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  BORDEROU DE PIESE SCRISE 
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
1.1 Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

1.3 Ordonator de de credite (secundar/terțiar) 

1.4 Beneficiarul investiţiei 

1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 
2.1  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare 

2.2 Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

3.  DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

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

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

c) datele seismice şi climatice; 

d) studii de teren: 

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

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, 
hidrogeotehnice, după caz; 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

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

g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau 
în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

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

b) destinaţia construcţiei existente; 

c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi 
zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz; 

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

3.3 Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

a) categoria şi clasa de importanţă; 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

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

d) suprafaţa construită; 

e) suprafaţa construită desfăşurată; 

f) valoarea de inventar a construcţiei; 

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

3.4 Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale 
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studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al 
imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia 
degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, 
tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau 
alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor 
fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

3.6  Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, 
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:  
a) clasa de risc seismic; 

b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în 
cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de 
calitate. 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM 
DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

5.1 Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, 
cuprinzând: 
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, 
după caz; 

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

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

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

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

b)  descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv 
hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, 
debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict 
necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate; 

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

d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau 
în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 

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

5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de 
asigurare a consumurilor suplimentare 

5.3 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a 
investiţiei, detaliat pe etape principale 

5.4 Costurile estimative ale investiţiei: 

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

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

5.5 Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
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a) impactul social şi cultural; 

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

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

5.6 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

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

b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen 
mediu şi lung; 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

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

6. SCENARIUL/POȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 
6.1 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi 
riscurilor 

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

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără 
TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei 
obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în 
vigoare; 

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

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

6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din 
punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al 
propunerilor tehnice 

6.5 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri 
proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri 
externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME
7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

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

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

7.4  Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

7.5 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri 
de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-
economică 

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

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

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

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

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
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BORDEROU DE PIESE DESENATE 

 

Nr. crt. Număr planşă Denumire planşă 

1. 00PI-01 Plan de încadrare în zonă  

2. 01PSG-01 Plan de situaţie general – DE84356 

3. 01PS-01...13 Planuri de situaţie – DE84356 

4. 02PSG-01 Plan de situaţie general – DE84361 

5. 02PS-01...11 Planuri de situaţie – DE84361 

6. 03PSG-01 Plan de situaţie general – DE84397 

7. 03PS-01...17 Planuri de situaţie – DE84397 

8. 04PTT-01 Profil transversal tip 

9. 05PS-01...13 Planuri de situaţie – exproprieri – DE84356 

10. 06PS-01...11 Planuri de situaţie – exproprieri – DE84361 

11. 07PS-01...17 Planuri de situaţie – exproprieri – DE84397 

12.  Dispozitii generale poduri 
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CAPITOLUL A: PIESE SCRISE 

 
 

1 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

  „DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ” 

 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ 

 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ 
 

1.4. Beneficiarul investiţiei 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ 

STR. PIAȚA PRIMĂRIEI, NR.1, SEBEȘ, jud ALBA 
Telefon.: 0258-731318 

 

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 
 

S.C. INFRAGIS S.R.L. 
Str. C. Porumbescu, nr. 6, Timișoara 
RO 28958446, J35/1799/2011 
Tel. 0732703381, Fax: 0356/819622 

e-mail: office@tmproiect.ro 
       Cod CAEN: 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 
 
 

 
 
 
 
 

2 SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII 
LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII Prezentarea contextului: politici, strategii, 

legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare 
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2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 
institutionale si finanaciare 

Modernizarea drumurilor de exploatare propuse in cadrul prezentului proiect, face parte din Strategia 
de dezvoltare locala a municipiului Sebeș. Dealtfel, exista un interes general crescut in ce priveste 
modernizarea, imbunatatirea si extinderea infrastructurii rutiere, acest gen de investitie fiind prioritar atat la 
nivel national cat si judetean sau local. Prezenta documentatie este intocmita in conformitate cu HG 
907/2016, pentru realizarea investitiei urmand sa fie solicitate toate avizele si acordurile necesare, conform 
legislatiei nationale in vigoare. 

 
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

În continuare se descrie situatia existenta pentru drumurile propuse spre a fi modernizate. 
Traseul în plan are o configuratie rectangulara, latimea platformei fiind cuprinsa între 2,00 ... 4,00 m. 

