 TSD04C1 Compactare cu maiul 2.50 mc 2.50 

    1 acces 0.05 mc 0.05 mc   

    accese 50.00 buc   

5 PC02A1 Cofraje pentru realizare rigole tip scafa 22.50 mp 22.50 

    Total = 22.50 mp x 3 fețe 

Lungime accese 75 lungime accese 75.00 m   

    inaltime 0.10 m   

6 CA02C1 Turnare beton -  18.75 mc 18.75 

    strat din beton 0,15 cm  0.10 cm   

    latime 2.50 m   

    lungime accese  75.00 m   

7 IFB09A1 Strat drenant din nisip 3 cm  187.50 mp 187.50 

    Latime baza  2.50 m   

    lungime acces auto 75.00 m   

8 IFB09A1 Rostuire pereu dale cu mortar de ciment =  112.50 m 112.50 

    lungime acces 75.00 m   

    lungime pereu dala 1.00 m   

    latime pereu dala 1.50 m   

9   Armare cu plasa de buzău 1 strat de plasă 112.50 mp 112.50 

    Total = 112.50 mp   

Lungime accese 75 lungime accese 75.00 m   

    latime  1.50 m   

10 DA06B1 Strat de fundatie din balast = 18.75 mc 18.75 

    CANTITATE 18.75 mc   

    Grosime strat de fundatie =  0.10 m   

    suprafață 187.50 mp   

11 DA12A1 Strat de baza din piatra sparta =  18.75 mc 18.75 

    CANTITATE 18.75 mc   

    Grosime strat de baza =  0.10 m   

    suprafață 187.50 mp   
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Categoria de lucrari: 09 - Podete tubulare DN 800 mm 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 TSC04G1 Sapatura mecanizata= 59.9 smc 0.599 

nr. tuburi 3.5 Total=       

nr. fundatii 2 1 tub (5 m)= 12.80 mc   

nr. camere cadere 2 1 camera cadere= 5.15 mc   

2 TSA02E1 Sapatura manuala= 4.80 mc 4.80 

    1 fundatie 1.00 mc   

nr. Podete 2 1 podet 2.20 mc   

nr. grinzi capat 2 1 grinda de capat 0.20 mc   

3 TRB01C12 Transport materiale cu roaba 3.96 to 3.96 

  1.8   3.96     

4 TRA01A05P Transport pamant cu autobasculanta 114.95 to 114.95 

5 PB02A1 Turnat beton in fundatii C 20/25 8.10 mc 8.10 

nr. fundatii 2 1 fundatie 1.20 mc   

nr. podete 2 1 podet 2.60 mc   

nr. pinteni 2.5 1 grinda de capat 0.20 mc   

6 TSD04C1 Compactare cu maiul 3.20 mc 3.20 

Nr. podete 2   1.60 mc   

7 DA06A1 Strat agregat din balast 19.40 mc 19.40 

nr. camere cadere 2 1 camera cadere= 0.40 mc   

nr. tuburi 3.5 1 tub (5 m)= 5.20 mc   

strat sub pereu nr. (camere cadere) 2 1 pereu= 0.20 mc   

8 IFB09A1 Strat din nisip pentru pozare tub corugat =  3.50 mc 3.50 

nr. tuburi 3.5 1 tub (5 m)= 1.00 mc   

9 PI06B1 Montare tuburi tip Premo 3.5 buc 3.5 

10 6418998 Tub aductiune tip premo DN 800 L=5,00 m 3.5 buc 3.5 

11 PC02A1 Cofraje pentru beton 104.80 mp 104.80 

nr camere cadere 2 1 camera cadere= 16.00 mp   

nr. Timpane 1 podet 4  timpane 1 podet=  18.20 mp   

12 CZ0303A1 Confectionare armaturi din otel-beton ob 37<10mm= 508.00 kg 508.00 

nr. camere cadere 2 1 cameră de cădere 114.00 kg   

nr. Podete 2 1 podet = 140.00 kg   

13 PD01A1 Montare armaturi pt. beton armat= 508.00 kg 508.00 

14 PB06A1 Turnat beton in elevatii timpane C30/37= 12.00 mc 12.00 

nr. podete 2 timpane 1 podet= 2.10 mc   

nr. camere cadere 2 1 camera cadere= 1.90 mc   

pereu beton 2 1 pereu= 1.00 mc   

Grinda de capat 2 1 grinda capat 1.00 mc   

 
Categoria de lucrari: 12 - drumuri laterale 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 TSC18A1 Sapatura cu buldozerul =  231.00 smc 2.31 

