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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Proiect tehnic de execuție rest de 

executat, precum și a devizului general la faza Proiect tehnic de execuție rest de executat, pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare DJ601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 

9+500 – 12+500, km 13+000 – 21+000, 11,000 km” 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 
Având în vedere: 

-referatul de aprobare nr.8417 din 27 aprilie 2022 al președintelui; 

-raportul de specialitate nr.8423 din 27 aprilie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții; 
-avizul nr.15/26.04.2022 al Comisiei tehnico-economice; 

-avizul nr.56/09.05.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

-avizul nr.37/09.05.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

-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), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-prevederile art.10 alin.(1)-(2),(4) și (8), art.12 și cele ale Anexelor nr.7 și nr.10 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; 

-prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, 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 Proiect tehnic de execuție rest de 

executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, 

km 9+500 – 12+500, km 13+000 – 21+000, 11,000 km” conform anexei nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
Art.2 Se aprobă devizul general la faza Proiect tehnic de execuție rest de executat, pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare DJ601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart , km 9+500 – 

12+500, km 13+000 – 21+000, 11,000 km” conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcției Achiziții publice și investiții, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate 

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

 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Beianu 

             CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                 Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu,23 mai 2022  
Nr.95 

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



  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru 
Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

   Page 1 

  

 

 
 
 
 
 

“Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu 
Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km” 

 

 

 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 

 

 

VOLUMUL 1 – PĂRȚI SCRISE 

 

 

 

 

 

FEBRUARIE 2022 

 

 

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.95/23.05.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru 
Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

   Page 2 

 

  

  

 

LISTA DE SEMNĂTURI 

 

Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 
12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

 

PROIECTANȚI 

Christian Antipa Sef proiect drumuri  

Florian Dumitraș 

 

Inginer proiectare drumuri 

 

 

   

   

   

 

  



  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru 
Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

   Page 3 

CUPRINS 
 

A. PIESE SCRISE   .................................................................................................. 6 

VOLUMUL 1 – MEMORIU TEHNIC 

I. Memoriu tehnic general ................................................................................................. 6 

1.  Informații generale privind obiectivul de investiții ....................................................... 6 

1.1  Denumirea obiectivului de investiţii ......................................................................... 6 

1.2  Amplasamentul ....................................................................................................... 6 

1.3  Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii ......................................... 6 

1.4  Ordonator principal de credite ................................................................................ 6 

1.5  Investitorul .............................................................................................................. 6 

1.6  Beneficiarul investitiei ............................................................................................. 6 

1.7  Elaboratorul proiectului tehnic de execuție ............................................................. 6 

2.  Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de 
fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii ........................................ 6 

2.1  Particularităţi ale amplasamentului ......................................................................... 6 

a) descrierea amplasamentul ........................................................................................... 6 

b) topografia ..................................................................................................................... 8 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei ............................................................... 9 

d) geologia, seismicitatea ................................................................................................. 9 

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate .................................................................... 10 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări 
definitive şi provizorii ...................................................................................................... 10 

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea ........................ 10 

h) căile de acces provizorii ............................................................................................. 10 

i)  bunuri de patrimoniu cultural imobil ...................................................................... 10 

2.2  Soluția tehnică ...................................................................................................... 10 

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii ............................ 10 

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei ............................................................ 13 

c) trasarea lucrărilor ....................................................................................................... 16 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier ........................................ 16 

e) organizarea de şantier. .............................................................................................. 16 

II. Memorii tehnice pe specialități – DRUMURI .............................................................. 17 



  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru 
Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

   Page 4 

Categoria și clasa de importanță .................................................................................... 17 

III. Breviare de calcul ....................................................................................................... 23 

IV. Caiete de sarcini ......................................................................................................... 24 

V. Liste cu cantităţi de lucrări – Formulare F1-F5 ......................................................... 24 

VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) ......................... 24 

Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) .............................. 26 

ANEXE………………………………………………………………………………………………. 
20 

Anexa 1 - Graficul general de realizare a investitiei publice  
                                                                                  
Anexa 2 - Program pentru asigurarea urmaririi curente a comportarii in timp 

a lucrarii   
Anexa 3 - Categoria de importanta a investitiei si exigentele de calitate  

Anexa 4 – Program faze determinante 

VOLUMUL 2 - CAIETE DE SARCINI 

VOLUMUL 3 - LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI 

B. PIESE DESENATE 

VOLUMUL 4 – PIESE DESENATE 

 

 
  



  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru 
Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

   Page 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.PIESE SCRISE 



  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru 
Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

   Page 6 

MEMORIU TEHNIC 

 

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1  Denumirea obiectivului de investiţii  

“Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 
13+000 - 21+000, 11,000km” 

1.2 Amplasamentul 

Consiliul Județean Giurgiu. 

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de 
fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii 

Aprobare DALI de către Consiliul județean Giurgiu 

1.4 Ordonator principal de credite 

Consiliul Județean Giurgiu. 

1.5 Investitorul 

Consiliul Județean Giurgiu. 

1.6 Beneficiarul investitiei 

Consiliul Județean Giurgiu. 

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

Asocierea STYLE CONSTRUCT SRL și RIA DESIGN CONSULTING SRL, 

Voluntari, str. Ion Creangă (fostă David Constantin), nr.  33, jud. Ilfov 

J23/3064/2008, RO24541003 

2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul studiului de 
fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

2.1  Particularităţi ale amplasamentului 

 a) descrierea amplasamentul 

Obiectul prezentului proiect sunt lucrările pentru restul de excutat pe DJ601 între:  

- km 9+500 - 12+500 – ieșire Bolintin Deal – intrare Bolintin Vale,  
- km 13+000 - 21+000 – intrare Bolintin Vale – ieșire Malu Spart,  

L= 11,000km 

Sectoarele studiate se desfășoară pe teritoriul județului Giurgiu între Bolintin Deal și Malu 
Spart. 
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Lucrările de reabilitare pe aceste tronsoane au inceput în anul 2016 și finalizate în în 2017, 
Antreprenor fiind SC CONSTRUCT ROMSTRADE CONSITRANS SRL, în baza unui 
contract de lucrări semnat cu CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU. 

Proiectul a fost elaborat în anul 2012 de către SC CONSITRANS SRL din București. 

La acel moment a fost emisă Autorizația de construire de către Consiliul județean Giurgiu. 

Au fost avute în vedere elementele Proiectului tehnic de execuție de la data atribuirii 
contractului de lucrări și Autorizația de construire.  

Caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor este elaborat de către CONSILIUL JUDEȚEAN 
GIURGIU. 

Au fost analizate documente din momentul execuției lucrărilor, cum ar fi situații de lucrări, 
centralizatoare, procese verbale etc. 

Având în vedere că la data execuției au fost finalizate lucrările la partea carosabilă, prezenta 
Documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru restul de executat se referă la 
amenajarea scurgerii apelor și intrările în curți, precum și lucrări de semnalizare rutieră 
(refacere marcaje rutiere). 

DJ601 are punctul de origine la intersecția cu autostrada A1 și se intersectează la final cu 
DJ503 în localitatea Videle județul Teleorman. 

Sectoarele studiate se desfășoară pe teritoriul județului Giurgiu între Bolintin Deal și Malu 
Spart. 

Prezentul proiect este relevant pentru imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 
locale, al cărei obiectiv îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii şi mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

Realizarea obiectivului se va concretiza intr-o serie de avantaje social - economice, precum: 

- imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre populatie; 
- imbunatatirea semnificativa a standardelor de mediu; 

- dezvoltarea economica si sociala durabila. 

Totodată prin implementarea proiectul se estimează: 

- dezvoltarea economică a zonei, creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale 
prin îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a agenţilor economici existenţi şi 
apariţia de agenţi economici noi care să contribuie la creşterea pieţei agricole; 

- creşterea numărului de locuri de muncă rezultat al dezvoltării economice a 
zonei; 

- îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor comunei prin accesul la 
mijloacele de intervenţie în caz de urgenţă, ca urmare a faptului că drumurile 
devin practicabile în orice condiţii meteorologice; 

- creşterea frecvenţei şcolare şi scăderea abandonului şcolar prin posibilitatea 
utilizării drumurilor locale şi pe timp ploios, drumurile devenind practicabile 
indiferent de condiţiile meteorologice; 

- dezvoltarea turismului rural prin accesul facil la obiectivele din zonă. 

Traseul drumului din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public de interes județean 
si face parte din rețeaua de drumuri aflată în adminstrarea Consiliului județean Giurgiu. 

Bolintin-Vale este un oraș în județul Giurgiu, Muntenia, România, format din localitatea 
componentă Bolintin-Vale (reședința), și din satele Crivina, Malu Spart și Suseni 
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Bolintin-Deal este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din 
satele Bolintin-Deal (reședința) și Mihai Vodă. 

Zona se află în nordul județului, pe malurile Argeșului și ale Sabarului. Pe la marginea de 
nord a orașului trece autostrada București–Pitești, pe care este deservit de o ieșire 
etichetată Bolintin-Vale. La Bolintin-Vale, din acest drum se ramifică șoseaua județeană 
DJ401A, care duce spre nord-vest la Florești-Stoenești, Găiseni, și mai departe în județul 
Dâmbovița de Potlogi, Odobești, Costeștii din Vale, Mătăsaru, Mogoșani și Găești (unde se 
termină în DN7). Tot din DJ601, la Malu Spart se ramifică șoseaua județeană DJ412A, care 
duce spre sud la Ogrezeni, Grădinari, Buturugeni, Mihăilești (unde se intersectează 
cu DN6) și Adunații Copăceni (unde se termină în DN5).  

 

Suprafata terenului este în mare parte plana, cu o panta generala de cca 1-2% dirijata spre 
sud.  

Pentru moment drumul este asfaltat cu unele micidefecțiuni în mare parte de suprafață. 
Totodată infiltrațiile de apă în corpul drumului și scurgerea ineficientă în lungul drumuui au 
condus la spălări ale materialului granular care a antrenat cedarea fundației drumului pe 
anumite zone. Având în vedere că lucrările pe partea carosabilă au fost finalizate în cadrul 
contractului anterior, eventualele remedieri se vor face separat în cadrul unui alt contract. 

In prezent drumul nu are trotuare pe întreaga lungime a traseului, decât cu mici excepții în 
orașul Bolintin Vale, zona centrală. 

Utilitati : 

- pe intreaga lungime a traseului drumului, se afla amplasata o retea de transport a 
energiei electrice, retea aeriana ce este sustinuta de stalpi din beton. 

- totodata la data intocmirii DALI, de-a lungul traseului studiat exista o multitudine de 
retele de utilitati (telefonie/internet, termoficare, gaz, apa, canal.  

b) topografia 

Au fost realizate ridicări în coordonate STEREO 70 si Marea Neagra. Pe teren au fost 
materializati reperii GPS si punctele de statie din care s-au facut masuratori. Pe baza 
masuratorilor efectuate s-a materializat axa drumului existent, urmarindu-se punctele 
caracteristice in plan, profil longitudinal si profil transversal. Statiile de ridicare au fost 
materializate prin buloane si martori. 
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Au fost ridicate planimetric si altimetric: 

 străzile existente (platforma, carosabil, ax, dispozitive de colectare - evacuare 
ape, dispozitive de siguranta circulatiei) 

 limita proprietatilor 
 utilitatile existente etc. 

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei 

Din punct de vedere climatic zona prezinta o clima temperat continentala. Regimul climatic 
general se caracterizeaza prin veri foarte calde cu precipitatii moderate si prin ierni reci cu 
viscole. 

Potrivit hartii cu repartizarea tipurilor climatice dupa indicele de umezeala, zona se 
incadreaza in tipul climateric 1 avand indicele mediu de umezeala  Im<-20...0 

Temperatura medie anuala este de 11.0°C. Precipitatiile medii anuale sunt de 524.2 mm – 
cele mai multe precipitatii cad in lunile iunie si iulie. 

d) geologia, seismicitatea 

Relieful judeţului Giurgiu este caracterizat de o varietate de forme, specifice poziţionării de-
a lungul fluviului Dunărea: luncă, zone terasate, insule, bălţi, canale. 