Traseul este format din aliniamente racordate cu curbe neamenajate. 
Traseul în profil longitudinal se caracterizeaza prin declivitati mici și pe alocuri declivități mari 

caracteristice zonei de deal. 
Pe unele portiuni de drum public nu se respecta pasul minim de proiectare de 50 m prevazut de STAS 

863-85 sau STAS 10144/3-91. 
Prin urmare traseul in plan si in profil longitudinal trebuiesc corectate din cauza ca nu au fost 

geometrizate niciodata intr-un proiect si trebuiesc sa fie amenajate in parametrii prevazuti de standard pentru 
viteza de proiectare corespunzatoare categoriei drumurilor si a reliefului adiacent. 

Tronsoanele studiate nu sunt amenajate necorespunzator din punct de vedere al structurii rutiere, iar 
desfasurarea circulatiei este semnificativ influentata de conditiile climaterice. 

Partea carosabila nu se diferentiaza de acostamente, pe cea mai mare parte a traseului nu sunt asigurate 
pante transversale ale părţii carosabile care ar asigura o scurgere a apelor pluviale catre marginile platformei. 
Acest impediment duce la staţionarea apei timp îndelungat pe platforma, apa infiltrandu-se în corpul 
drumului si produce degradări în structura rutieră. Partea carosabila prezinta o serie de defectiuni specifice 
drumurilor pietruite și de pământ, de tipul gropilor, denivelarilor si fagaselor, fapt care impiedica desfasurarea 
normala a circulatiei si conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe 
partea carosabila de pe acostamente, drumurile laterale, accese).  

Prin analiza informatiilor obtinute prin releveul efectuat la fata locului si a celor furnizate de studiul 
geotehnic, cu luarea in considerare a faptului ca străzile studiate sunt parcurse majoritar de un trafic usor si 
local, precum si a faptului ca străzile studiate sunt din pământ, se recomanda tratarea platformei actuale in 
felul urmator: se va excava in intregime structura rutiera existenta plus eventual un strat de pamant astfel incat 
sa se mentina in final dupa modernizare cota actuala a stratului de rulare din piatra actual. Patul drumului il va 
constitui pamantul de fundare. 

Capacitatea portanta si gradul de compactare la nivelul patului drumului si la nivelul superior al 
stratului de fundatie trebuie sa fie cele impuse de normele in vigoare (stipulate prin caietele de sarcini ale 
documentatiei tehnice care urmeaza sa fie elaborata, conform Indicativ AND 530-2013, indicativ CD 31-
2002. 
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Sistemele de scurgere existente în zona drumurilor (numai pe un flanc sau pe ambele flancuri) sunt 
inexistente. În mare majoritate, acolo unde exista, santurile sunt colmatate, cu vegetatie, iar o parte din ele 
sunt partial înfundate si deteriorate. Din aceste motive sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea 
necesară asigurării scurgerii apelor în lungul străzii, fapt care determină stationarea apei în santuri si 
infiltrarea acesteia în terasamente si în corpul drumului, afectând marginea platformei străzilor. 

Pe lângă faptul că sunt nefunctionale, podetele existente (podete tubulare cu diametre mici) sunt 
insuficiente ca număr, fiind necesară şi proiectarea unor podete noi ca să poată evacua apele colectate în 
santuri. In consecinta se apreciaza ca este necesar sa se consolideze platforma acestor străzi si sa se asigure 
scurgerea apelor prin construirea de santuri si podete. În lungul traseelor străzilor nu se semnalează existenţa 
unor fenomene geodinamice care să afecteze stabilitatea acesteia. 

Drumurile de exploatatie studiate nu sunt prevăzute cu un sistem de semnalizare vertical corespunzator. 
Este necesară înfiintarea conform standardelor si normativelor în vigoare a unui sistem de semnalizare 
verticală si orizontală.Volumul traficului auto este usor iar intensitatea redusa. Traficul se desfasoara greoi pe 
timpul iernii si in perioadele cu precipitatii.  

Pe alocuri, datorită distanței reduse a platformei drumului fata de râul Secaș, sunt necesare apărari de 
mal. 

La intersectia dintre drumul de exploatare DE 84397, si albia Raul Secas la km 0+565, in prezent 
traversarea  este asigurata de pe un pod pe grinzi metalice si podina de lemn, avand lungimea totala L= 
11,30 m si latimea l=3,40 m. 

Datorita faptului ca podul existent la dimensiunle amintite nu asigura debusarea debitului cu asigurare 
de 5%(Q5%=154 mc/s) si nu corespunde ca si latime noilor cerinte, este necesara demolarea lui si construirea 
pe acelasi amplasament a unui pod nou. 