    sapatura - 0,50 adancime*125m*3.7 latime  = 231.00     

2 TSC35B31 Incarcat Auto ( total sapatura - umplutura) -  231.00 smc 2.31 

    sapatura = 231.00     

3 TRA01A05P Transportul pamantului cu autobasculanta =  415.80 to 415.80 

    231.00   mc   

5 TSE05B1 Nivelarea cu autogrederul = 562.50 smp 5.63 

    Lungime tronson = 125.00 m   

    Latime tronson ( platforma structurii rutiere) = 4.50 m   

6 TSD07A1 Compactarea umpluturii si la baza terenului de fundare =  56.25 smc 0.56 

    Umpluturi = 0.00 mc   

    Platfoma structurii rutiere =  56.25 mc   

    Grosimea compactarii = 0.10 m   

7 TSD14A1 Udarea cu autocisterna =  13.05 to 13.05 

8 TRA05A05 Transportul apei cu cisterna = 13.05 to 13.05 

9 DA06B1 Strat de fundatie din balast = 85.20 mc 85.20 

    CANTITATE 85.20 mc   

    Grosime strat de fundatie =  0.15 m   

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

10 DA06B1 Strat de fundatie din balast = 113.60 mc 113.60 

    CANTITATE 113.60 mc   

    Grosime strat de fundatie =  0.20 m   

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

11 DA12A1 Strat de baza din piatra sparta =  142.00 mc 142.00 

    CANTITATE 142.00 mc   

    Grosime strat de baza =  0.25 m   

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

12 DB01D1 
Curătire pentru aplicarea îmbrăcăminții rutiere pe stratul de baza din 

agregate de zgura =  
568.00 mp 568.00 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

13 DB02D1 Amorsarea suprafetei stratului suport  =  568.00 smp 5.68 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

14 DB13B1 STRAT DE BAZĂ AB 31,5 8 cm 93.70 to 93.70 
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    Total Tronson  87.69 to   

      462.50 mp   

    LUNGIME 125.00 m   

Greutate specifica 2.37 LATIME 3.70 m   

    Grosime strat de legatura =  0.08 m   

  0.013 Pierderi  (13kg/1000 mp) 6.01 to   

15 DB01D1 Curătire pentru aplicarea îmbrăcăminții rutiere pe stratul de legatura =  568.00 mp 568.00 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

16 DB02D1 Amorsarea suprafetei stratului suport  =  568.00 smp 5.68 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

17 DB16H1 Strat de uzură de tip BDPC 22,4 = 80.77 to 80.77 

    Tronson  80.77 to   

Greutate specifica 2.37 SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 m   

    Grosime strat de legatura =  0.06 m   

18 DB01D1 Curătire pentru aplicarea îmbrăcăminții rutiere pe stratul de legatura =  568.00 mp 568.00 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

19 DB02D1 Amorsarea suprafetei stratului suport  =  568.00 smp 5.68 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

20 DB16H1 Strat de uzură de tip BAPC 16 = 568.00 mp 568.00 

    SUPRAFAȚĂ ASFALT  568.00 mp   

Rigole de acostament monolite drumuri laterale 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 PC02A1 Cofraje pentru realizarea rigoleleor carosabile 100.00 smp 1.00 