In fundament se afla Platforma Moesica (cristalin si sedimentar, pana la cretacic inclusiv), 
peste care urmeaza o umplutura sedimentara neogena si cuaternara. Calcarele cretacice 
din fundament se gasesc la o adancime de 6-10 m in lunca Dunarii, dupa care se coboara 
spre N, atingand 1000 m imediat la N de Bucuresti. Umplutura sedimentara incepe, in 
principal, cu sarmatianul, dar e formata mai ales din pliocen; se compune din calcare 
marnoase, marne, argile, nisipuri si pietrisuri. Cuaternarul este alcatuit din pietrisuri si 
nisipuri villafranchiene (reduse), Strate de Fratesti ( nisipuri, pietrisuri, argile), nisipuri de 
Mostistea, depozite loessoide in care se intercaleaza si pietrisurile de Colentina, aluviuni in 
lunci. In afara luncilor, loessul si formatiunile loessoide, avand grosimi de 5 – 20 m, acopar 
aproape tot teritoriul judetului. 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat este situat in bazinul 
hidrografic cuprins intre raurile Arges, Sabar si Ciorogarla, pe terasele extinse si, totodata 
comune ale acestora si face parte din marea unitate geomorfologica a Campiei Romane - 
subunitatea Campia Bucurestiului, caracterizata prin suprafete in general plane, fara 
denivelari importante. Altitudinea terenului in arealul din care face parte si zona perimetului 
cecretat este cuprinsa intre 78 m si 83 m. 

Campul Bucurestiului se prezinta sub forma unui camp larg (de 6 - 8 km latime), orientat 
nord - vest – sud - est si a carui altitudine scade pe aceeasi directie. 

Procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor la nivelul regiunii din care face 
parte si zona amplasamentului (desfasurat in Campia Bucurestiului) sunt relativ 
nesemnificative (ca numar, variatie si intensitate), intrucat relieful - destul de „sters", cu 
energie, fragmentare si pante reduse - nu favorizeaza desfasurarea acestora, iar mare parte 
din teritoriu prezinta un grad de sistematizare crescut. 

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054-85, este de 80-90cm. 

Traseul cercetat are în general pante normale şi nu este afectat de degradări 
geomorfologice sau geologo-tehnice care ar putea pune în pericol buna funcţionare a 
viitoarei investiţii, cu unele mici excepții care sunt tratate prin proiect. 
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Studiu Geotehnic a fost realizat la faza DALI si este pus la dispoziție de către Beneficiar. În 
cadrul proiectului actual au fost efectuate măsurători și investigații suplimentare pentru 
identificarea stării tehnice actuale. 

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 (Codului de proiectare 
seismică), valoarea de varf a acceleratiei  terenului pentru  proiectare  ag   =  0.30g,  pentru 
cutremure  avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire 
in 50 ani , iar valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de raspuns este Tc= 1.60s. 

Din punct de vedere al macrozonãrii seismice, perimetrul se încadreazã în gradul 81, 
corespunzãtor gradului VII pe scara MSK şi cu o perioadã de revenire de minimum 50 ani, 
conform STAS 11100/1-93. 

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate 

Pe traseului drumului studiat sunt o serie de utilitati dupa cum urmeaza:  

o Alimentare cu energie 
o Telecomunicații 
o Rețele de apă și canalizare 

In faza de proiectare s-a urmarit ca lucrarile de refacere a drumului sa nu afecteze utilitatile 
mentionate, toate lucrările fiind proiectate evitând orice interferență cu acestea.  

In ceea ce priveste amplasarea stalpilor s-a constatat ca nu sunt situatii unde amplasarea 
lucrărilor coincide cu pozitia stâlpilor. 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări 
definitive şi provizorii 

Sursele de apă și energie electrică vor fi puse la dispoziția executantului lucrării odată cu 
amplasamentul organizării de șantier, într-o locație aleasă de comun acord cu Beneficiarul. 

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea 

Căile de acces ale utilajelor se vor face pe drumurile existente din zonă 

h) căile de acces provizorii 

Nu este cazul, se va folosi rețeaua de drumuri/străzi existentă. 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Nu este cazul. 

2.2 Soluția tehnică 

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

In conformitate cu documentatia cadastrala sectorul de drum aferent contractului Reabilitare 
DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 
11,000km, are o lungime de 11,000 km 

In urma analizei de la faza D.A.L.I a rezultat ca lungimea efectiva a sectorului de drum 
studiat este de 11,000 km.  

Pe sectoarele din afara localității precum și pe sectorul km 9+500 până la ieșirea din Bolintin 
Deal, nu se face niciun fel de intervenție, cu excepția lucrărilor de marcaje orizontale și a 
unor reparații minore. 
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Ax in plan 

Traseul proiectat are o lungime totala de 11,000 m si se suprapune în totalitate pe 
traseul drumului existent. Axa in plan este caracterizata aliniamente racordate cu arc de 
cerc, avand raza minimă de 30m. Viteza de proiectare este de 60 Km/h. 

Lucrarile proiectate se incadreaza pe traseul existent al drumului.  

Profilul longitudinal 

Profilul longitudinal a fost proiectat urmărind linia roșie existentă. Declivitatea minima este 
de 1% iar declivitatea maxima de 2%.  

Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863 – 85 privind “Elementele 
geometrice ale traseelor” si a ordinului 1296/2017 al Ministerului Transporturilor  privind 
“Proiectarea, Constructia si Refacerea Drumurilor”.  

Profil transversal 

Se recomandă păstrarea profilului transversal corespunzator clasei tehnice IV cu 
urmatoarele elemente: 

- Drum de clasă tehnică IV (cu două benzi) 

 Platforma: 8.00 

 Parte carosabilă: 2x3.00m 

 Acostamente: 2x1.00m din care bandă de încadrare consolidată 2x0.25m 

 Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă în acoperiș) 

Pe sectorul km 13+300 – 14+585 se vor dispune piste de bicicliști pe ambele părți: 

- Lățime = 1.50m mărginite de borduri cu dimensiunea 20x25cm către partea 
carosabilă și 10x15cm către proprietate 

- Se asigură accesul la proprietăți prin intermediul următorului sistem rutier: 

o 4cm beton asfaltic BA8 rul 50/70 
o 10cm beton de ciment C16/20 
o 10cm balast 

- Trecerea peste pista de bicicliști se va face peste trotuar prin intermediul bordurii 
coborâte 

- Se vor consolida acostamentele pe 2x0.75m după cum urmează: 

o 4cm strat de uzură BA16 rul 50/70 
o 6cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70 
o 20cm piatră spartă 
o 30cm balast 
o Săpătură variabilă (pentru completarea la cota părții carosabile a drumului și 

asigurarea straturilor de mai sus) 
o Geocompozit antifisură pe 1.00m lățime aplicat pe rostul dintre partea 

carosabilă și acostament 

Pe sectorul km 18+670 – 21+000 se completa acostamentele cu piatră spartă pe o lățime 
de 0.75m pe fiecare parte a drumului. 

Pe restul sectoarelor respectiv km 9+500 – 13+300 și km 14+585 – 18+670 nu se fac lucrări 
cu excepția refacerii semnalizării orizontale. 
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Sistemul rutier 

Sunt necesare intervenții la sistemul rutier al drumului pe partea carosabilă pe aproximativ 
250mp. Pozitiile kilometrice sunt urmatoarele 13+979, 14+407, 14+425, 14+459, 14+464, 
14+486, 14+500, 14+508, 14+548, 14+549, 14+587 

Pista de bicicliști va avea următorul sistem rutier: 

- 4cm beton asfaltic BA8 rul 50/70
- 10cm beton de ciment C16/20
- 10cm balast

Pe sectorul km 13+300 – 14+585 se vor consolida acostamentele pe 2x0.75m după cum 
urmează: 

- 4cm strat de uzură BA16 rul 50/70
- 6cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70
- 20cm piatră spartă
- 30cm balast
- Săpătură variabilă (pentru completarea la cota părții carosabile a drumului și

asigurarea straturilor de mai sus)
- Geocompozit antifisură pe 1.00m lățime aplicat pe rostul dintre partea carosabilă și

acostament

Pe sectorul km 18+670 – 21+000 se completa acostamentele cu piatră spartă pe o lățime 
de 0.75m pe fiecare parte a drumului, cu o grosime de 10cm. 

Lucrări de scurgere a apelor 

Având în vedere specificul zonei, se propune un sistem de scurgere a apelor după cum 
urmează: 

 Canalizare pluvială pe km 13+300 – 14+585 – conductă din PVC cu DIA 315mm 
sub pista de bicicliști, guri de scurgere amplasate la distanțe variabile lângă bordură, 
în funcție de punctele cu cote minime (la aproximativ 30m distanță), pentru a avea 
în vedere colectarea eficientă a apelor de suprafață. Apele vor fi descărcate în 
conducta colectoare sau în căminele de vizitare. Căminele de vizitare se vor 
amplasa la fiecare 60m pe direcția conductei colectare a canalizării pluviale

La toate podețele existente care se mentin se vor realiza lucrări de curățire amonte si aval 
și decolmatări ale acestora. În localitatea Bolintin Vale, pe zona supermarketului Penny se 
va reface la rigola carosabilă pe o lungime de 100m. 

Elemente de siguranță rutieră 

Se va reface semnalizarea rutieră orizontală și completarea semnalizării verticale pe toată 
lungimea drumului. Se vor amplasa cinci treceri de pietoni în conformitate cu planul de 
situație, printr-un sistem denivelat, în vederea calmării traficului. Insula denivelată va avea 
o lungime de 5.00m și va fi amplasata în secțiune transversale pe 7.00m, pe  lățimea
asfaltată a drumului județean. Grosimea insulei va fi de 10cm. Se vor amplasa 3 oglinzi
rutiere pentru asigurarea vizibilității.

Trotuare și parcări, si statii de autobuz 

Se vor amenaja parcări în lungul târgului Bolintin, pe o suprafață de 540mp. 

Sistemul rutier pe zonele cu parcare va fi: 

- 8cm pavele de beton
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- 10cm beton de ciment C16/20
- 15cm balast

 Se vor dispune piste de bicicliști în conformitate cu cele de mai sus. Se vor amenaja statii 
de autobus cu alveole unde a existat posibilitatea si fara alveole doar din marcaj. 

Sistemul rutier pe zonele cu alveole va fi: 

- 4cm strat de uzură BA16 rul 50/70
- 6cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70
- 20cm piatră spartă
- 30cm balast

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei

Obiectivul mai sus mentionat al investiei este compus din:
a) sector de drum de clasă tehnică IV.
b) Elemente pentru siguranta circulației;

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea categoriei de 
importanta a constructiilor, prezenta documentatie se incadreaza in constructii de 
importanta normală (C). 

Proiectul are în vedere sectoarele cu covoare asfaltice, cu propunerea realizării unor lucrări 
în afara părții carosabile, respectiv curățare podețe, acostamente, piste de bicicliști, pe 
următoarele sectoare: 

- km 9+500 - 12+500 – ieșire Bolintin Deal – intrare Bolintin Vale,
- km 13+000 - 21+000 – intrare Bolintin Vale – ieșire Malu Spart,

Astfel, nu se vor face intervenții asupra părții carosabile, cu excepția semnalizării și 
marcajelor rutiere. 

L total = 11,000m 

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea categoriei de 
importanta a constructiilor, prezenta documentatie se incadreaza in constructii de 
importanta normală (C). 

Au fost găsite în memoriul tehnic referiri asupra clasei tehnice a drumului care să indice 
lățimea părții carosabile și respectiv a platformei, astfel încât considerăm că din lățimile 
rezultate, clasa tehnică este IV, respectiv parte carosabilă cu două benzi de circulație de 
2x3.00m și acostamente de 2x1.00cm din care benzi de încadrare 2x0.25m. Din lățimile 
măsurate aceste dimensiuni sunt acoperite în cea mai mare parte a traseului. 

Evaluarea starii tehnice a drumului s-a realizat prin identificare vizuale (cartarea drumului) 
si investigatii geotehnice. 

Starea tehnica a drumului s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, 
planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 „Instrucţiuni 
tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumului moderne”, anexa 6. 