Drumul de exploatatie agricola traverseaza in prezent albia Raului Secas pe un pod cu doua 
deschideri egale, pe fiecare deschidere fiind dispuse in sens transversal cate 4 fasii cu goluri de 17,60 m 
lungime.  

Infrastructura podului este alcatuita dintr-o pila si cele doua culei, toate fundate direct, prin 
intermediul blocurilor de fundatie din beton. Elevatiile sunt alcatuite din beton simplu, iar fasiile cu 
goluri reazema direct atat pe pila cat si pe culei. 

Albia minora a Raului Secas este plasata in una din cele doua deschideri ale podului(deschiderea 
dinspre obiectivul Rapa Rosie). 

Partea carosabila este delimitata stanga-dreapta de parapete metalice sustinute de grinzi parapet 
din beton armat aflate intr-o stare destul de avansata de degradare. 

Racordarea cu terasamentele este realizata prin sferturi de con din pamant, destul de degradate. 
Dimensiunile geometrice ale podului sunt urmatoarere: 
- latimea partii carosabile:  3,30 m; 
- latimea totala: 4,10 m; 
- lungimea totala: 37,40 m. 
 
Datorita faptului ca partea carosabila nu mai corespunde ca si latime noilor cerinte si datorita 

existentei unor defecte si degradari la suprastructura si infrastructuri, in urma expertizarii podului 
existent s-a luat decizia reabilitarii acestuia si aducerii la parametrii necesari noilor cerinte. 

La intersectia dintre drumul de exploatare DE 84356 si albia Raului Sebes, la km 1+560, in 
vederea traversarii raului se va proiecta un pod nou. 
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Prin realizarea acestui proiect se  urmarește să se asigure accesibilitatea unor zone cu potenţial la 

nivel de regiune, unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, economisirea 
timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunãtãţirea capacitãţii 
portante a drumurilor. 

Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este în primul rând argumentată de starea 
fizică a drumurilor. Amenajarea acestora va determina: 

 facilitarea accesului localnicilor, al autovehiculelor şi a utilajelor agricole; 

 ridicarea potenţialului economic al localităţii; 

 ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare; 

 dezvoltarea turismului şi agroturismului; 
Dezvoltarea economică a zonei, intensificarea legăturilor de cooperare economică, precum și 

sporirea sistematică a nevoilor de transport, au determinat preocupări susținute de modernizarea și 
sistematizarea rețelei de drumuri.  

Din punct de vedere al protecției mediului, în urma realizării investitiei, se prevăd următoarele: 

 cantitatea de emisii de gaze poluante este mult mai mică datorită faptului că traficul se va 
desfăsura în conditii normale; 

 nivelul zgomotelor aferente autovehiculelor se reduce datorită calității suprafeței carosabile; 

 scurgerile de combustibil accidentale pot fi limitate având în vedere că se va putea circula la 
viteza proiectată; 

 apele de suprafată vor fi colectate și evacuate prin intermediul șanturilor la colectorii naturali, 
eliminându-se astfel gropile cu apă din suprafața carosabilă; 

 uzura autovehiculelor este mult mai mică datorită faptului că acestea pot circula pe suprafețe de 
rulare netede.  

 

3  DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 
3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

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

Investiţia cuprinde modernizarea mai multor drumuri de exploatație agricola din extravilanul 
municipiului Sebeș, care au o lungime totala de 13 642 m, după cum urmează: 

 DE 84397 – este situat între DJ 106K (drum de legătură între municipal Sebeș și comuna Daia 
Română) și DN1 (E81) în zona de intersecție cu strada Principală din satul Răhău, sat aparținător 
municipilui Sebeș. DE 84397  are o lungime de 5 987 m. 

 DE 84361 – este situat între DJ 106K (drum de legătură între municipal Sebeș și comuna Daia 
Română) și  Rezervația Naturală Râpa Roșie. DE 84361  are o lungime de 3 480 m. 

 DE 84356 – este situate între DN1 (E81), intrare lângă cimitirul din Lancrăm, și intersecția cu DE 
84361. DE 84356  are o lungime de 4 175 m. 

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



 

    

   

S.C. INFRAGIS S.R.L.    