    Acostamente =  100.00 mp   

Lungime rigole de 
acostament 

125 lungime rigole de acostament -  125.00 m   

    latime acostamente -  0.80 m   

2 CA02C1 Turnare beton (C30/37) 18.75 mc 18.75 

    Arie sectiune rigola de acostament  0.15 mp   

    lungime rigole de acostament -  125.00 m   

3 IFB09A1 Strat pilonat din nisip in grosime de 3 cm 87.50 mp 87.50 

    Acostamente =  87.50 mp   

    lungime rigola de acostament -  125.00 m   

    latime rigola de acostament -  0.70 m   

4 IFB09A1 Rostuire pereu dale cu mortar de ciment = 53.13 ml 53.13 

    lungime rigola de acostament -  125.00 m   

    lungime dala de beton rostuita -  2.00 m   

    latime rigola de acostament -  0.70 m   

Rigole betonate si acostamente consolidate C30/37 - drumuri laterale 

Nr. Crt Simbol articol Calcul analitic al cantitatilor U.M. Total 

1 TSE03D1 Finisarea manuala a acostamentelor + rigolele = 150.00 smp 1.50 

    Acostamente =  37.50 mp   

Lungime acostamente 50.00 lungime acostamente -  50.00 m   

Lungime Rigole betonate 50.00 latime acostamente -  0.75 m   

Latime acostamente 0.75  Tip B Rigole/ santuri = 112.50 mp   

Rigola desfasurata finisare 2.25 Tip B lungime santuri/rigole -  50.00 m   

    Tip B - desfasurata rigole/santuri -  2.25 m   

2 IFB09A1 Strat pilonat din nisip in grosime de 5 cm 137.50 mp 137.50 

    Acostamente =  37.50 mp   

    lungime acostamente -  50.00 m   

    latime acostamente -  0.75 m   

     Tip B Rigole/ santuri = 100.00 mp   

    Tip B lungime santuri/rigole -  50.00 m   

Rigola desfasurata strat nisip 2.00 Tip B - desfasurata rigole/santuri -  2.00 m   

3 PC02A1 Cofraje = 9.06 mp 9.06 

  2 Acostamente =  2.81 mp   

grosime acs 0.15 lungime acostamente -  50.00 m   

grosime rig. 0.1 latime acostamente -  0.75 m   

     Tip B Rigole/ santuri = 6.25 mp   

    Tip B lungime santuri/rigole -  50.00 m   

Rigola desfasurata cofraje 2.50 Tip B- desfasurata rigole/santuri -  2.50 m   

4 CA02C1 Turnare beton  ( C30/37)  = 16.25 mc 16.25 

    Acostamente =  3.75 mc   

grosime acs. 0.15 lungime acostamente -  50.00 m   

grosime rig. 0.1 latime acostamente -  0.50 m   

     Tip B Rigole/ santuri = 12.50 mc   

    Tip B lungime santuri/rigole -  50.00 m   

    Tip B - desfasurata rigole/santuri -  2.50 m   

5 IFA07A1 Rostuire pereu dale cu mortar de ciment = 28.75 m 28.75 

  2 Acostamente =  18.75 m   

    lungime acostamente -  50.00 m   

    latime acostamente -  0.75 m   

     Tip B Rigole/ santuri = 10.00 m   

    Tip B lungime santuri/rigole -  50.00 m   

    Tip B - desfasurata rigole/santuri -  2.50 m   



Proiectant:                                                     S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Etapa de elaborare / Faza:                                              a II-a / D.A.L.I. 

Nr. Proiect:                                                                       A 2121 / 2022 

Denumire proiect: 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A,  

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Pagina | 53 

 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA 

şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

 

Valoarea totală (INV):  

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) la nivelul prețurilor lunii iulie 2022 (1 euro la 01.07.2022 = 4,946 lei curs 

B.N.R.) este de: Vt  =  7,606,742.96 lei (1,537,958.55 euro), din care C+M = 5,214,170.79 lei (1,054,219.73 euro). 

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 

Anul 1 – Valoare investiție inclusiv TVA = 7,606,742.96 lei   

C + M = 5,214,170.79 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; 

Nr. crt. DENUMIRE LUNGIME U.M.  

CENTRALIZATOR LUCRĂRI 

PARAMETRI TEHNICI CANTITATE U.M.  

1 LUNGIME TOTALĂ  1229.00 M 

2 SUPRAFAȚA PARTE CAROSABILĂ (CU SUPRALĂRGIRI) 7730.00 MP 

3 SUPRAFAȚA PARTE CAROSABILĂ DRUMURI LATERALE 568.00 MP 

4 MARCAJE 3690.00 M 

5 SEMNE DE CIRCULAȚIE 43.00 BUC. 

6 ACCESE AUTO  500.00 MP 

7 ACCESE PIETONALE 187.50 MP 

8 RIGOLE TIP SCAFĂ 200.00 M 

9 RIGOLE DE ACOSTAMENT (CUMULAT) 1449.00 M 

10 RIGOLE TRIUNGHIULARE DIN BETON DE CIMENT  205.00 M 

11 PODETE TUBULARE DN 800 17.50 M 

12 CAMERE DE CĂDERE 2.00 BUC. 

13 DRUMURI LATERALE 125 M 

14 PARAPET DE PROTECȚIE 70.00 M 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Nu este cazul 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata estimată de execuţie a lucrărilor este de 12 luni. Eșalonarea pentru fiecare categorie de lucrari, pe 

partea de execuție, prezentată în graficul general de realizare a investiției publice nu este restrictivă. Executantul își 

va eșalona durata de execuție a proiectului în funcție de resursele proprii, dar fără a depăși durata maximă de realizare 

de 12 luni. 
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6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform 

gradului de detaliere al propunerilor tehnice. 

 

La elaborarea documentaţiei au fost avute în vedere prescripţiile legislaţiei generale şi a legislaţiei de 

proiectare, hotărâri guvernamentale si ordonanţe dupa cum urmează: 

 - legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii; 

 - legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinţelor. 

 

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. 

 

Finanțarea obiectivului analizat în prezenta documentație se dorește prin fonduri de la bugetul local sau de 

stat. 
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7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire; 

 Actul administrativ al autorității competente se atașează la prezenta documentație: certificatul de 

urbanism emis de catre Primaria comunei Băneasa, Jud. Giurgiu. 

 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

Se atașează la prezenta documentație. 

 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege; 

Se atașează la prezenta documentație. 

 

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente; 

Nu este cazul. 

 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în 

documentaţia tehnico-economică; 

Se atașează la prezenta documentație. 

 

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: 

 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru 

creșterea performanței energetice – nu este cazul; 

b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz – nu este cazul; 

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice – nu este cazul; 

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice – nu este cazul; 

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 

 

 

 

 

Data: Întocmit 

2022 

 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 
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Anexe: 

Piese scrise 
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1. BREVIAR DE CALCUL – STRUCTURĂ RUTIERĂ 

 

Dimensionarea sistemului rutier a fost efectuată conform normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere 

suple și semirigide (Metoda analitică), indicativ PD 177/2001. 

In vederea realizării dimensionării sistemului rutier pentru străzile analizate în documentația tehnico-economică 

au fost folosite următoarele aplicații informatice: 

➢ Programul de dimensionare pentru structuri rutiere – CALDEROM; 

➢ Programul de calcul – Microsoft Excel; 

➢ Programul de editare text – Microsoft Word. 

 

DATE GENERALE 

• Tip climateric - II 

• Regim hidrologic - 2b 

• Tip de pământ – P5 

➢ Stabilirea traficului de calcul: 

Stabilirea traficului de calcul se face conform AND 584/2012, Normativ pentru determinarea traficului de 

calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacității portante și al capacității de circulație. 