Structură rutieră flexibilă cu staturi asfaltice 

Drumul din punct de vedere al structurii rutiere este flexibilă, cu îmbrăcăminte asfaltică. În 
principal se observă defecțiuni de suprafață (D.S.R.) respectiv suprafață exudată și 
defecțiuni ale îmbrăcăminții asfaltice (D.I.S.R.) respectiv văluriri și refulări, suprafață cu 
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ciupituri, încrețită și peladă, într-o proporție de aproximativ 5%. În conformitate cu tabelul 2 
al aceluiași normativ aceste defecțiuni sunt considerate defecțiuni ușoare sau mijlocii.  

Nu sunt identificate defecțiuni ale structurii rutiere (D.S.T.R) cum ar fi gropi sau defecțiuni 
ale complexului rutier (D.C.R.). 

Capacitatea portantă 

Calificativul capacitatii portante se stabileste in conformitate cu tabelul 7 din normativul 
CD155, in functie de clasa de trafic specifica unui drum, si valoarea deflexiunii caracteristice. 

Tabelul 7 din CD 155-2001 

Clasa de  trafic 
Trafic de calcul 
m.o.s.

Capacitate portanta 

REA MEDIOCRA BUNA FOARTE BUNA 

Deflexiune caracteristica, 0.01mm 
FOARTE 
USOR 

Sub 0.03 >180 160…180 140…160 <140 

USOR 0.03…0.10 >150 120…150 100…120 <100

MEDIU 0.10…0.30 >110 85…110 70…85 <70

GREU 0.30…1.00 >80 60…80 50…60 <50
FOARTE 
GREU 

1.00…3.00 >65 50…65 45…50 <45

EXCEPTIONAL 3.00…10.00 >55 45…55 35…45 <35 

Clasa de trafic estimata pentru drumul analizat este clasa de trafic GREU.  

In urma investigatiilor in teren pentru drumul studiat capacitatea portantă este FOARTE 
BUNĂ în cea mai mare parte, dar dacă traficul va urma aceeași desfășurare, capacitatea 
portantă va suferi modificări. NU au fost identificate defecțiuni majore. 

Evaluarea planeitatii suprafetei de rulare 

Evaluarea uniformităţii longitudinale a suprafeţei de rulare se realizează conform SR EN 
13036-7 „Caracteristici ale suprafeţelor drumului si pistelor aeroportuare. Metode de 
incercare - Partea 7: Masurarea denivelarilor straturilor de uzura ale imbracamintilor rutiere: 
incercarea cu dreptar” 

Calificativul planeitatii in profil longitudinal se stabileste prin raportarea numarului de puncte 
masurate avand valori care depasesc conditia de admisibilitate (pentru drumuri de clasa 
tehnica IV: valori masurate sub dreptarul de 3 m ≤ 5mm) la numarul total de puncte 
masurate, pe esantionul de 100 m.  

In cazul in care numarul punctelor care depasesc conditia de admisibilitate raportat la 
numarul total de puncte, procentual, este mai mic sau egal cu 10%, planeitatea pe 
esantionul investigat are calificativul BUNA; in cazul in care numarul punctelor in care s-au 
masurat valori ale planeitatii mai mari de 5 mm depasesc 10% din totalul punctelor 
investigate pe fiecare esantion de 100 m, calificativul planeitatii este REA. 

In cazul drumului investigat s-au facut masuratori cu dreptarul de 3m si numarul punctelor 
in care s-au masurat valori ale planeitatii mai mari de 5mm nu a depasit procentul de 10% 
din totalul punctelor investigate, fapt pentru care calificativul planeitatii pentru drumul 
studiate este planeitate BUNĂ.  
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Concluzie 

Starea tehnica a sectorului de drum s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate 
portanta, planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 
„Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumului moderne”, anexa 6. 

Stare 
tehnica 

Clasa 
starii 
tehnice 

Calificativul caracteristicilor 
Lucrari obligatorii de 
intretinere si reparatii Capacitate 

portanta 
Stare de 
degradare 

Planeitate Rugozitate 

1 2 3 4 5 6 7 8

Foarte buna 5 
Foarte 
Buna 

Foarte 
Buna 

Foarte 
Buna 

Foarte 
Buna 

Intretinere 
periodica 

Buna 4
cel putin 
Buna 

cel putin 
Buna 

cel putin 
Buna 

cel putin 
Mediocra 

Tratamente 
bituminoase 

cel putin 
Mediocra 

cel putin 
Buna 

Buna la 
Rea 

Straturi 
bituminoase f 
subtiri 

Mediocra 3 
cel putin 
Mediocra 

cel putin 
Mediocra 

cel putin 
Mediocra 

F Buna la 
Rea 

Covoare 
bituminoase 

Rea 2 
cel putin 
Mediocra 

cel putin 
Rea 

cel putin 
Rea 

F Buna la 
Rea 

Reciclarea in 
situ a 
imbracamintilor 
bituminoase 

Foarte rea 1 Rea 
F Buna la 
Rea 

F Buna la 
Rea 

F Buna la 
Rea 

Ranforsarea 
structurii 
rutiere 

Reparatii 
curente 

In cazul sectoarelor studiate capacitatea portanta este preponderent FOARTE BUNĂ, astfel 
datorită lipsei defecțiunilor , starea de degradare este BUNĂ. 

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare  de 4.5 ceea ce indică o stare 
BUNĂ. Indicele de degradare ID indică valoarea de 5 ceea ce indică o stare existentă 
BUNĂ. 

Așa cum s-a specificat mai sus, drumul pe zonele studiate nu prezintă defecțiuni. 

In profil transversal, pantele existente asigura indepartatea apelor pluviale de pe partea 
carosabila dar directionarea acesteia nu este făcută eficient și în lipsa dispozitivelor de 
scurrgere a apelor. 

In profil transversal drumul are caracteristicile unui drum judetean cu 2 benzi de circulatie, 
si anume: 

 Platforma de 8,0m cu partea carosabila de 6,0m si doua acostamente pietruite cu 
latimea de 1,0m fiecare din care bandă de încadrare 2x0.25m consolidată. 

Din alcatuirea profilului transversal existent al drumului lipseste marcajul pentru banda de 
incadrare a partii carosabie. 

Nu sunt identificate lucrări de consolidare speciale. 
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Evaluarea starii tehnice a drumului s-a realizat prin identificare vizuale (cartarea drumului) 
si investigatii geotehnice. 

c) trasarea lucrărilor

Trasarea lucrărilor se va face de personal specializat din echipa constructorului. 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier

Inainte de inceperea lucrarilor cetatenii vor fi anuntati prin fluturasi sau verbal de inceperea 
lucrarilor si vor fi rugati sa elibereze carosabilul de autovehicule si sa-si parcheze masinile 
in alta parte, mai departe de zona de lucru pentru a se evita eventuale accidente si pentru 
a se elibera frontul de lucru. 

NU SE VOR folosi utilaje de mare capacitate. 

Utilajele folosite in lucru vor fi de generatie noua si nepoluante. 

Nu se vor folosi in lucru utilaje cu defectiuni care sa pericliteze siguranta cetatenilor. 

Lucrarile trebuie sa fie in flux continuu, fara intreruperi si pe termen scurt pentru reducerea 
stresului cetatenilor cat si pentru reducerea pe cat posibil a poluarii. 

Depozitarea materialelor folosite in lucru trebuie sa se faca organizat fara a se obtura 
accesul cetatenilor la proprietati. 

De asemenea daca utilajele stationeaza pe timp de noapte in zona de lucru acestea vor fi 
parcate corespunzator fara a ingradi in nici un fel accesul pompierilor, salvarii etc. 

Toate punctele de lucru trebuie sa fie imprejmuite, iluminate pe timp de noapte si bineinteles 
semnalizate corespunzator conform Metodologiei MTMI. 

e) organizarea de şantier

Organizarea de șantier va fi asigurată de către constructor, acesta urmand sa intocmeasca 
proiectul functie de dotarea si tehnologia de executie avuta in vedere. 

Organizarea de santier se amenajeaza local pe terenul propus de beneficiar și va avea ca 
dotări minime: împrejmuire, cabină toaletă, locuri de staționare, containere dormitor. 

Executia lucrãrilor se va face în baza graficelor de lucru, corelate cu programul de executie 
întocmit de beneficiar împreunã cu constructorul. 

Trasarea lucrãrilor se va face pe baza ridicãrilor topo, si a distantelor metrice, conform 
planurilor de situatie. 

Executantul este obligat, conform legii 50-revizuite (Legea autorizãrii constructiilor), ca la 
realizarea lucrãrilor sã-si elaboreze un program propriu de control al calitãtii, în care sã fie 
detaliatã dotarea tehnicã privind probele si încercãrile pe materiale, precum si personalul 
responsabil autorizat sã efectueze aceste lucrãri. 

Urmãrirea si mãsurarea lucrãrilor realizate se face prin grija executantului, împreunã cu 
reprezentantul autorizat al beneficiarului. 

Curãtenia pe santier si serviciile sanitare cad în sarcina executantului. 
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II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI – DRUMURI

Categoria și clasa de importanță 

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea categoriei de 
importanta a constructiilor, sectorul de drum studiat se incadreaza in constructii de 
importanta normală (C). 

Conform OMT nr. 1295/2017- Ordin pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in 
categorii a drumurilor, sectoarele studiate se încadrează ca drum de clasă tehnică IV. 

Suprafața existentă a platformei este de 88,000 mp. Suprafata de sistem rutier modernizat 
(parte carosabilă) este de 0 mp iar piste de bicicliști este de 3,855 mp. 

Platformă refăcută = 9,277.5 mp 

Parte carosabilă refăcută = 0 mp 

Piste de bicicliști = 3,855 mp 

Acostamente refăcute = 5,422.5 mp 

Ax in plan 

Traseul proiectat are o lungime totala de 11,000 m si se suprapune în totalitate pe 
traseul drumului existent. Axa in plan este caracterizata aliniamente racordate cu arc de 
cerc, avand raza minimă de 30m. Viteza de proiectare este de 60 Km/h. 

Lucrarile proiectate se incadreaza pe traseul existent al drumului.  

Nu se fac intervenții la partea carosabilă a drumului cu excepția unor reparații locale 
- a se vedea mai jos.

Profilul longitudinal 

Profilul longitudinal a fost proiectat urmărind linia roșie existentă. Declivitatea minima este 
de 1% iar declivitatea maxima de 2%.  

Axa in plan si profilul longitudinal respecta prevederile STAS 863 – 85 privind “Elementele 
geometrice ale traseelor” si a ordinului 1296/2017 al Ministerului Transporturilor  privind 
“Proiectarea, Constructia si Refacerea Drumurilor”.  

Nu se fac intervenții la profilul longitudinal al drumului. 

Profil transversal 

Se recomandă păstrarea profilului transversal corespunzator clasei tehnice IV cu 
urmatoarele elemente: 

- Drum de clasă tehnică IV (cu două benzi)

 Platforma: 8.00

 Parte carosabilă: 2x3.00m

 Acostamente: 2x1.00m din care bandă de încadrare consolidată 2x0.25m

 Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă în acoperiș)

Pe sectorul km 13+300 – 14+585 se vor dispune piste de bicicliști pe ambele părți: 

- Lățime = 1.50m mărginite de borduri cu dimensiunea 20x25cm către partea
carosabilă și 10x15cm către proprietate
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- Pentru accesul la proprietăți, trecerea peste pista de bicicliști se va face peste trotuar
prin intermediul bordurii coborâte

- Se vor consolida acostamentele pe 2x0.75m după cum urmează:

o 4cm strat de uzură BA16 rul 50/70
o 6cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70
o 20cm piatră spartă
o 30cm balast
o Săpătură variabilă (pentru completarea la cota părții carosabile a drumului și

asigurarea straturilor de mai sus)
o Geocompozit antifisură pe 1.00m lățime aplicat pe rostul dintre partea

carosabilă și acostament

Pe sectorul km 18+670 – 21+000 se completa acostamentele cu piatră spartă pe o lățime 
de 0.75m pe fiecare parte a drumului. 