Str. C. Porumbescu, nr. 6, Timișoara  
RO 28958446, J35/1799/2011  

Tel. 0732703381, Fax: 0356/819622   

e-mail: office@tmproiect.ro 
 

   

 

Municipiul Sebeş este unul dintre cele mai importante oraşe din judeţul Alba datoritǎ 
dezvoltǎrii economice pe care o cunoaşte, mai ales în ultimul deceniu, fiind avantajat şi de poziţia sa 
geograficǎ. Situat în partea centralǎ a judeţului Alba, în sud-vestul Transilvaniei, Sebeşul se aflǎ la 
intersecţia celor 2 drumuri europene E 68 (Deva- Sibiu-Brasov) şi E 81 (Cluj- Sibiu- Pitesti).  

Distanţa dintre Sebeş si importantele oraşe din inima Transilvaniei este relativ micǎ: Alba Iulia 
la 15 km, Deva la 63 km, Sibiu la 55 km şi Cluj la 75 km, ultimele douǎ beneficiind şi de un aeroport 
internaţional, lucru care constituie un adevǎrat avantaj în dezoltarea regiunii. 

 
c) datele seismice şi climatice; 

Relieful 
Municipiul Sebeş este situat într-o zonă depresionară aflată la contactul Dep. Apoldului cu 

culoarul Mureşului şi înconjurată în sud de culmile marginale ale Munţilor Cibinului şi Şureanu, iar în 
nord-vest de versanţii abrupţi ai Pod. Secaşelor (Dl.Pripoc, Dl.Pleşu, Râpa Roşie). Denivelarea între 
zona de luncă şi Dealurile Pod. Secaşelor este în jur de 200-350 m., fapt ce accentuează caracterul 
depresionar al zonei. Ca vechime depresiunea este de vârstă cuaternară, sculptura ei fiind o urmare a 
adâncirii Mureşului în zona Deva-Ilia, adâncire ce a determinat o reactivare as eroziunii regresive de 
către afluenţii râului Sebeş şi Secaş şi formarea teraselor şi cuestelor. 

Terasele apar în lungul râului Sebeş bine evidenţiate în dreptul localităţii Petreşti. Pe dreapta 
râului se dezvoltă o terasă joasă de luncă şi două terase mai înalte. Terasa superioară prezintă o 
înclinare spre nord, pentru ca în nord-est să aibă loc confluenţa teraselor Sebeşului cu o terasă a râului 
Secaş. În sud terasa are 70 m, iar iar în zona de confluenţă terasa Secaşelor coboară până la 30-40 m 
altitudine relativă. Frunţile teraselor înalte prezintă glacisuri înierbate. Terasele de pe malul stâng se 
dezvoltă sub un interfluviu deluros al Pianului spre vestul depresiunii. 

Din punct de vedere morfologic perimetrul cercetata se inscrie In zona de terasa 
superioara,bine dezvoltată şi individualizată. 

Zona este plană fără denivelări importante,stabilă,fără urme sau forme de degradare prin 
alunecare. 

 
 
 

Hidrografia zonei 
Ape de suprafaţă 

Elementele climatice dictează caracteristicile reţelei hidrografice de pe teritoriul administrativ 
al oraşului Sebeş. 

Principalele cursuri de apă permanente sunt: râul Sebeş, al cărui debit este menţinut constant 
prin acumularea hidrotehnică de la Petreşti şi Valea Secaşului, cu un curs meandrat şi adâncime mică a 
talvegului ce poate produce în perioadele bogate în precipitaţii, inundaţii în zona de luncă.  

Principalii lor afluenţi cu curs semipermanent sunt în strânsă legătură cu regimul pluviometric 
local. Dintre aceştia amintim: pârâul Daia, Valea Netotului, Valea Caselor, Valea Sfântă (localitatea 
Răhău), Valea Halinga, Valea cu Fîneaţă (localitatea Petreşti). Aceste cursuri de apă devin active în 
perioada topirii zăpezilor şi a ploilor abundente. 
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De remarcat că în 1998 în perioada inundaţiilor au fost inundate cca 380 ha în teritoriul 
administrativ al oraşului Sebeş. 

Prevenirea acestor fenomene se face în mod normal prin reglarea debitului pe râul Sebeş din 
acumularea hidrotehnică de la Petreşti. 

Apele subterane  
Acviferele freatice cu nivel liber sunt cantonate în formaţiunile nisipoase din zona de luncă şi 

interceptate la adâncimi variabile 0,80 (zona de luncă Petreşti – Sebeş) – 1,50 m – 3,00 m (zona de 
terasă inferioară) cu ridicare ascensionară a nivelului apei în perioadele de precipitaţii bogate şi 
inundare a zonei de luncă până la cotele 0,30 -:- 1,00 m. 