Traficul de calcul pentru dimensionarea structurilor rutiere se exprimă în milioane de osii standard de 115 

kN (m.o.s) și se stabilește cu relația: 

Nc=365 ×10
-6

×Crt ∑ MZAk

6

k=1

×fk×0,50 × ∑ (Pki+Pki+1)

n

i=1

×ti 

Nc= traficul de calcul în milioane osii standard de 115 KN (m.o.s.) pe banda de circulație cea mai solicitată 

Crt = coeficientul de repartiție transversală a traficului pe banda de circulație cea mai solicitată; 

MZAk= intensitatea medie zilnică anuală a traficului în anul de bază, pentru grupa „K” de vehicule; 

Pki + Pki+1= coeficinții de evoluție a traficului de perspectivă pentru grupa „K” de vehicule la începutul și 

sfârșitul perioadei parțiale „i” de prognoză; 

fk = coeficient de echivalare a vehiculelor din grupa „K” în osii standard de 115 kN; 

n =numărul de perioade pațiale  ti de prognoză; 

ti =numărul de perioade parțiale ti de prognoză; 

Determinarea parametrilor de calcul: 

Coeficientul de repartiție transversala ( Crt ) 

Categoria de drum Drumuri 

Numarul benzilor  de circulație 1 2 3 4 6 

Crt  1,00 0,50 0,50 0,35 0,33 

Coeficient de echivalare a vehiculelor din grupa „K” în osii standard de 115 kN (fk ) 

Tipuri de 

structuri rutiere 

Autocamioane şi 

derivate cu 2 osii 

Autocamioane şi 

derivate cu 3 – 4 osii 

Autovehicule 

articulate 
Autobuze 

Tractoare cu/fără 

remorcă, vehicule 

speciale 

Trenuri 

rutiere 

Suple și 

semirigide 
0,1 0,7 0,90 0,60 0,1 1,00 

Perioada de perspectivă este indicată de beneficiarul lucrării și este de 15 ani. 

 

Datorită faptului că pe sectoarele de drumuri nu au existat nici un post WIM, se utilizează coeficienții fk  din 

tabelul 3 – coeficienții medii de echivalare a vehiculelor fizice în osii de 115 kN din Normativului pentru determinarea 



Proiectant:                                                     S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Etapa de elaborare / Faza:                                              a II-a / D.A.L.I. 

Nr. Proiect:                                                                       A 2121 / 2022 

Denumire proiect: 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A,  

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Pagina | 58 

 

traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacității portante și al capacității de circulație, 

indicativ AND 584/2012 și traficul mediu zilnic anual din anul 2015 (date CESTRIN). 

 

Traficul de calcul se stabileşte cu relaţia: 

Traficul de calcul se stabileşte cu relaţia:                           

 𝑁𝑐 = 365 × 10−6 × 𝐶𝑟𝑡 ∑ 𝑀𝑍𝐴𝑘
6
𝑘=1 × 𝑓𝑘 × 0,50 × ∑ (𝑃𝑘𝑖 + 𝑃𝑘𝑖+1)𝑛

𝑖=1 × 𝑡𝑖 = 1,000 𝑚. 𝑜. 𝑠. 
 

Sistemul rutier analizat: 

- strat de uzură din BAPC16 în grosime de 4 cm; 

- strat de legătură din BADPC 22,4 în grosime de 6 cm; 

- strat de bază din AB 31,5 în grosime de 8 cm; 

- strat de bază din piatră spartă în grosime de 25 cm; 

- strat de fundaţie din balast în grosime de 20 cm; 

- strat de formă din balast în grosime de 15 cm. 

 

Conform tipului climateric II şi regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic a 

pământului de fundare este de 70 Mpa. Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson () este 0,42. 

 

Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere şi valorile de calcul ale modulului de elasticitate 

dinamic şi ale coeficientului lui Poisson din tabelul nr.1. 

 

Denumirea materialului din strat h (cm.) E (MPa)  

Strat de uzură BAPC 16 4 3600 0,35 

Strat de legatură BADPC 22,4 6 3000 0,35 

Strat de bază AB 31,5 8 3000 0,35 
Strat de bază din piatră spartă 25 500 0,27 

Strat de fundație balast 35 300 0,27 

Pământ de fundare P5 ∞ 70 0,42 

 

Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard 

Se calculează următoarele componente ale deformaţiei cu ajutorul programului CALDEROM. 

Parametrii problemei sunt: 
Parametrii problemei sunt 

 
Sarcina.....            57.50   kN 

Presiunea pneului        0.625 MPa 
Raza cercului            17.11  cm 

Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    4.00 cm 
Stratul 2: Modulul  3000. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea   14.00 cm 
Stratul 3: Modulul   500. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   25.00 cm 
Stratul 4: Modulul   300. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   35.00 cm 

Stratul 5: Modulul    70. MPa,  Coeficientul Poisson  .420 si e semifinit 
 

R E Z U L T A T E:            DEFORMATIE  DEFORMATIE 
R        Z                    RADIALA   VERTICALA 

cm       cm                   microdef    microdef 
 

.0   -18.00                  .140E+03   -.194E+03 

.0    18.00                  .140E+03   -.438E+03 

.0   -78.00                  .891E+02   -.104E+03 

.0    78.00                  .891E+02   -.209E+03 
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➢ Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier proiectat 

Criteriul deformaţiei specifice la întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase: 

Nc = 1,00 m.o.s, reprezintă traficul de calcul în milioane osii standard de 115 kN. 