Pe restul sectoarelor respectiv km 9+500 – 13+300 și km 14+585 – 18+670 nu se fac lucrări 
cu excepția refacerii semnalizării orizontale. 

Sistemul rutier 

Sunt necesare intervenții la sistemul rutier al drumului pe partea carosabilă pe aproximativ 
250mp. Pozitiile kilometrice sunt urmatoarele 13+979, 14+407, 14+425, 14+459, 14+464, 
14+486, 14+500, 14+508, 14+548, 14+549, 14+587 

Pista de bicicliști va avea următorul sistem rutier: 

- 4cm beton asfaltic BA8 rul 50/70
- 10cm beton de ciment C16/20
- 10cm balast

Pe sectorul km 13+300 – 14+585 se vor consolida acostamentele pe 2x0.75m după cum 
urmează: 

- 4cm strat de uzură BA16 rul 50/70
- 6cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70
- 20cm piatră spartă
- 30cm balast
- Săpătură variabilă (pentru completarea la cota părții carosabile a drumului și

asigurarea straturilor de mai sus)
- Geocompozit antifisură pe 1.00m lățime aplicat pe rostul dintre partea carosabilă și

acostament

Pe sectorul km 18+670 – 21+000 se completa acostamentele cu piatră spartă pe o lățime 
de 0.75m pe fiecare parte a drumului, cu o grosime de 10cm. 

Lucrări de scurgere a apelor 

Având în vedere specificul zonei, se propune un sistem de scurgere a apelor după cum 
urmează: 

 Canalizare pluvială pe km 13+300 – 14+585 – conductă din PVC cu DIA 315mm sub
pista de bicicliști, guri de scurgere amplasate la distanțe variabile lângă bordură, în
funcție de punctele cu cote minime (la aproximativ 30m distanță), pentru a avea în
vedere colectarea eficientă a apelor de suprafață. Apele vor fi descărcate în conducta
colectoare sau în căminele de vizitare. Căminele de vizitare se vor amplasa la fiecare
60m pe direcția conductei colectare a canalizării pluviale
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La toate podețele existente care se mentin se vor realiza lucrări de curățire amonte si aval 
și decolmatări ale acestora. În localitatea Bolintin Vale, pe zona supermarketului Penny se 
va reface la rigola carosabilă pe o lungime de 100m. 

Elemente de siguranță rutieră 

Se va reface semnalizarea rutieră orizontală și completarea semnalizării verticale pe toată 
lungimea drumului. Se vor amplasa cinci treceri de pietoni în conformitate cu planul de 
situație, printr-un sistem denivelat, în vederea calmării traficului. Insula denivelată va avea 
o lungime de 5.00m și va fi amplasata în secțiune transversale pe 7.00m, pe  lățimea
asfaltată a drumului județean. Grosimea insulei va fi de 10cm. Se vor amplasa 3 oglinzi
rutiere pentru asigurarea vizibilității.

Trotuare și parcări, si statii de autobuz 

Se vor amenaja parcări în lungul târgului Bolintin, pe o suprafață de 540mp. 

Sistemul rutier pe zonele cu parcare va fi: 

- 8cm pavele de beton
- 10cm beton de ciment C16/20
- 15cm balast

 Se vor dispune piste de bicicliști în conformitate cu cele de mai sus. Se vor amenaja statii 
de autobus cu alveole unde a existat posibilitatea si fara alveole doar din marcaj. 

Sistemul rutier pe zonele cu alveole va fi: 

- 4cm strat de uzură BA16 rul 50/70
- 6cm strat de legătură BAD22.4 leg 50/70
- 20cm piatră spartă
- 30cm balast

Managementul traficului pe timpul execuției lucrărilor 

In cea mai mare parte lucrarile de modernizare a drumului se vor executa sub circulatie, pe 
jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie. 

Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor fi stabilite masurile 
speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor. 

Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei de 
protectie a muncii. 

Sănătatea oamenilor și protecția mediului 

Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizarii noii 
investitii propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia 
mediului, Legea nr. 107 / 1996 – Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si 
protectiei mediului nr 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia 
atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici 
de surse stationare. 

Masurile ce trebuie luate constau din masuri pentru protectia apelor, atmosferei, solului, 
protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul executiei 
si dupa realizarea investitiei. 

S-au respectat urmatoarele norme:
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Legea  securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319/2006 (Directiva 89/391/CEE); 

Hotararea Guvernului nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006  

Hotărarea Guvernului nr.955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii  securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319/2006   

Hotărarea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru şantierele temporare sau mobile (Directiva 92/57/CE); 

Hotărarea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii. (Directiva 2002/44/ CE) 

Hotărarea Guvernului nr. 1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor 
chimici 

Hotărarea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea in muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă (Directiva 
89/655/CE; amendata de  directive 95/65/CE si 2001/45/CE) 

Hotărarea Guvernului nr 461/2006 pentru modificarea Hotărarii Guvernului nr. 
752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi 
sistemelor protectoare destinate utilizării in atmosfere potenţial explozive. 

Hotărarea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. (Directiva 2003/10/ CE) 

Hotărarea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. (Directiva92/58/CEE) 

Hotărarea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate  
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă. (Directiva 89/656/ CEE) 

Hotărarea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru imbunătăţirea  
securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat 
atmosferelor explozive. (Directiva 99/52/CE) 

Hotărarea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate  
pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special de 
afecţiuni dorsolombare  

Hotărarea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru  locul de muncă. (Directiva 1989/654/CE) 

Ordin nr. 94/2006 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru aprobarea 
Listei standardelor romane care adoptă standardele europene armonizate referitoare la 
echipamente individuale de protecţie– publicat in M.Of. 169/22 febr 2006. 

Hotărarea Guvernului nr 1136/2006  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
in muncă referitoare  la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri 
electromagnetice. (Directiva 2004/40/CE) 

Hotărarea Guvernului  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 

Hotararea Guvernului  nr.115/2004 – privind stabilirea cerintelor esentiale de 
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor 
pe piata cu modificarea Hotararea nr.809/2005 
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Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor. 

Ordin nr. 163 /2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare impotriva incendiilor. 

Hotararea Guvernului Nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor 
la normele de prevenire si aparare impotriva incendiilor. 

Hotararea Guvernului Nr. 1088/2000 privind aprobarea Regulamentului de aparare 
impotriva incendiilor in masa.  

Ordin MAI nr.1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si 
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila. 

Ordin MAI 786/2005 Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului 
administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind 
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta 

Ordin MAI 712/2005 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea 
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta 

Ordin MAI 1474/2006 Pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta 

Ordin MAI 130/2007Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de 
securitate la incendiu 

Legea 481/2004 Lege privind protectia civila 

HG 766/1997 Regulament privind stabilirea clasei de importanta a constructiilor 

Ordin MT nr. 1296/ 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 
construirea si modernizarea drumurilor. 

Prevederile indicate mai sus nu sunt limitative, unitatea de executie avand obligatia de-a lua 
toate masurile suplimentare pe care le considera necesare in vederea realizarii in bune 
conditii a investitiei si eliminarea accidentelor de munca. 

Diferențe constructive față de proiectul DALI – se gasesc in Anexa A 

Se precizează: 

Lungime elemente drum refăcute = 11,000 m 

Platformă refăcută = 11,000 m 

Parte carosabilă refăcută = 0 m 

Lungimea reală rezultă din geometrizarea actuală a axului drumului fiind de 11,000, axul a 
fost realizat prin suprapunerea ridicării topografice cu planurile cadastrale puse la dispoziție 
de către beneficiar. Punctele de început și sfârșit reale materializate în teren se află în 
același loc fizic ca în documentațiile cadastrale. Se constată că bornele existente în teren 
nu se află la o poziție kilometrică exactă, fiind mai apropiate sau mai depărtate, astfel încât 
lungimea totală măsurată diferă față de lungimea totală înregistrată la beneficiar. 
Poziționarea bornelor pe întregul drum va corecta aceste diferențe. 

Lucrări de consolidare 

Nu este cazul. 

Demolări – exproprieri 

Nu sunt necesare demolări sau exproprieri. 
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Retele utilitati      

Pe traseului străzilor studiate sunt o serie de utilități după cum urmează:  

o Alimentare cu energie 
o Telecomunicații 
o Rețele de apă și canalizare 

In faza de proiectare s-a urmarit ca lucrarile de reabilitare să nu afecteze utilitatile 
mentionate, toate lucrările fiind proiectate evitând orice interferență cu acestea.  

Tehnologii de execuție: 

1.Inainte de inceperea lucrarilor cetatenii vor fi anuntati prin fluturasi sau verbal de inceperea 
lucrarilor si vor fi rugati sa elibereze carosabilul de autovehicule si sa-si parcheze masinile 
in alta parte, mai departe de zona de lucru pentru a se evita eventuale accidente si pentru 
a se elibera frontul de lucru. 

2. NU SE VOR folosi utilaje de mare capacitate. 

3. NU SE VOR folosi cilindrii compactori vibratori in localitate, ci doar cilindrii compactori lis. 

4.Utilajele folosite in lucru vor fi de generatie noua si nepoluante. 

5.Nu se vor folosi in lucru utilaje cu defectiuni care sa pericliteze siguranta cetatenilor. 

6.Lucrarile trebuie sa fie in flux continu,fara intreruperi si pe termen scurt pentru reducerea 
stresului cetatenilor cat si pentru reducerea pe cat posibil a poluarii. 

7.Depozitarea materialelor folosite in lucru trebuie sa se faca organizat fara a se obtura 
accesul cetatenilor la proprietati. 

8.Deasemenea daca utilajele stationeaza pe timp de noapte in zona de lucru acestea vor fi 
parcate corespunzator fara a ingradi in nici un fel accesul pompierilor,salvarii etc. 

9.Toate punctele de lucru trebuie sa fie imprejmuite, iluminate pe timp de noapte si 
bineinteles semnalizate corespunzator conform Metodologiei MTMI. 

10.Tehnologia de executie a lucrarilor exterioare si de baza nu ridica probleme speciale 
pentru constructor, acestea fiind in specificul lucrarilor de drumuri. 

11.Pe toată durata execuţiei lucrărilor, constructorul va monta indicatoare pentru dirijarea 
circulaţiei, parapeţi de-a lungul tranşeei, podeţe pietonale.  Pe timpul nopţii, zona de lucru 
va fi semnalizată luminos. 

12.Inaintea inceperii lucrărilor, antreprenorul va consulta planul cu reţele al amplasamentului 
in vederea stabilirii poziţiei exacte a utilităţilor, a cunoaşterii tuturor reţelelor aflate in ampriza 
de lucru, pentru a se putea lua măsurile de susţinere, deviere sau consolidare a acestora, 
după caz. 

13.Proiectantul va fi chemat pe şantier pentru verificarea cotei de fundare şi a naturii 
terenului de fundare. 

14.Pe măsura executării săpăturii, contractorul va observa concordanţa intre datele 
geotehnice avute in vedere la proiectare şi stratificaţia intâlnită in săpătură, anunţând 
proiectantul in cazul in care apar discrepanţe. 

15.Lucrarile de intretinere si mentenanta a echipamentelor si retelelor proiectate pentru 
sistemele de alimentare cu apa potabila si canalizare, vor fi asigurate de catre operatorul 
care le va gestiona. 
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III. BREVIARE DE CALCUL 

Calculul debitului de ape pluviale pentru  suprafeţele construite (convenţional curate) se 

face conform SR 1846-2/2007 

Q1c = m x S x Ø x  Ip [l/s], unde: 

m – coeficient de reducere a debitului datorat efectului de acumulare a apei meteorice 

in reteaua de canalizare (m = 0,9); 

S – suprafata de calcul; 

10.148 m2 suprafata carosabila, trotuare; 

       Ø – coeficient mediu de scurgere; 

0,90 pentru suprafata carosabila asfaltata; 

0,85 pentru suprafata pietonala (trotuare); 

Ip - intensitatea ploii de calcul în l/s.ha; 

Durata ploii de calcul: 

tp = tc + L / v  [min] unde: 

tc – timpul de concentrare 

tc = 12 min. pt. o panta medie a terenului <1%; 

L – lungimea tronsonului de la prima gura de scurgere la sectiunea de calcul; 

L= 870 m; 

v - viteza apreciata de curgere a apei in canal; 

v = 1,3 m/s; 

Deci  tp = 12 + 870/(1,3 x 60) = 23 min;  

Conf. STAS 9470 pentru zona 17, f=1/2, ploaie cu durata de t=26 min. intensitatea ploii 

de calcul este Ip=148 l/s.ha 

Debitul de calcul ape pluviale este Qc= 125.7 l/s. 