 
Regimul climatic şi pluviometric 
Regimul termic este strict legat de altitudine şi circulaţia maselor de aer, influenţele sud-vestice 

fiind legate de masele de aer care pătrund dinspre culoarul Mureşului, pe versanţii nordici 
temperaturile fiind mai scăzute. Iarna, temperaturile multianuale oscilează în jurul valorii de – 20C. 

Invaziile de aer maritim produc creşteri uşoare de temperaturi. 
Primăvara temperaturile medii lunare sunt mai ridicate cu 6 – 120C, iar toamna mai coborâte 5 

– 90C.Variabilitatea anuală a temperaturii are caracter neperiodic 2 – 40C. 
Cele mai mari abateri ale mediilor lunare se înregistrează iarna şi primăvara, datorate 

circulaţiei atmosferice mai intense. 
Temperatura minimă absolută – 250C, iar maxima 390C spre culoarul Mureşului. 
Numărul mediu al zilelor cu temperaturi sub 00C – 30 zile, iar temperaturi cu peste 250C – 60 

zile. Nebulozitatea 0,65 – 0,75 iarna, 0,60 zecimi – vara. 
Cer senin 80 – 100 zile/an, cer noros 100 zile/an. 
Durata strălucirii soarelui 1700 – 1900 ore/an, atingând maximum în septembrie – octombrie. 
Regimul precipitaţiilor se caracterizează prin cantităţi modeste 500 – 600 mm/an, strâns legat 

de circulaţia atmosferică a maselor de aer. Trecerea fronturilor atmosferice peste lanţurile muntoase 
generează ploi abundente sub formă de averse, cu maxime care ajung la 10 – 30 mm în zece minute.  

Primele ninsori sunt la începutul lui noiembrie, ultimele semnalându-se la sfârşitul lui martie. 
Indicele de ariditate se înscrie în jurul valorii de 50 – 60‰. 
Regimul eolian – suferă modificări locale după orientarea culmilor şi văilor. Vânturile 

dominante sunt cele de vest. Viteza medie este de 6,5 m/s. 
Municipiul Sebeș se încadreaza zonei climatice III de iarnă , caracterizată de o temperatură 

exterioară convențională de calcul de -18 grade C. 
 

Adâncimea de îngheţ 
Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de  – 0.90 m de la nivelul 

terenului natural sau sistematizat. 
Toate adâncimile de fundare trebuie să depăşească această cotă, deoarece, datorită fenomenului 

de îngheţ – dezgheţ, terenul se degradează, micşorându-şi considerabil capacitatea portantă. 
In conformitate cu STAS 1709/1-90: „Adancimea de inghet in complexul rutier”, zona 

Municipiului Sebeș are un tip climatic I, cu indicele de umiditate Thornthwaite Im= -20.....00 C x zile. 
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Seismicitatea zonei  
Conform Cod de proiectare seismică P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la 

cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 225 ani este  ag= 0,10 g, iar perioada 
de colţ este Tc = 0,70 sec. 

 

d) studii de teren: 
i. studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare; 
Stratificaţia terenului 
În urma executării sondajelor geotehnice, a analizelor şi a prelucrării datelor, pe amplasamentul 

cercetat a fost pusă în evidenţă o stratificaţie a cărei succesiune pe verticală se prezintă astfel: 
Tronsonul 1-E81(iesirea spre Răhău)-drum judetean106K 
F1-F3 
Primul strat interceptat , pe o grosime de 0.30 m  -umpluturi de drum pamant cu pietriș; 
 Între -0.30m și -1.50 m s-a interceptat pamant mixt ce apartine domeniului –grclSa-argilă 

prăfoasă nisipoasă ,cafenie cu pietriș mic; 
 
F4-F5 
Primul strat interceptat , pe o grosime de 0.20 m  -umpluturi de drum pamant cu pietriș; 
 Între -0.20m și -1.50 m s-a interceptat pamant mixt ce apartine domeniului –grclSa-nisip 

argilos,gălbui,cu pietriș mic; 
 
Tronson 2- Drum judetean 106K-E81 intrare zona Lancrăm 
F6-F7 
Primul strat interceptat , pe o grosime de 0.30 m  -umpluturi de drum ; 
 Între -0.30m și -1.50 m s-a interceptat depozit necoeziv –coclsaGr-Pietriș,rar bolovăniș în liant 

nisipos-argilos ,cafeniu-gălbui; 
 