Nadm= 24,50 x 108 x εr
–3,97 

 =24,50 x 108 x 202–3,97  = 7,397 m.o.s., reprezintă numărul de solicitări 

admisibil, în m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase, corespunzător stării de deformație la baza acesteia. 

Conform PD 177/2001, RDOadm are valoarea de max. 1,00. 

RDO = NC / Nadm = 0,360 / 2.068 = 0,13 < 1,00 

RDO < RDOadm, RDOadm = 1,00. 

Criteriul deformației specifice verticale la nivelul pământului de fundare: 

εzadm = 600 x NC
-0,28 = 600 x 0,360-0,27 = 600 microdeformaţii 

εz= 209 microdeformaţii < εzadm = 600 microdeformaţii 

 

➢ VERIFICAREA REZISTENŢEI COMPLEXULUI RUTIER LA ACŢIUNEA FENOMENULUI DE 

ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ CONFORM STAS 1709/1/2/3-90 – ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ ÎN COMPLEXUL RUTIER. 

PRESCRIPȚII DE CALCUL. 

Adâncimea de îngheţ în complexul rutier reprezintă nivelul cel mai coborât de la suprafaţa drumului la care 

apa interstiţială se transformă în gheaţă, în timpul iernii (în practică se admite că această adâncime coincide cu cea a 

izotermei zero). 

Adâncimea de îngheţ în complexul rutier, Zcr, se consideră egală cu adâncimea de îngheţ în pământul de 

fundaţie Z, în condiţii de porozitate şi umiditate specifice acestuia, la care se adaugă un spor al adâncimii de îngheţ 

ΔZ (determinat de capacitatea de transmitere a căldurii a staturilor sistemului rutier) şi se calculează cu relaţia: 

- Zcr = Z + ΔZ   (cm) 

- ΔZ = Hsr – He  (cm) 

- Hsr reprezintă grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente la îngheţ exprimat în 

centimetri; 

- He reprezintă grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a sistemului rutier exprimat în centimetri; 

Conform punctului 2.4. din STAS 1709/1-90 grosimea echivalentă a sistemului rutier He se calculează cu 

relaţia:  He= ∑ hi ∗ Cti, (cm). 

- h reprezintă grosimea stratului rutier luat în calcul exprimat în centimetri; 

- Ct reprezintă coeficientul de echivalare a capacităţii de transmitere a căldurii specifice fiecărui material din 

alcătuirea stratului rutier luat în calcul, conform tabelului nr. 3 din STAS 1709/1-1990. 

Faţă de cele prezentate mai sus, ţinând cont de prevederile STAS 1709/1-90, rezultă următoarele: 

Structura rutieră: 

- strat de uzură din BAPC 16 de 4 cm grosime; 

- strat de legătură din BADPC 22,4 de 6 cm grosime; 

- strat de bază din BADPC 22,4 de 8 cm grosime; 

- strat de bază din piatră spartă în grosime de 25 cm; 

- strat de fundaţie din balast în grosime de 35 cm; 

Hst = 35 + 25 + 14 + 4 = 78 cm 

He = 35 cm x 0,80 + 25 cm x 0,75 + 14 cm x 0,60 + 4 x 0,50 = 57,50 cm 

ΔZ = 55,00 cm – 48,60 cm = 20,85 cm 

 

Pământul de fundare se încadrează în pământuri de tip P5 conform tabelului nr. 1 (indicativ PD 177 - 2001). 

P5 Z=65, curba 7 k=0,50 

 

 



Proiectant:                                                     S.C. ANDERSSEN S.R.L. 

Etapa de elaborare / Faza:                                              a II-a / D.A.L.I. 

Nr. Proiect:                                                                       A 2121 / 2022 

Denumire proiect: 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A,  

COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Pagina | 60 

 

Zcr = Z + ΔZ   (cm) 

Zcr = 78,00 cm + 20,85 cm = 85,85 cm. 

Z – adâncimea de îngheţ în pământul de fundaţie, s-a determinat ţinând cont de tipul climateric, condiţiile 

hidrologice, tipul de pământ, conform hărţilor privind repartiţia funcţie de indicele de umiditate a tipurilor climaterice şi 

repartiţia indicelui de îngheţ dintr-o perioadă de 30 de ani, conform STAS 1709/1-90. 

Gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K reprezintă raportul dintre grosimea 

echivalentă a sistemului rutier He şi adâncimea de îngheţ în complexul rutier Zcr, ambele stabilite conform STAS 

1709/1-1990. 

K = He/ Zcr 

K = 57,15 cm / 85,85 cm = 0,66 

Se consideră că structura rutieră este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de asigurare la pătrunderea 

îngheţului în complexul rutier K, are cel puţin valoarea din tabelul nr. 4 (STAS 1709/2-90), funcţie de tipul climateric, 

tipul sistemului rutier, tipul de pământ şi gradul de sensibilitate la îngheţ al acestuia. 