Q2c = m x S x Ø x  Ip [l/s], unde: 

m – coeficient de reducere a debitului datorat efectului de acumulare a apei meteorice 

in reteaua de canalizare (m = 0,9); 

S – suprafata de calcul; 

11.886 m2 suprafata carosabila, trotuare; 

       Ø – coeficient mediu de scurgere; 

0,90 pentru suprafata carosabila asfaltata; 

0,85 pentru suprafata pietonala (trotuare); 

Ip - intensitatea ploii de calcul în l/s.ha; 
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Durata ploii de calcul: 

tp = tc + L / v  [min] unde: 

tc – timpul de concentrare 

tc = 12 min. pt. o panta medie a terenului <1%; 

L – lungimea tronsonului de la prima gura de scurgere la sectiunea de calcul; 

L= 1019 m; 

v - viteza apreciata de curgere a apei in canal; 

v = 1,3 m/s; 

Deci  tp = 12 + 1019/(1,3 x 60) = 25 min;  

Conf. STAS 9470 pentru zona 17, f=1/2, ploaie cu durata de t=26 min. intensitatea ploii 

de calcul este Ip=121 l/s.ha 

Debitul de calcul ape pluviale este Qc= 120.4 l/s. 

Debitul de calcul ape pluviale este Qc= 246,01 l/s. 

IV. CAIETE DE SARCINI  

Anexate la prezenta documentație VOLUMUL 2 – CAIETE DE SARCINI. 

V. LISTE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI – FORMULARE F1-F5 

Anexate la prezenta documentație VOLUMUL 3 – LISTE CU CANTITATI DE LUCRĂRI 

VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 
PUBLICE (FORMULARUL F6)  

Anexat la prezenta documentație – Anexa 1 - Graficul general de realizare a investiţiei 
publice. 

Durata de realizare a investitiei este de 9 luni. 

Etapele principale ale realizarii investitiei sunt: 

o Organizarea santierului;  

o Executia lucrarilor de drum; 

o Execuția elementeloe de scurgere a apelor; 

o Realizarea marcajelor rutiere privind siguranta circulatiei;  

o Realizarea semnalizarii verticale privind siguranta circulatiei. 

 

Data:          Întocmit 

24.02.2022        ing. Christian Antipa 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Aurelia Brebenel
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Anexa 1 

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE (FORMULARUL F6) 

 

Denumirea lucrării 
Durata de realizare (luni) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Predare amplasament                     
  

Organizarea de șantier                     
  

Lucrări pentru drum                    
  

Recepția lucrării                    
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Anexa 2 

 
PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMARIRII CURENTE A 

COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRARII 

Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 
13+000 - 21+000, 11,000km 
 
Consiliul județean Giurgiu. 

În calitate de investitor reprezentat prin președinte CJ: 

In baza: 

Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea în construcţii - art.18 - publicata în M.O. nr.12/ 24.ian. 
1995 

Hotărârea Guvernului României Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului privind 
calitatea în construcţii (publicata în M.O. nr.352/10.dec.1997) 

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “Normativului privind urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor“ indicativ P 130/1999 

NR. 
Crt. 

ELEMENT URMARIT 
MODUL DE 

OBSERVARE 
FENOMENE 
URMARITE 

MIJLOACE 
SAU 

DISPOZITIVE 

PERIODICITA
TEA 

COMPONENTA 
COMISIEI 

DOCUMENT 
INCHEIAT 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Starea 
suprafeţei de 
rulare  

 

Vizual 

 

 

denivelări 

valuriri 

gropi 

 

-ruleta 

-dreptar 

-lata şi 
boloboc 

-aparat      
foto 

 

După 
fiecare 
anotimp în 
primii 2 
ani şi apoi 
de doua 
ori pe an  

(vara şi 
toamna ) 

Administrator 

 

Raport din 
data…… 

si releveu 

fotografii 

 

Note: 

1. Fenomenele enumerate în program se vor urmări prin observaţii vizuale sau cu dispozitive 
simple de măsurare. 

2. Zonele de observaţie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmărit (ex. 
deschiderea rostului, tasări, afuieri, loviri etc). 

3. Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp căi de acces prin grija 
districtelor (scări, platforme, balustrade etc.). 
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4. În cazul în care se constată că pot exista, sau pot apare unele fenomene neplăcute, se 
va dispune urmărirea periodică sau specială a soluției acestora. 

5. Datele culese din măsurători se pot păstra în fişe sau fişiere. 

6. Prelucrarea primară a datelor va consta în efectuarea de grafice. 

7. Pentru interpretare se va apela la proiectant. 

8. Decizia o va lua administratorul lucrării. 

9. În cazuri speciale, apărute în urma unor evenimente deosebite (calamităţi etc), când 
exploatarea lucrării pune în pericol vieţi omeneşti, aceasta se poate închide traficului.  

Se pot considera evenimente deosebite, evenimentele provenite din următoarele cauze: 

- accidente de circulaţie pe drum; 
- explozii pe sau sub lucrare; 
- efectuarea unui transport greu, agabaritic, care a produs stricăciuni; 
- constatarea unor deteriorări grave din cauze interne ale structurii; 
- apariţia unor deformaţii vizibile; 
- inundaţii, viituri sau alte calamităţi naturale (alunecări de terasamente); 
- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari lângă drum; 
- efectul acţiunilor periodice; 
- aprinderea şi arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau în apropierea 

acestuia, care, prin efectul lor, au provocat daune drumului; 
 

10. La prezentele instrucţiuni se anexează lista orientativă de fenomene care trebuie avute 
în vedere. 

11. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor. 

 

PROIECTANT  BENEFICIAR 

RIA DESIGN CONSULTING SRL 
 

 Consiliul județean Giurgiu. 

 

Intocmit,   
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LISTA ORIENTATIVĂ DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE ÎN CURSUL 
URMĂRIRII CURENTE 

A. Se vor urmări, după caz: 

a. Schimbări în poziţie obiectelor de construcţie în raport cu mediul de implantare al 
acestora, manifestate direct prin deplasări vizibile (orizontale, verticale sau înclinări), sau 
prin efecte secundare vizibile (desprinderea unor părţi de construcţie, apariţia de rosturi, 
crăpături, smulgeri), apariţia de fisuri şi crăpături în zonele de continuitate ale drumurilor şi 
rampele podeţelor, deschiderea sau închiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele 
de construcţie. 

b. Schimbări în forma obiectelor de construcţii, manifestate direct prin deformaţii vizibile 
verticale sau orizontale şi rotiri, sau prin efecte secundare ca: distorsionarea traseului 
conductelor de instalaţii, îndoirea barelor sau altor elemente constructive. 

c. Schimbări în gradul de protecţie şi confort oferite de construcţie sub aspectul etanşeităţii, 
izolaţiilor hidrofuge, antivibratorii, sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea 
suprafeţelor, infiltraţii de apă, apariţia izvoarelor în versanţii rambleelor, înmuierea 
materialelor constructive, lichefieri ale pământului după cutremure, exfolierea sau crăparea 
straturilor de protecţie, schimbarea culorii suprafeţelor, apariţia condensului, ciupercilor, 
mucegaiurilor, efectele nocive ale vibraţiilor şi zgomotului asupra oamenilor şi vieţuitoarelor, 
manifestate prin stări de nesiguranţă mergând până la îmbolnăvire, etc. 

d. Defecte şi degradări cu implicaţii asupra funcţionalităţii obiectelor de construcţie: 
porozitate, fisuri şi crăpături în elementele şi construcţiile etanşe, denivelări, şanţuri, gropi 
în îmbrăcămintea drumurilor, curăţenia, deschiderea rosturilor funcţionale, etc. 

e. Defecte şi degradări în structura de rezistenţă, cu implicaţii asupra siguranţei obiectelor 
de construcţie: fisuri şi crăpături, coroziunea elementelor metalice şi a armăturilor la cele de 
beton armat; defecte manifestate prin: pete, fisuri, exfolieri eroziuni, etc; flambajul unor 
elemente componente comprimate sau ruperea altora întinse, slăbirea îmbinărilor sau 
distrugerea lor, afuieri la apărările de maluri din apropierea drumurilor sau apărările 
rambleelor; putrezirea sau slăbirea elementelor din lemn sau din mase plastice în urma 
atacului biologic, etc. 

B. În cadrul activităţii de urmărire curentă, se va da atenţie deosebită: 

a. Oricăror semne de umezire a terenurilor de fundaţie din jurul obiectelor de construcţie şi 
tuturor măsurilor de îndepărtare a apelor de la fundaţia acestora, amplasate pe terenuri 
loessoide, etanşeitatea rosturilor, scurgerea apelor spre canalizări exterioare, integritatea şi 
etanşeitatea conductelor ce transportă lichide de orice fel, etc. 

b. Elementele de construcţie supuse unor solicitări deosebite din partea factorilor de mediu 
natural sau tehnologic: terase însorite; mediu umed; zone de construcţie supuse variaţiilor 
de umiditate (uscăciune); locuri în care se pot acumula: murdărie, apă sau soluţii agresive, 
etc. 

c. Modificărilor în acţiunea factorilor de mediu natural, care pot avea urmări asupra 
comportării construcţiilor urmărite. 
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PLAN DE SECURITATE SI SĂNĂTATE A MUNCII 

Proiectul trebuie realizat fara întreruperea traficului pe toata lungimea traseului. In aceste 
condiţii pot apărea un număr important de potenţiale riscuri. Acolo unde se vor identifica 
posibile riscuri se vor aplica următoarele masuri: 

1. Evitarea riscului; 
2. Eliminarea riscului; 
3. Înlocuirea cu un risc mai mic; 
4. Procese administrative (permise de lucru, şcolarizare, sisteme de lucru sigure); 
5. Echipament de protecţie personal 

In toate situaţiile vor fi aplicate următoarele masuri de control: 
b) Prezentarea datelor de identificare a şantierului pentru toţi angajaţii si 

subcontractorii implicaţi in proiect; 
c) Identificare zilnica a pericolelor; 
d) Verificarea echipamentului de protecţie personal; 
e) Şcolarizarea/ instruirea la zi a personalului; 
f) Existenta permiselor de admitere la lucru. 

Prezentul "Plan de securitate şi sănătate în muncă" trebuie respectat pe toată durata 
execuţiei lucrărilor ce se efectuează pentru lucrarea: „Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - 
Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 
” şi este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor actele normative: 

- Legea 319/2006 - „Legea securităţii şi sănătăţii în muncă"; 
- HOTĂRÂRE nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
- HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; 
- HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de 
protecţie la locul de muncă; 

- HOTĂRÂRE nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru 
lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; 

- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

- HOTĂRÂRE nr. 1875 din 25 decembrie 2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de 
vibraţii; 

- HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot; 

- Instrucţiune proprie de securitatea muncii pentru lucrări de dezvoltare si reparaţii 
a infrastructurii rutiere, elaborată de contractor; 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor de execuţie a lucrărilor mai sus amintite, în condiţii 
de securitate şi de menţinere a sănătăţii lucrătorilor în procesul muncii, se vor respecta 
următoarele cerinţe: 
 
1. Cerinţe de securitate şi sănătate aplicabile pentru locurile de muncă din şantier 
- Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, 

poate afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi 
sigur. 
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- Accesul pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă nu este permis 
decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să 
se desfăşoare în condiţii de siguranţă. 

- Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălţime sau în adâncime, trebuie să fie solide 
şi stabile, ţinându-se seama de: 

• numărul de lucrători care le ocupă; 
• încărcăturile maxime care pot fi aduse şi suportate, precum şi de repartiţia lor; 
• influenţele externe la care pot fi supuse. 