F8 
Primul strat interceptat , pe o grosime de 0.30 m  -umpluturi de drum –împietruire piatră spartă; 
 Între -0.30m și -1.50 m s-a interceptat depozit necoeziv –coclsaGr-Pietriș,rar bolovăniș în liant 

nisipos-argilos ,cafeniu-gălbui; 
Terenul de fundare –ARGILĂ PRĂFOASĂ NISIPOASĂ-a fost testat in situ cu penetrometru 

de buzunar, indicand valoarea de  -  2.50 Kg/cm2, care incadreaza pamantul in categoria vârtos. 
Terenul de fundare –NISIP ARGILOS-a fost testat in situ cu penetrometru de buzunar, 

indicand valoarea de  -  1.50 Kg/cm2, care incadreaza pamantul in categoria consistent. 
 

ii. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 
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Baza topograficǎ a lucrării, este constituitǎ din ridicări topografice în sistem STEREO70. 
Terenul pe care este amplasata lucrarea aparține domeniului public. Au fost elaborate studii 
topografice cuprinzand planuri de situatie cu amplasamentele reperelor de trasare a lucrărilor 
prezentate in proiect. 

e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 
Nu este cazul. 

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

Nu este cazul. 
g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de 

arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate. 

 Nu este cazul. 
 

3.2 Regimul juridic: 
a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv 

servituţi, drept de preempţiune; 
Drumurile de exploatatie propuse in proiect apartin municipiului Sebeș.   
 

b) destinaţia construcţiei existente; 
Drumurile propuse spre a fi modernizate sunt destinate traficului turistic, facilitând în același 

timp și accesul direct la anumite investiții investiții de interes public și social. 
 
c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în 
zone construite protejate, după caz; 

Nu este cazul. 
 
d)  informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, 

după caz. 
Nu este cazul. 

 
3.3 Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă; 
Drumurile de interes local (străzile rurale), se încadrează în categoria de importanță „D” 

(importanță redusa) și în clasa de importanță IV, conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții și a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea 
în construcții. 

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
Nu este cazul. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
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Nu este cazul. 
d) suprafaţa construită; 

Nu este cazul. 
e) suprafaţa construită desfăşurată; 

Nu este cazul.  
f) valoarea de inventar a construcţiei; 

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

Caracteristici principale ale construcției: 

 categoria drumului: drumuri de exploatare  

 viteza de proiectare: 25 km/h; 

 lungimea traseului amenajat: 13 642 m; 

 lățimea părții carosabile: 3,50m; 

 lățimea acostamentelor: 2 x 0,375 m; 

 lățimea platformei: 4,25m; 

 pantă transversală parte carosabilă: 2,5%; 

 pantă transversală acostamente: 4%. 
 

3.4 Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 
energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care 
beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în 
zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se 
vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 
degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, 
cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială 
greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

 
Traseul în plan are o configuratie rectangulara, latimea platformei fiind cuprinsa între 2,00 ... 4,00 m. 

Traseul este format din aliniamente racordate cu curbe neamenajate. 
Traseul în profil longitudinal se caracterizeaza prin declivitati mici și pe alocuri declivități mari 

caracteristice zonei de deal. 
Pe unele portiuni de drum public nu se respecta pasul minim de proiectare de 50 m prevazut de STAS 

863-85 sau STAS 10144/3-91. 
Prin urmare traseul in plan si in profil longitudinal trebuiesc corectate din cauza ca nu au fost 

geometrizate niciodata intr-un proiect si trebuiesc sa fie amenajate in parametrii prevazuti de standard pentru 
viteza de proiectare corespunzatoare categoriei drumurilor si a reliefului adiacent. 

Tronsoanele studiate nu sunt amenajate necorespunzator din punct de vedere al structurii rutiere, iar 
desfasurarea circulatiei este semnificativ influentata de conditiile climaterice. 

Partea carosabila nu se diferentiaza de acostamente, pe cea mai mare parte a traseului nu sunt asigurate 
pante transversale ale părţii carosabile care ar asigura o scurgere a apelor pluviale catre marginile platformei. 
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Acest impediment duce la staţionarea apei timp îndelungat pe platforma, apa infiltrandu-se în corpul 
drumului si produce degradări în structura rutieră. Partea carosabila prezinta o serie de defectiuni specifice 
drumurilor pietruite și de pământ, de tipul gropilor, denivelarilor si fagaselor, fapt care impiedica desfasurarea 
normala a circulatiei si conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe 
partea carosabila de pe acostamente, drumurile laterale, accese).  