Conform STAS 1709/2-90 privind Prevenirea și remedierea degradărilor in îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice, 

tabel 4, avand în vedere tipul pământului de fundare, pământ tip P5, precum și structura rutieră, structura rutieră suplă, 

cu straturi bituminoase cu grosime totală < 15 cm, fără strat stabilizat cu lianți hidraulici sau puzzolanici, valoarea 

gradului de asigurare la pătrunderea înghețului, K = 0,50. 

 

 

Data: Întocmit 

2022 

 

S.C. ANDERSSEN S.R.L. 
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A. DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 Proiectant,    

 S.C. ANDERSSEN S.R.L.    

 Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2    
     

DEVIZ GENERAL  
al obiectivului de investiții 

MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (DJ) 507A, COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU      

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA  

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială 

0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 

  Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 
0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții 

Total Capitol 2 = 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii  3,000.00 570.00 3,570.00 

  

 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

 3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

 3.1.3. Alte studii specifice 3,000.00 570.00 3,570.00 

3.2 
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații 

3,000.00 570.00 3,570.00 

3.3 Expertizare tehnică 2,000.00 380.00 2,380.00 

3.4 
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor 

0.00 0.00 0.00 

3.5. Proiectare 35,000.00 6,650.00 41,650.00 

  

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general 

10,000.00 1,900.00 11,900.00 

 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

5,000.00 950.00 5,950.00 

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor 
de execuție 

5,000.00 950.00 5,950.00 

 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 35,000.00 6,650.00 41,650.00 

3.7 Consultanţă 5,000.00 950.00 5,950.00 

  
 3.7.1. Managementul de proiect pentru investiții 0.00 0.00 0.00 

 3.7.2 Auditul financiar 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.8 Asistenţă tehnică 120,000.00 22,800.00 142,800.00 

  

3.8.1.  Asistenţă tehnică din partea proiectantului 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

    a) pe perioada de execuție a lucrărilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00 

    b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de 
Stat în Construcții 

5,000.00 950.00 5,950.00 

 3.8.2. Dirigenție de șantier 80,000.00 15,200.00 95,200.00 

Total Capitol 3 = 203,000.00 38,570.00 241,570.00 
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CAPITOLUL  4 

Cheltuieli pentru investitia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 4,359,856.85 828,372.80 5,188,229.65 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 
montaj 

0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită 
montaj și echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total Capitol 4 = 4,359,856.85 828,372.80 5,188,229.65 

Capitolul 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 21,799.28 4,141.86 25,941.14 

  
 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 21,799.28 4,141.86 25,941.14 

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 68,198.22 0.00 68,198.22 

  

 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00 

 5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții 

21,908.28 0.00 21,908.28 

 5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de construcții 

4,381.66 0.00 4,381.66 

 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 21,908.28 0.00 21,908.28 

 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare 

20,000.00 0.00 20,000.00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,749,255.42 332,358.53 2,081,613.95 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 1,000.00 190.00 1,190.00 

  Total Capitol 5 = 1,840,252.92 336,690.39 2,176,943.31 

Capitolul 6 

Cheltuieli pentru darea in exploatare 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

Total Capitol 6 =  0.00 0.00 0.00 

TOTAL  GENERAL =  6,403,109.77 1,203,633.19 7,606,742.96 

Din care C + M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) =  4,381,656.13 832,514.66 5,214,170.79      
 În prețuri la data de 01.07.2022,1 euro curs BNR =4.946 lei    
     
 Data:  Întocmit,  
 2022 S.C. ANDERSSEN S.R.L.      
 Beneficiar/Investitor,    

 COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU    
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B. DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERA 

 
Detalierea pe structura devizului general - capitol III 

          

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
VALOARE fără TVA TVA 

VALOARE CU 
TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

3.1 Cheltuieli pentru studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00 

  

 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

 3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

 3.1.3. Alte studii specifice 3,000.00 570.00 3,570.00 

3.2 Cheltuieli obtinere avize acorduri autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00 

  a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00 

  b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00 

  
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele 
publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu 
agent termic, energie electrică, telefonie 

0.00 0.00 0.00 

  d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 0.00 0.00 0.00 

  
e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi 
înregistrarea terenului în cartea funciară 

0.00 0.00 0.00 

  
f) obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului 

0.00 0.00 0.00 

  g) obţinerea avizului de protecţie civilă 0.00 0.00 0.00 

  h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00 

  i) alte avize, acorduri şi autorizaţii 3,000.00 570.00 3,570.00 

3.3. Expertizare tehnică 2,000.00 380.00 2,380.00 

3.4. Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare  - total, din care: 35,000.00 6,650.00 41,650.00 

  3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

  
3.5.3. Studii de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general 

10,000.00 1,900.00 11,900.00 

  
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

5,000.00 950.00 5,950.00 

  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 5,000.00 950.00 5,950.00 

  3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 35,000.00 6,650.00 41,650.00 

  

a) cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia 
(exclusiv cele cumpărate de ofertanţi) 