Dacă suportul şi celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, 
trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare şi sigure, pentru 
a se evita orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părţilor acestor 
posturi de lucru. 
- Instalaţiile electrice trebuie utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau 

explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin 
atingere directă ori indirectă. 

- Instalaţiile de distribuţie a energiei care se află pe şantier, în special cele care sunt 
supuse influenţelor externe, trebuie verificate periodic şi întreţinute corespunzător. 

- Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva influenţelor atmosferice care le pot afecta 
securitatea şi sănătatea. 

- Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva căderilor de obiecte, de fiecare dată când 
aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecţie colectivă. 

- Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie construite, 
dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse 
căderilor de obiecte. 

- Toate schelele trebuie să fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât să se evite 
prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală. 

- Scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă şi să fie corect întreţinute. Acestea trebuie 
să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor. 

- Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare. 
- Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi 

elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie: 
a) suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi sunt destinate; 
b) corect instalate şi utilizate; 
c) întreţinute în stare bună de funcţionare; 
d) verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor 

legale în vigoare; 
e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare. 

- Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod 
vizibil valoarea sarcinii maxime. 

- Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele 
pentru care sunt destinate. 

- Toate vehiculele şi maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie: 
a) menţinute în stare bună de funcţionare; 
b) utilizate în mod corect. 

- Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea 
materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară. 
- Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apă a 
vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor. 
 



  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru 
Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

   Page 32 

- Când este necesar, maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie 
echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul împotriva 
strivirii în cazul răsturnării maşinii şi al căderii de obiecte. 

- Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, 
trebuie să fie: 

a) menţinute în stare bună de funcţionare; 
b) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate; 
c) manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare. 

- Instalaţiile şi aparatele sub presiune trebuie să fie verificate şi supuse încercărilor şi 
controlului periodic. 

- Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi 
identificabile în mod clar. 

- În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii 
de securitate maximă pentru lucrători. 

- Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel 
mai direct posibil într-o zonă de securitate. 

- Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu 
dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele 
respective. Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să 
pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil. 

- Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice 
moment. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop. 
Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor 
accidentaţi sau victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate. 

- Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o 
cer. Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzător şi trebuie să fie uşor accesibile. 
Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa şi numărul 
de telefon ale serviciului de urgenţă. 

 
2. Riscurile ce pot apărea pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor 
În timpul desfăşurării activităţilor de execuţie a lucrărilor pot apărea anumite riscuri specifice 
muncii pe şantier, cum ar fi: 

a) căderea sau alunecarea oamenilor de pe schele, platforme, scări, utilaje, etc.; 
b) prăbuşirea sau alunecarea utilajelor neasigurate corespunzător, staţionate în 

vecinătatea excavaţiilor; 
c) accidentarea oamenilor prin lovirea de către utilajele manipulate necorespunzător; 
d) răsturnări sau căderi de obiecte; 
e) deplasări sau prăbuşiri ale schelelor mobile; 
f) incendii sau explozii; 
g) electrocutări; 
h) prăbuşiri de maluri ale excavaţiilor nesprijinite corespunzător; 
i) vătămări corporale cauzate de manipularea neatentă a maselor, instalaţiilor, 

maşinilor şi echipamentelor, inclusiv a uneltelor de mână, cu sau fără motor. 
Pentru reducerea sau eliminarea riscurilor ce pot apărea în timpul activităţilor desfăşurate 
pe şantier, trebuie luate măsuri de prevenire adecvate fiecărui tip de risc în parte. 
 
3. Măsuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor 
- Stabilitatea şi soliditatea suprafeţelor de lucru trebuie verificate în mod corespunzător şi, 

în special, după orice modificare de înălţime sau adâncime a postului de lucru. 
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- Instalaţiile existente înainte de deschiderea şantierului trebuie să fie identificate, 
verificate şi semnalizate în mod clar. 

- Pentru spaţiul de lucru din vecinătatea liniilor electrice aeriene, trebuie prevăzute bariere 
sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ţinute Ia distanţă faţă de 
instalaţii. In cazul în care vehiculele de şantier trebuie să treacă pe sub aceste linii, 
trebuie prevăzute indicatoare de restricţie corespunzătoare şi o protecţie suspendată. 

- Materialele şi echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se 
evite răsturnarea ori căderea lor. In caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje 
acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase. 

- Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor 
corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt 
balustradele, platformele ori plasele de prindere. 

În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie 
prevăzute mijloace de acces corespunzătoare şi trebuie utilizate centuri de siguranţă sau 
alte mijloace sigure de ancorare. 
- Căderile de la înălţime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu 

ajutorul balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, 
o mână curentă şi protecţie intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent. 

- Schelele trebuie controlate de către o persoană competentă, astfel: 
a) înainte de utilizarea lor; 
b) la intervale periodice; 
c) după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur 

de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau 
stabilitatea. 

- Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi 
elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie: 
a) suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi sunt destinate; 
b) corect instalate şi utilizate; 
c) întreţinute în stare bună de funcţionare; 
d) verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale 

în vigoare; 
e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare. 

- În cazul excavațiilor trebuie luate măsuri corespunzătoare: 
a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor 

sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare; 
b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau 

obiectelor, de iruperea apei; 
c) pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, 

irupere a apei sau cădere a materialelor. 
- Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii. 
- Grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute la o distanţă 

suficientă faţă de excavaţii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare. 
- Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile şi uşor de 

manipulat. Acestea trebuie să fie semnalizate conform prevederilor din legislaţia 
naţională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie să fie 
suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare. 
- Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din 
legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare 
trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi să fie amplasate în locuri 
corespunzătoare. 
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- Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenţă, 
precum şi căile de circulaţie care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 

- Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de dimensiunile 
şantierului sau de tipurile de activităţi. Incăperile destinate primului ajutor trebuie să fie 
echipate cu instalaţii şi cu materiale indispensabile primului ajutor şi trebuie să permită 
accesul cu brancarde. Aceste spaţii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile 
din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE. 

Organizare plan de măsuri 
 
Obiect: “Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 
12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km” 

Detalierea responsabilităţilor 
(a) Beneficiar - responsabil tehnic*:  
-  Asigura si verifica desfăşurarea lucrărilor in şantier in conformitate cu contractul  
(b) Reprezentantul in şantier al contractorului * 
- Asigura derularea lucrărilor conform cu documentaţia de execuţie a contractului si a 
legislaţiei in vigoare privind calitatea in construcţii si a regulilor de protecţia muncii 
- Asigura o buna colaborare intre proiectant si executant 
- Asigura punerea in aplicarea prezentului plan 
- Înfiinţează un dosar special (registru) cu toate rapoartele si masurile luate pentru 
respectarea regulilor de protecţie a muncii si a sănătăţii lucrătorilor implicaţi in acest proiect 
- Menţine o buna colaborare cu inspecţia de stat in construcţii. 
(c) Contractor principal * 

Project Manager - * 
Asistent Project Manager - * 

- Menţine si îmbunătăţeşte prezentul plan; 
- Asigura o coordonare eficienta intre proiectant si executant in sensul reducerii 

riscurilor; 
- Monitorizează activităţile de protecţie a muncii si a disciplinei in şantier ; 
- Investighează si raportează incidentele de orice fel; 
- Asigura coordonarea întregii activităţi (a lucrărilor) in şantier in acord cu Graficul 

de execuţie si a cerinţelor formulate de client  
(d) Coordonator lucrări civile in şantier - * 
- Trebuie sa se asigure ca lucrările civile au fost proiectate in concordanta cu legislaţia din 
România in ce priveşte calitatea in construcţii si diminuarea riscurilor in timpul execuţiei 
- Inspectează si raportează Directorului de Proiect, modul in care subcontractorii respecta 
regulile de protecţie a muncii si a prevederilor de calitate din proiect 
- Pregăteşte documentaţia modificata in şantier prin dispoziţii de şantier si o transmite 
Directorului de Proiect pentru elaborarea proiectului AS BUILT 
- Verifica si avizează situaţiile de lucrări lunare elaborate de subcontractori 
(e) Sef proiect * 
- Răspunde de îndeplinirea cerinţelor formulate de client prin Caietul de Sarcini, de 
respectarea standardelor precizate in CS (caietul de sarcini) 
(f) Sef şantier - * 
- Se asigura ca toate persoanele care lucrează in şantier sunt autorizate si instruite in 
legătura cu lucrările din şantier 
- Se asigura ca toţi lucrătorii poarta semne distincte care sa arate firma la care lucrează 
- Se asigura ca toţi subcontractorii sunt instruiţi si respecta regulile de protecţie a muncii in 
acord cu prevederile contractuale si cu legislaţia in vigoare 
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- Subcontractorii vor începe o noua lucrare numai după ce au elaborat o procedura 
tehnologica. Aceasta trebuie sa fie aprobata de ..."(contractor) si de client 
- Va înfiinţa un registru cu tot personalul care a fost instruit sa lucreze in acest şantier 
- Se asigura de existenta unei proceduri in caz de incendiu sau alte pericole importante 
- Va face inspecţii săptămânale pentru respectarea regulilor de protecţie a muncii si va 
raporta Directorului de Proiect sau înlocuitorului acestuia 
- Va inspecta schelele si excavările daca respecta regulile de protecţie a muncii cerute de 
documentaţie  
- Accidentele si incidentele sunt inspectate si raportate  
(g) Health & Safety Manager - * 
- Se asigura de aplicarea acestui plan prin verificarea lunara a 
lucrărilor 
- Monitorizează lunar orice non-conformitate 
- Înregistrează si investighează orice incident sau accident din şantier 
- Verifica si ajuta personalul implicat in implementarea regulilor de protecţie a muncii 

 Persoane de contact 
Nume Nr. telefon 
Se vor nominaliza  
  

Contacte de urgenta 
Contact Nr. telefon 
Salvare, Pompieri, Politie 112, 0246/112 (de pe mobil) 
Grup local pompieri  

* - se vor completa odată cu nominalizarea persoanelor si a firmelor ce vor răspunde de 
domeniile respective. 

 
Cerinţe minime de securitate privind semnalizarea de securitate si/sau sănătate la 
locul de munca 
Conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind Cerinţe minime pentru semnalizarea de 
securitate si/sau sănătate la locul de munca, Anexa I, locurile in care exista risc de coliziune 
cu obstacole si de cădere a persoanelor trebuie sa fie semnalizate permanent cu o culoare 
de securitate si/sau cu panouri. Căile de circulaţie trebuie sa fie marcate permanent cu o 
culoare de securitate. 
Astfel, se vor folosi după necesităţi panouri de semnalizare ca în exemplele de mai jos: 

 

 

Panouri de interdictie: 

 interzisă stingerea cu apa;                      fumatul şi focul deschis 
interzise;                                                                                                       
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 accesul interzis persoanelor  neautorizate; a nu se atinge;                           

Panouri de avertizare: 

        pericol de impiedicare;                                pericol electric;                    

        greutati suspendate;                                     cădere cu 
denivelare;                                      

Panouri de obligativitate: 

protectie obligatorie a mainilor;                  protecţie individuala 
obligatorie 

                                                                                                         împotriva căderii de 
la înălţime; 

protecţie obligatorie a capului;                protecţie obligatorie a 
picioarelor                                                                                                    

    - Panouri de salvare si acordarea primului ajutor: 

 centru de prim ajutor;                                     cale (ieşire) de 
salvare;     

Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor: 
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      extinctor;                                                      furtun de incendiu;         

 

IMPLICAŢII ASUPRA MEDIULUI ÎNCOJURATOR 
 
Oportunitatea investiţiei 
Prin realizarea lucrărilor cuprinse în acest proiect, se urmăreşte în mod deosebit, creşterea 
confortului şi siguranţei circulaţiei rutiere prin îmbunătăţirea suprafeţelor de rulare ale străzii 
Păcii. 