Prin analiza informatiilor obtinute prin releveul efectuat la fata locului si a celor furnizate de studiul 
geotehnic, cu luarea in considerare a faptului ca străzile studiate sunt parcurse majoritar de un trafic usor si 
local, precum si a faptului ca străzile studiate sunt din pământ, se recomanda tratarea platformei actuale in 
felul urmator: se va excava in intregime structura rutiera existenta plus eventual un strat de pamant astfel incat 
sa se mentina in final dupa modernizare cota actuala a stratului de rulare din piatra actual. Patul drumului il va 
constitui pamantul de fundare. 

Capacitatea portanta si gradul de compactare la nivelul patului drumului si la nivelul superior al 
stratului de fundatie trebuie sa fie cele impuse de normele in vigoare (stipulate prin caietele de sarcini ale 
documentatiei tehnice care urmeaza sa fie elaborata, conform Indicativ AND 530-2013, indicativ CD 31-
2002. 

Sistemele de scurgere existente în zona drumurilor (numai pe un flanc sau pe ambele flancuri) sunt 
inexistente. În mare majoritate, acolo unde exista, santurile sunt colmatate, cu vegetatie, iar o parte din ele 
sunt partial înfundate si deteriorate. Din aceste motive sistemul de scurgere a apelor nu are capacitatea 
necesară asigurării scurgerii apelor în lungul străzii, fapt care determină stationarea apei în santuri si 
infiltrarea acesteia în terasamente si în corpul drumului, afectând marginea platformei străzilor. 

Pe lângă faptul că sunt nefunctionale, podetele existente (podete tubulare cu diametre mici) sunt 
insuficiente ca număr, fiind necesară şi proiectarea unor podete noi ca să poată evacua apele colectate în 
santuri. In consecinta se apreciaza ca este necesar sa se consolideze platforma acestor străzi si sa se asigure 
scurgerea apelor prin construirea de santuri si podete. În lungul traseelor străzilor nu se semnalează existenţa 
unor fenomene geodinamice care să afecteze stabilitatea acesteia. 

Drumurile de exploatatie studiate nu sunt prevăzute cu un sistem de semnalizare vertical corespunzator. 
Este necesară înfiintarea conform standardelor si normativelor în vigoare a unui sistem de semnalizare 
verticală si orizontală.Volumul traficului auto este usor iar intensitatea redusa. Traficul se desfasoara greoi pe 
timpul iernii si in perioadele cu precipitatii.  

Pe alocuri, datorită distanței reduse a platformei drumului fata de râul Secaș, sunt necesare apărari de 
mal.  

La intersectia dintre drumul de exploatare DE 84397, si albia Raul Secas la km 0+565, in prezent 
traversarea  este asigurata de pe un pod pe grinzi metalice si podina de lemn, avand lungimea totala L= 
11,30 m si latimea l=3,40 m. 

Datorita faptului ca podul existent la dimensiunle amintite nu asigura debusarea debitului cu asigurare 
de 5%(Q5%=154 mc/s) si nu corespunde ca si latime noilor cerinte, este necesara demolarea lui si construirea 
pe acelasi amplasament a unui pod nou. 

Drumul de exploatatie agricola traverseaza in prezent albia Raului Secas pe un pod cu doua 
deschideri egale, pe fiecare deschidere fiind dispuse in sens transversal cate 4 fasii cu goluri de 17,60 m 
lungime.  
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Infrastructura podului este alcatuita dintr-o pila si cele doua culei, toate fundate direct, prin 
intermediul blocurilor de fundatie din beton. Elevatiile sunt alcatuite din beton simplu, iar fasiile cu 
goluri reazema direct atat pe pila cat si pe culei. 

Albia minora a Raului Secas este plasata in una din cele doua deschideri ale podului(deschiderea 
dinspre obiectivul Rapa Rosie). 

Partea carosabila este delimitata stanga-dreapta de parapete metalice sustinute de grinzi parapet 
din beton armat aflate intr-o stare destul de avansata de degradare. 

Racordarea cu terasamentele este realizata prin sferturi de con din pamant, destul de degradate. 
Dimensiunile geometrice ale podului sunt urmatoarere: 
- latimea partii carosabile:  3,30 m; 
- latimea totala: 4,10 m; 
- lungimea totala: 37,40 m. 
Datorita faptului ca partea carosabila nu mai corespunde ca si latime noilor cerinte si datorita 

existentei unor defecte si degradari la suprastructura si infrastructuri, in urma expertizarii podului 
existent s-a luat decizia reabilitarii acestuia si aducerii la parametrii necesari noilor cerinte. 