0.00 0.00 0.00 

b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în 
comisiile de evaluare 

  0.00 0.00 

c) anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, 
corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de 
achiziţie publică 

0.00 0.00 0.00 

d) cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice 35,000.00 6,650.00 41,650.00 

3.7 Consultanta: 5,000.00 950.00 5,950.00 

  3.5.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00 

  3.5.2 Auditul financiar 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.8 Asistenta tehnica: 120,000.00 22,800.00 142,800.00 

  3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 40,000.00 7,600.00 47,600.00 

                      a) pe perioada de execuție a lucrărilor 35,000.00 6,650.00 41,650.00 

  
                    b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 
de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii 

5,000.00 950.00 5,950.00 

  3.8.2 Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat 80,000.00 15,200.00 95,200.00 

 TOTAL  CAP. 3  203,000.00 38,570.00 241,570.00 
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Detalierea pe structura devizului general  - capitol IV 
 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bază  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fără TVA TVA 

Valoare cu 
TVA 

 

lei lei lei  

1 2 3 4 5  

4.1. Construcţii şi instalaţii 4,359,856.85 828,372.80 5,188,229.65  

4.1.1 MODERNIZARE DRUMUR JUDEȚEAN DJ 507A 4,359,856.85 828,372.80 5,188,229.65  

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00  

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 
montaj 

0.00 0.00 0.00  

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00  

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00  

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00  

       TOTAL  CAP. 4 4,359,856.85 828,372.80 5,188,229.65  

 

Detalierea pe structura devizului general  - capitol V 

          

Cap. 5 - Alte cheltuieli 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
VALOARE fără TVA TVA 

VALOARE 
CU TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

5.1. Organizare santier  21,799.28 4,141.86 25,941.14 

  5.1.1  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 21,799.28 4,141.86 25,941.14 

  5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, taxe 68,198.22 0.00 68,198.22 

  5.2.1 Comisionul și bodânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00 

  
5.2.2 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit 
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată 

21,908.28 0.00 21,908.28 

  
5.2.3 Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calulată potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată 

4,381.66 0.00 4,381.66 

  
5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea 
prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 

21,908.28 0.00 21,908.28 

  
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare 

20,000.00 0.00 20,000.00 

5.3 
Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                          
(procent 10% x [cap./subcap. 1.2 + 1.3. + 1.4 + 2 +3.5 + 3.8 +4]) 

1,749,255.42 332,358.53 2,081,613.95 

5.4 
Cheltuieli pentru publicitate și informare, inclusiv pentru 
diseminarea informațiilor de interes public 

1,000.00 190.00 1,190.00 

       TOTAL  CAP. 5 1,840,252.92 336,690.39 2,176,943.31 
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C. DETALIEREA DEVIZELOR PE OBIECT 

 Proiectant,    

 S.C. ANDERSSEN S.R.L.    

 Iasi, str. Eternitate 76, Centru Axa, et. 2    

 01.07.2022    
  DEVIZUL obiectului 01:  MODERNIZARE DRUMUR JUDEȚEAN DJ 507A 

          

Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare fără TVA TVA 

Valoare totală  
cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații       

4.1.1. 
Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări 
exterioare 

4,359,856.85 828,372.80 5,188,229.65 

  01 Lucrări pregătitoare 122,130.28 23,204.75 145,335.03 

  02 Sistem rutier  3,195,158.21 607,080.06 3,802,238.27 

  03 Semnalizare rutieră 39,841.98 7,569.98 47,411.96 

  04 Rigole de acostament 180,010.47 34,201.99 214,212.46 

  05 Șanțuri din beton C 30/37 65,308.40 12,408.60 77,717.00 

  06 Accese auto din beton C30/37 236,008.51 44,841.62 280,850.13 

  07 Accese pietonale din beton 47,299.38 8,986.88 56,286.26 

  08 Podețe din beton Dn 800 și camere cădere 52,789.34 10,029.97 62,819.31 

  09 Parapet de protecție 64,800.53 12,312.10 77,112.63 

  10 Drumuri laterale 356,509.75 67,736.85 424,246.60 

4.1.2. Rezistență 0.00 0.00 0.00 

4.1.3. Arhitectură 0.00 0.00 0.00 

4.1.4. Instalații 0.00 0.00 0.00 

TOTAL I - subcap. 4.1. 4,359,856.85 828,372.80 5,188,229.65 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL II  - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice și funcionale care 
necesită montaj 

0.00 0.00 0.00 

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 0.00 0.00 0.00 

Total deviz obiect ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 4,359,856.85 828,372.80 5,188,229.65 
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CAPITOLUL B: 

Piese desenate 
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BORDEROU 

 

PIESE DESENATE 

LOCALITATEA BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU 

PLANȘA NR.: TIPUL PLANȘEI: SCARA: 