1. Surse de poluanţi si protecţia factorilor de mediu 
In funcţie de intensitatea si durata ei, poluarea specifica strazilor si traficului rutier este de 
următoarele tipuri: 

- Poluare manifestata pe durata execuţiei lucrărilor 
Acest tip de poluare are caracter temporar, atingând valori ridicate in perioadele in care 
baza de producţie funcţionează la capacitate maxima. In categoria surselor de poluare 
specifice perioadei de execuţie sunt incluse: 
 surse liniare: reprezentate de traficul zilnic desfăşurat in cadrul şantierului si pentru 

asigurarea materiilor prime, materialelor, transportului muncitorilor etc; 
 surse de suprafaţa: reprezentate de funcţionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru; 
 surse punctiforme: reprezentate de funcţionarea echipamentelor in cadrul bazei de 

producţie, respectiv a staţiilor de asfalt si betoane. 
Referitor la impactul exercitat in perioada de construcţie (identificarea surselor, estimarea 
impactului si masurile de protecţie), menţionam ca cele prezentate in cadrul acestui 
document sunt informaţii cu caracter general. Impactul va fi influenţat direct de tehnologiile, 
utilajele, echipamentele, vehiculele de transport pe care le va utiliza Constructorul, de modul 
in care se va organiza (isi va amenaja sau nu o Organizare de şantier, Baza de producţie 
etc). 

- Poluare cronica manifestata in perioada operaţionala a obiectivului, ca urmare 
a desfăşurării traficului zilnic 
Acest tip de poluare are caracter cronic, nivelul de poluare in perioada operaţionala a 
drumului putând atinge diferite intensităţi funcţie de volumul si tipul traficului desfăşurat. 

- Poluarea accidentala, ca rezultat al accidentelor de circulaţie in care sunt 
implicate autovehicule ce transporta hidrocarburi lichide sau alte produse toxice sau 
corozive. 
Aceste substanţe prin dispersia rapida in mediu pot degrada straturi acvifere, pot schimba 
calitatea apelor de suprafaţa si a solului. 

- Poluare sezoniera care apare ca rezultat al lucrărilor executate pentru 
menţinerea circulaţiei in condiţii de siguranţa pe perioada iernii, pe drumurile cu polei si 
gheata. 

2. Protecţia calităţii apelor  
Perioada de construcţie  

Surse de poluare 
In perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie, sursele posibile de poluare a apelor pot 
fi: 
 execuţia propriu-zisa a lucrărilor; 
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 traficul de şantier rezultat din circulaţia vehiculelor grele pentru transport de materiale 
si personal la punctele de lucru, utilajele; 

 organizările de şantier care pot avea in componenta lor staţii de asfalt şi betoane, 
staţii de întreţinere a utilajelor si maşinilor de transport, cantine, spaţii pentru 
dormitoare, birouri etc. 

În perioadele ploioase, poluanţii din aer sunt transferaţi in ceilalţi factori de mediu (apa de 
suprafaţa si subterana, sol etc). 

Impactul asupra mediului 
- Execuţia lucrărilor 

Manipularea si punerea in opera a materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate etc) 
determina emisii specifice fiecărui tip de material si fiecărei operaţii de construcţie. Ploile 
care spală suprafaţa şantierului pot antrena depunerile şi astfel, indirect, acestea ajung în 
stratul freatic. 
Manevrarea defectuoasa, in apropierea cursurilor de apa, a autovehiculelor care transporta 
diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezintă surse potenţiale de poluare ca urmare 
a unor deversări accidentale de materiale, combustibili, uleiuri. 

- Traficul de şantier 
Traficul greu, specific şantierului, determina diferite emisii de substanţe poluante in 
atmosfera rezultate din arderea combustibilului in motoarele vehiculelor (NOx, CO, SOx, 
COV, particule in suspensie etc). Pe de alta parte, traficul greu este sursa de particule 
sedimentabile datorita antrenării particulelor de praf de pe drumurile nepavate. De 
asemenea, pe perioada lucrărilor de execuţie particule rezulta si din procesele de frecare a 
caii de rulare si din uzura a pneurilor. Atmosfera este spălata de ploi, astfel încât poluanţii 
din aer sunt transferaţi in ceilalţi factori de mediu (apa subterana, sol etc). 

- Organizarea de şantier si baza de producţie 
Daca staţiile de asfalt si betoane sunt amplasate in apropierea unui curs de apa, ele pot 
constitui surse de poluare prin spălarea poluanţilor specifici din atmosfera sau de pe sol de 
către apele meteorice. De asemenea, o atenţie deosebita trebuie acordata zonelor unde 
nivelul apelor freatice este ridicat, aici putându-se produce poluări in cazul pierderilor de 
carburanţi sau bitum. 
Rezervoarele de carburanţi pot constitui o sursa de poluare in cazul in care ele nu sunt 
etanşe. De la staţiile de întreţinere a utilajelor si maşinilor de transport rezulta uleiuri, 
carburanţi, apa uzata de la spălarea maşinilor. 
De la Organizarea de şantier rezulta ape uzate menajere de la cantina, spatiile igienico-
sanitare. In general aceste ape sunt incadrate biologic normal, încadrându-se din punct de 
vedere calitativ cerinţelor Normativului NTPA 002/2005. Apele meteorice rezultate pe 
amplasamentul Organizărilor de şantier sunt considerate ape convenţional curate, in cazul 
in care nu se produc pierderi de substanţe poluante, care sa fie spălate de apele pluviale. 

Măsuri de protecţie a mediului 
- Organizarea de şantier nu va fi amplasata in apropierea cursurilor de apa; 
- Pentru Organizarea de şantier si Baza de producţie se va proiecta un sistem de 

colectare a apelor menajere, apelor tehnologice si a apelor meteorice. Apele 
colectate pot fi introduse in bazine etanşe vidanjabile sau in construcţii de epurare. 
In acest ultim caz, apa epurata poate fi descărcata intr-un emisar sau pe terenul 
înconjurător. 

Perioada de funcţionare 
Surse de poluare 

Sursele de poluare ale apei sunt apele meteorice care spală platforma strazilor, antrenând 
substanţele poluante depuse pe aceasta. 
Tipurile de poluanţi sunt de natura chimica diferita, funcţie de originea lor diversa: 
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- Reziduuri provenite de la arderea carburanţilor: hidrocarburi, plumb; 
- Reziduuri provenite de la uzura pneurilor vehiculelor: substanţe hidrocarbonice 

macromoleculare, zinc, cadmiu; 
- Reziduuri metalice provenite de la coroziunea vehiculelor: fier, crom, nichel, cupru, 

cadmiu si zinc de la parapeţii galvanizaţi; 
- Uleiuri si grăsimi minerale; 
- Reziduuri provenite de la uzura îmbrăcăminţii drumului: materii solide.  

Impactul asupra mediului 
Lucrările de construcţie propuse vor avea un efect benefic in zona analizata. 
Circulaţia fluenta, cu viteza constanta va conduce la reducerea emisiilor si a concentraţiilor 
de poluanţi in aer si implicit a celor antrenaţi de apele pluviale de pe platforma drumului. 
Concentraţiile de poluanţi in apa descărcata intr-un receptor (care poate fi un emisar sau 
terenul înconjurător) trebuie sa fie inferioare celor maxim admisibile conform: 

- NTPA 001/2005 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarnare cu poluanţi a apelor 
uzate industriale si orăşeneşti la evacuarea in receptorii naturali si Hotărârea 
nr.352/2005 - privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea 
unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate - daca apa 
este deversată intr-o apa de suprafaţa; 

- STAS 9450-1988 - Condiţii tehnice de calitate a apelor pentru irigarea culturilor agricole 
— daca apa este deversată pe terenul înconjurător. In acest caz, dintre poluanţii 
caracteristici traficului rutier, exista limitări numai pentru metalele grele: Pb si Zn. 
 

3. Protecţia aerului  
Perioada de construcţie  

Surse de poluare 
In perioada execuţiei lucrărilor emisiile de substanţe poluante evacuate in atmosfera provin 
de la următoarele surse: 

- sursele liniare, reprezentate de traficul rutier zilnic desfăşurat in cadrul şantierului; 
- sursele de suprafaţa, reprezentate de funcţionarea utilajelor in zona fronturilor de 

lucru; 
- sursele punctiforme, reprezentate de funcţionarea staţiilor de asfalt si betoane. 

Efectele generate de sursele punctiforme si de suprafaţa menţionate se fac resimţite pe arii 
mai restrânse decât in cazul surselor liniare de tipul traficului. 

Impactul asupra mediului 
Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata execuţiei) un impact local 
apreciabil asupra calităţii atmosferei. Impactul negativ asupra calităţii aerului este mai 
semnificativ in zona unde funcţionează staţiile de asfalt si betoane. 
Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sanatatii umane se manifesta cand aceştia 
depăşesc un nivel maxim al concentraţiilor, numit prag nociv. Nocivitatea poluanţilor depinde 
de concentraţia lor, dar si de durata expunerii. 

Masuri de protecţie 
- acoperirea depozitelor de materii prime si materiale reprezintă o măsura de protecţie 
împotriva acţiunii vântului; 
- pentru limitarea disconfortului iminent ce poate apare mai ales pe timpul verii se vor alege 
trasee optime pentru vehiculele ce deservesc şantierul, mai ales pentru cele care transporta 
materii prime si materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine. Drumurile 
de şantier vor trebui udate periodic; 
- transportul materialelor de construcţie in vrac, care pot fi antrenate in aer, se va face in 
mijloace de transport cu bena acoperita; 
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- utilajele, echipamentele, staţiile de asfalt si betoane vor fi periodic verificate din punct de 
vedere tehnic in vederea constatării eventualelor defecţiuni care pot produce emisii ridicate 
de poluanţi. 
- o alta posibilitate de limitare a emisiilor de substanţe poluante consta in folosirea de utilaje, 
vehicule, echipamente de generaţie recenta, prevăzute cu sisteme performante de reţinere 
a poluanţilor. 
Perioada de funcţionare 

Surse de poluare 
In perioada de operare a drumurilor, nu vor apărea surse suplimentare de poluare a aerului 
fata de situaţia existenta. Sursa de poluare va fi aceeaşi ca si in prezent, si anume traficul 
rutier care se desfăşoară pe drumul judeţean. 
Poluarea atmosferica in cazul traficului rutier este rezultatul arderii carburanţilor in motoare, 
pe de o parte, iar pe de alta parte este rezultatul uzurii prin frecare a materialelor diferitelor 
suprafeţe de contact. 
Acest tip de poluare se manifesta ca urmare a: 

- evacuării in atmosfera a produsilor de ardere; 
- producerii de pulberi de diferite naturi din uzura caii de rulare si a pneurilor, a 

dispozitivelor de frânare si de ambreiaj, precum si a elementelor caroseriei. 
Impactul asupra mediului 

Emisiile de poluanţi in atmosfera vor scădea in condiţiile creşterii fluentei circulaţiei. 
Emisia substanţelor poluante in aer scade odată cu creşterea vitezei de deplasare a 
vehiculelor. 
 
4. Protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor  
Perioada de construcţie.  

Surse de poluare 
Lucrările de construcţie implica următoarele surse de zgomot si vibraţii si anume: 

- procesele tehnologice, pentru care este necesar sa funcţioneze unele grupuri de 
utilaje. Aceste utilaje in lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot; 

- circulaţia mijloacelor de transport in cadrul şantierului; 
- funcţionarea instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul Bazei de Producţie. 

Nivelul sonor depinde in mare măsura de următorii factori: 
- fenomenele meteorologice si, in particular, viteza si direcţia vântului, gradientul de 

temperatura si de vânt; 
- absorbţia undelor acustice de către sol, fenomen denumit "efect de sol"; 
- absorbţia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, 

componenta spectrala a zgomotului; 
- topografia terenului; 
- vegetaţie. 

Impactul asupra mediului 
Evoluţia nivelului sonor depinde de evoluţia lucrărilor si mutarea fronturilor de lucru. 
Afectata de zgomot si vibraţii va fi populaţia care locuieşte sau isi desfăşoară activitatea in 
clădirile aflate in apropierea şantierului. 
Toate aceste surse de zgomot in timpul execuţiei lucrărilor de modernizare a drumurilor vor 
avea caracter temporar. 

Masuri de protecţie 
- programul de lucru al Antreprenorului va fi stabilit astfel încât sa afecteze cat 

mai puţin perioada de odihna a populaţiei rezidente in zona; 
- se recomanda ca, in măsura posibilităţilor, traseele utilajelor, vehiculelor de 

transport etc. sa evite zonele locuite; 
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- in zona şantierului este necesar a se lua toate masurile de protecţie antifonica 
pentru personalul care munceşte. 

Perioada de funcţionare 
Surse de poluare 

In perioada de funcţionare a obiectivului analizat nu vor apărea surse suplimentare de 
poluare sonora fata de situaţia existenta.  
Estimarea nivelului de zgomot se va face ţinând seama de următoarele elemente: 

- caracteristicile traficului (valori, componente); 
- viteza de circulaţie; 
- topografia zonei; 
- distantele, înălţimile la care se afla receptorii fata de 

sursa. 
Masuri de protecţie 

Se apreciază ca valorile nu vor depăşi 50 dB(A) in apropierea drumului, valoarea maxima 
admisibila la o distanta de 2 m de faţada clădirilor de locuit, conform prevederilor             
STAS 10009-88 Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot. 
5. Protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu este cazul. 
6. Protecţia solului si subsolului 
Perioada de construcţie 

Surse de poluare 
Pe perioada execuţiei lucrărilor, sursele de poluare a solului sunt următoarele: 

- surse liniare, reprezentate de traficul de vehicule grele si utilaje. O parte din 
emisiile de substanţe poluante degajate in atmosfera din arderea 
combustibilului, atât datorita traficului, cat si funcţionarii utilajelor in zona 
şantierului, ajung sa se depună pe sol. Realizarea lucrărilor va implica realizarea 
unor volume de terasamente, manevrarea unor cantităţi de pământ, agregate, 
materiale etc. Poluarea se va manifesta pe o perioada limitata de timp (pe durata 
lucrărilor de construcţie) si, spaţial, pe o arie restrânsă; 

- surse de suprafaţa, reprezentate de funcţionarea utilajelor in zona şantierului. 
Suplimentar, exista riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibil ca 
urmare a apariţiei unor defecţiuni tehnice survenite la utilaje; 

- sursele punctiforme, reprezentate de Organizarea de şantier. Depozitarea 
necorespunzătoare a materialelor si/sau deşeurilor rezultate din activităţile de 
construcţie poate constitui o sursa de poluare a solului. 

Impactul asupra mediului 
Principalul impact asupra solului in perioada de construcţie este consecinţa ocupării 
temporare de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baza de aprovizionare si 
producţie, halde de deşeuri etc. Reconstrucţia ecologica a zonei după încheierea lucrărilor 
reprezintă o măsura obligatorie. 
Impactul manifestat de traficul desfăşurat in cadrul şantierului are un caracter temporar si 
se exercita ca urmare a antrenării poluanţilor de către apele de precipitaţii, care se infiltrează 
apoi in straturile superioare ale solului. 
Impactul determinat de pierderile de carburanţi sau ulei de la funcţionarea defectuoasa a 
utilajelor poate fi apreciabil, manifestându-se insa tot pe arii restrânse. Depoluarea solurilor 
este costisitoare si necesita un timp îndelungat. 
Impactul asupra solului produs de depozitele de deşeuri neorganizate este cu atât mai 
intens cu cat substanţele depozitate au un caracter mai agresiv. Precipitaţiile spală 
depozitele de deşeuri încărcându-se, in special, cu substanţe organice. O mare problema 
in cazul depozitelor necontrolate sunt apele uzate rezultate din descompunerea 
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substanţelor organice. Aceste ape sunt caracterizate de un debit redus, dar sunt foarte 
încărcate cu substanţe organice, motiv pentru care sunt greu de epurat. 
Apele uzate menajere si tehnologice rezultate pe amplasamentul Organizării de şantier se 
infiltrează cu uşurinţa in sol in cazul in care nu exista platforme betonate sau sisteme de 
scurgere, colectare si epurare a acestora. 

Măsuri de protecţie 
- terenurile ocupate temporar vor fi redate in circulaţie. In cazul in care se constata o 

degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstrucţie ecologica; 
- depozitarea provizorie a pământului excavat este recomandat a se face pe suprafeţe 

cat mai reduse. Decaparea solului vegetal se va face in limita strictului necesar; 
- deşeurile rezultate din activitatea de construcţie trebuie colectate in pubele tipizate, 

amplasate in locuri special destinate acestui scop. Este necesar ca pubelele sa fie 
preluate periodic de către serviciile de salubritate din zona, pe baza de contract; 

- scurgerile de ulei rezultate accidental în zona fronturilor de lucru de la funcţionarea 
defectuoasă a utilajelor pot avea un impact redus asupra solului in cazul in care exista 
un program de prevenire si combatere a poluării accidentale. In acest sens, instruirea 
personalului reprezintă o măsura eficienta in prevenirea si/sau reducerea efectelor 
poluării. 

Perioada de funcţionare 
Surse de poluare 

Sursele de poluare pot fi: 
- emisiile de poluanţi rezultate de la traficul rutier; 
- apele pluviale încărcate cu poluanţii proveniţi de la traficul rutier, descărcate 

necontrolat. 
Impactul asupra mediului 

Se apreciază ca nu se va exercita un impact negativ asupra solului întrucât poluanţii rezultaţi 
de la traficul rutier nu vor depăşi concentraţiile maxim admisibile, iar apele pluviale vor fi 
colectate si descărcate controlat. 

Masuri de protecţie 
Nu este cazul.  

7. Protecţia ecosistemelor acvatice si terestre  
Perioada de construcţie 

Surse de poluare 
Sursele de poluare pot fi: 

- emisiile de poluanţi generate de traficul de şantier: maşinile care transportă 
materiale, muncitori la punctele de lucru etc; 

- emisiile de poluanţi rezultate din activitatea utilajelor de construcţie; 
- depozitarea necontrolată a deşeurilor, materiilor prime şi materialelor de 

construcţii etc. 
Impactul asupra mediului 

Impactul negativ produs de depunerile de poluanţi pe vegetaţia aflata in apropierea 
şantierului va avea caracter temporar. Dimensiunile impactului vor depinde de tehnologiile 
care vor fi alese de Antreprenor. 

Măsuri de protecţie 
După încheierea lucrărilor Antreprenorul are obligaţia de a lua o serie de măsuri în sensul 
refacerii mediului afectat. 
Perioada de funcţionare 

Surse de poluare 
Sursa de poluare pentru floră în perioada operaţională va fi mai scazuta fata de prezent 
avand in vedere ca se imbunatateste calitatea suprafetei de rulare a drumurilor ce se 
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modernizeaza in cadrul prezentului proiect si cantitatea de praf degajata in urma traficului 
scade. De asemenea noxele si zogomotul generate de traficul ce se desfasoara pe 
drumurile modernizate vor fi reduse fata de situatia actuala ca urmare a asfaltarii drumurilor 
in prezent pietruite. 

 
Întocmit, 

Ing. Christian Antipa  



  PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru 
Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 13+000 - 21+000, 11,000km 

   Page 44 

Anexa 3 

 
CATEGORIA DE IMPORTANTA A INVESTITIEI  

SI EXIGENTELE DE CALITATE LUCRARI DE DRUM 
 

Lucrarea este amplasată în județul Ilfov. Se vor executa lucrări de modernizare străzi în 
comuna Dragomirești Vale. 

Conform HG 766/1997, Anexa nr. 3, Capitolul II: 

Art. 5. Categoriile de importanta a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia 
aprobata de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, pentru realizarea 
de niveluri de calitate determinate de respectarea cerinţelor, precum si pentru delimitarea 
obligaţiilor care revin persoanelor juridice si fizice implicate, în condiţiile legii, ţinând seama 
de următoarele aspecte:  

a. implicarea vitală a construcţiilor în societate şi în natură, gradul de risc sub aspectul 
sigurantei si al sanatatii;  

b. implicarea functionala a constructiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit 
si în natura destinatia, modul de utilizare etc.;  

c. caracteristici proprii constructiilor complexitatea si considerentele economice. 

Nr. 
crt. 

Factori determinanţi Criterii sociale 
 K(n) P(n) P(i) P(ii) P(iii) 

1. Importanţă vitală 1 1 0 1 1 
2. Importanţă socială 1 2 1 2 2 
3. Importanţă economică 1 2 2 2 1 
4. Durata de utilizare 1 2 2 2 2 
5. Adaptare la teren 1 2 2 2 2 
6. Volum de muncă 1 2 2 2 1 
7. TOTAL  11    

Art. 6. Categoriile de importanta care se stabilesc pentru constructii sunt:  

 constructii de importanta exceptionala (A);  
 constructii de importanta deosebita (B);  
 constructii de importanta normala (C);  
 constructii de importanta redusa (D). 

Aceste lucrări se încadrează la categoria de importanţă «C». 

 
Întocmit, 

Ing. Christian Antipa 
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Anexa 4 

PROGRAM DE URMARIRE A EXECUȚIEI ÎN FAZE DETERMINANTE 

”Reabilitare DJ601 Bolintin Deal - Bolintin Vale - Malu Spart km 9+500 - 12+500, km 
13+000 - 21+000, 11,000km” 

 Consiliul județean Giurgiu, în calitate de investitor 

 RIA DESIGN CONSULTING SRL, în calitate de proiectant, 
În calitate de factori implicaţi stabiliţi prin lege, în conformitate cu Hotărârea Guvernului 
României Nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al 
calităţii în construcţii şi 

INSPECŢIA DE STAT IN CONSTRUCŢII 

reprezentata prin ing..........................................................................................................

Intruniti in baza: 

Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art.18- publicata in 
M.O. nr.12/24.ian. 1995

Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea 
Regulamentului privind calitatea in constructii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997 

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “Normativului privind urmarirea 
comportarii in timp a constructiilor“ indicativ P 130/1999 

S-a stabilit programul următor de inspecție pe faze determinante :

Nr. 
crt. 

Lucrări ce se controlează, se 
verifica sau se recepţionează
calitativ şi pentru care trebuie 
întocmite documente scrise 

Documentul scris 
care se încheie: 
PVLA -proces 
verbal de lucrări 
ascunse 
PVR -proces 
verbal de recepţie  
PVFD  - proces 
verbal de fază
determinantă 

Cine 
întocmeşte  
şi cine 
semnează: 
I-ISC,
B - Investitor,
E - Antreprenor
general,
P-proiectant
G-geolog

Numărul şi data 
actului întocmit la 
verificările 
executate (se 
completează de 
către investitor) 

0 1 2 3 4

LUCRĂRI CONSTRUIRE DRUM 

1. 
Predarea amplasamentului 
si a reperilor de nivel 

PV de predare 
primire 

B+E 

2. 
Verificarea terenului de 
fundare 

PVLA B+E
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NOTA: 
1. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minimum 10 zile
înaintea datei la care urmează a se face verificarea.
2. La recepţia lucrărilor se vor avea în vedere atât prevederile documentaţiei cât şi prescripţiile
tehnice în domeniu, în vigoare la data respectivă
3. Documentele anexate care stau la baza verificărilor efectuate de comisie (copii după certificatele
de calitate, ridicări topografice, probe de laborator etc) se vor anexa la procesele verbale respective
4. Coloana 5  se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2
5. Un exemplar din prezentul program, completat  cu coloana 5 şi procesele verbale anexate, se vor
anexa la cartea construcţiei , ce se  va prezenta la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării.
6. Prezentul program de inspecţie pe faze determinante nu exclude respectarea condiţiilor
prezentate în caietele de sarcini şi documentatia de execuţie.

INVESTITOR PROIECTANT 

Consiliul județean Giurgiu RIA DESIGN CONSULTING SRL 

Intocmit, 

Ing. Christian Antipa 

EXECUTANT I. S. C.

4. 
Verificarea stratului de 
balast de 30 cm grosime 

PVLA B+E

5. Verificarea stratului de 
piatră spartă de 20 cm 
grosime 

PVLA I+B+P+E

6. Verificarea stratului de 
uzură BAD22,4 de 6 cm 
grosime  

PVRC B+P+E



Anexa nr.2
la Hotărârea nr.95/23.05.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Aurelia Brebenel