PLANȘA  A 01 PLANURI DE AMPLASAMENT DJ 507 A 1:20.000 

PLANȘA  P.S. 1 – 4 PLAN DE SITUAȚIE DRUM JUDEȚEAN DJ 507A 1:250 

PLANȘA  P.T.T. 1 – 4 PROFIL TRANSVERSAL TIP DRUM COMUNAL 12 1:100; 1:20 

PLANȘA  D.E. 01 DETALIU DE EXECUȚIE ACCES AUTO 1:50; 1:20 

PLANȘA  D.E. 01 DETALIU DE EXECUȚIE ACCES PIETONAL 1:50; 1:20 

PLANȘA  D.E. 02 DETALIU DE EXECUȚIE PODEȚ TUBULAR DN 800 1:50 

PLANȘA  D.E. 03 DETALIU ARMARE TIMPAN /CAMERĂ DE CĂDERE PODEȚ DN 800 1:50 

PLANȘA  P.L. 1 – 7 PROFIL LONGITUDINAL DRUM JUDEȚEAN DJ 507A 1:500; 1:50 
 

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



 

Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.311/07.12.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Modernizare drum județean (DJ) 507A, comuna BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU” 

 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general;  

Valoarea totală (INV): Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) la nivelul prețurilor lunii iulie 

2022 (1 euro la 01.07.2022 = 4,946 lei curs B.N.R.) este de: 

Vt = 7.606.742,96 lei (1.537.958,55 euro), din care  

C+M = 5.214.170,79 lei (1.054.219,73 euro).  

Eșalonarea investiției (INV/C+M): Anul 1 – Valoare investiție inclusiv TVA = 7.606.742,96 lei  

C + M = 5.214.170,79 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;  

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE LUNGIME U.M. 

1. LUNGIME TOTALĂ 1229.00 M 

2. SUPRAFAȚA PARTE CAROSABILĂ (CU 

SUPRALĂRGIRI)  

7730.00  MP 

3. SUPRAFAȚA PARTE CAROSABILĂ DRUMURI 

LATERALE 

568.00 MP 

4. MARCAJE  3690.00 M 

5. SEMNE DE CIRCULAȚIE 43.00 BUC 

6. ACCESE AUTO 500.00 MP 

7. ACCESE PIETONALE 187.50 MP 

8. RIGOLE TIP SCAFĂ 200.00 M 

9. RIGOLE DE ACOSTAMENT (CUMULAT) 1449.00 M 

10. RIGOLE TRIUNGHIULARE DIN BETON DE 

CIMENT 

205.00 M 

11. PODETE TUBULARE DN 800 17.50 M 

12. CAMERE DE CĂDERE  2.00 BUC 

13. DRUMURI LATERALE 125.00 M 

14. PARAPET DE PROTECȚIE 70.00 M 

 

c) Durata estimată de execuţie a lucrărilor este de 12 luni. 

 

                    PREȘEDINTE, 
         Dumitru Beianu 

 

 

                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                               Aurelia Brebenel 



Anexa nr.3
la Hotărârea nr.311/07.12.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



Anexa nr.4 

la Hotărârea nr.311/07.12.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR.1  

la Contractul de asociere nr.182/13.07.2022 / 5478/15.07.2022 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTULUI 

  1.1. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu 

Bulevardul Bucureşti, nr.10, judeţul Giurgiu, reprezentat prin preşedinte Dumitru Beianu, 

denumit în continuare Județul 

şi 

1.2. Comuna Băneasa prin Consiliul Local al Comunei Băneasa, cu sediul în satul 

Băneasa, Strada Principală nr.92, judeţul Giurgiu, reprezentat prin primar Ion-Viorel Rotaru, 

denumită în continuare Comuna, 

 

de comun acord, în baza Hotărârii nr.________ din __________ 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu și Hotărârii nr.________ din __________ 2022 a Consiliului Local al Comunei 

Oinacu, au hotărât modificarea şi completarea contractului de asociere, astfel: 

 

I. Capitolul 2. Obiectul asocierii se completează cu articolele 2.4, 2.5 și 2.6, după cum 

urmează: 

„2.4 Valoarea estimată a Proiectului de investiţii reprezentând  lucrări de modernizare a 

unui sector din drumul județean DJ 507A, în lungime de 1,2 km, situat în intravilanul localității 

Băneasa, este de 7,606,742.96 lei cu TVA. 

2.5 Valoarea Documentației tehnico-economice aferentă Proiectului de investiții: 

expertiză tehnică,studii de teren, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), 

proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC), proiectul tehnic (PT), detalii de 

execuție (DE), documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, verificarea tehnică a 

proiectului, avize/acorduri conform legislației în vigoare realizată de Comuna Băneasa, conform 

art.3.2 lit.a) din Contract, este de 98.770 lei și este asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli 

al Comunei. 

2.6 Valoarea execuției lucrărilor, inclusiv serviciile pentru supravegherea lucrărilor de 

construcții (dirigenția de șantier) și cotele legale aferente Proiectului de investiții, conform 

art.3.1 din Contract, este de 7.507.872,96 lei cu TVA și este asigurată din bugetul de venituri și 

cheltuieli al Județului.” 

 

II. Celelalte prevederi ale Contractului de asociere rămân nemodificate. 

 

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, ____________________, în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

JUDEŢUL GIURGIU                         COMUNA BĂNEASA 

            prin                                                                                 prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂNEASA 

    PREȘEDINTE,                                                                   PRIMAR, 

 

 

 

PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Dumitru Beianu              Aurelia Brebenel 