La intersectia dintre drumul de exploatare DE 84356 si albia Raului Sebes, la km 1+560, in 
vederea traversarii raului se va proiecta un pod nou. 

 
 

3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere 
al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

 
Evaluarea stării de degradare exprimata prin indicele de degradare (ID) are la baza investigarea 

defecţiunilor structurii rutiere si a suprafeţei acesteia, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor 
pluviale. Structura drumurilor studiate se prezintă cu defecte specifice de tipul gropi, fagase, valuriri, cauzate 
de staţionarea sau şiroirea apelor pluviale pe partea carosabila dar si o descărcare necorespunzătoare a lor 
către emisari. Lipsa santurilor sau starea de colmatare parţiala si totala a celor existente este o alta consecinţa 
a defectelor capatate in timp de structura rutiera. 

Podeţele existente sunt puţine şi în stare rea. 
 Starea de degradare este apreciata prin indicele de degradare ID care se determina prin raportarea 

suprafeţei afectate de degradări la suprafaţa totala a parţii carosabile. Starea de viabilitate este determinata 
luând in considerare situaţia cea mai defavorabila. 

Aprecierea cantitativa a degradărilor se efectuează prin luarea in considerare a tuturor degradărilor 
întâlnite pe sectorul investigat. Starea de degradare este calculata conform cu CD155 ţinând cont de 
următoarele: 

ID = S deg / S (m2) unde 
S deg = D1 +0,7D2+0,7x0,5D3+0,2D4+D5 (m2) 
S = suprafaţa parţii carosabile  (m2) 
D1 = suprafaţa afectata de gropi (%); 
D2 = suprafaţa afectata de faianţari, fisuri si crăpături multiple pe direcţii diferite (%); 
D3 = suprafaţa afectata de fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine (%); 
D4 = total suprafaţa poroasa cu ciupituri, suprafaţa încreţita, suprafaţa şiroita, suprafaţa exudata (%); 
D5 = suprafaţa afectata de fagase longitudinale (%). 
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Calificativul stării de degradare se stabileşte în funcţie de indicele ID: 
ID> 13  REA 
ID= 7,5-13 MEDIOCRA 
ID= 5-7,5 BUNA 
ID < 5  FOARTE BUNA 

In cazul tronsoanelor expertizate suprafaţa afectata de gropi (D1) si respectiv de denivelari si fagase 
longitudinale (D5) este mare, astfel incat suma acestor suprafete raportata la suprafata totala carosabila 
conduce la o valoare mult mai mare de 13%, astfel incat pe toate tronsoanele de strada exista o stare de 
degradare cu calificativul “rea”. 

 

3.6  Actul doveditor al forţei majore, după caz. 
Nu este cazul. 
 
 

4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI DUPĂ CAZ, ALE 
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE 
DIAGNOSTICARE:  

 
a) clasa de risc seismic; 

Nu este cazul. 
b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

Modernizarea drumurilor de exploatatie supuse prezentului studiu, se vor realiza cu structura de 
rezistență calculată funcție de caracteristicile terenului de fundare, zonei climatice, regimului 
hidrologic și a traficului actual și de prognoză. Structura de rezistență proiectată pentru modernizarea 
străzilor analizate va fi semirigidă, conform Normativului PD 177-2001, cu o îmbracaminte 
bituminoasă într-un singur strat, sau rigidă, conform Normativului NP 081-02, structură rezultată în 
baza calcului de dimensionare. Structura rutieră se va verifica la acțiunea înghet-dezghețului (STAS 
1709-1/90, STAS 1709/2-90 și STAS 1709/3-90). 

In principiu, deoarece alcatuirea structurii de rezistenta va rezulta prin calculul de dimensionare, 
se recomandă urmatoarele solutii tehnice posibile pentru realizarea modernizarii tronsoanelor, functie 
de alcatuirea complexelor rutiere existente si de tehnologiile aplicate curent in zona de vest a 
Romaniei: 

OPTIUNEA 1 – structura rutiera semirigidă  

 sapatura; 

 20 cm strat de pământ stabilizat 

 10 cm strat de fundație inferior din balast nisipos 

 20 cm strat de fundatie din balast; 

 20 cm strat de fundație superior din balast stabilizat cu lianți hidraulici și var; 
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 cm BAPC 16 (sau BAR 16 în zonele unde declivitatea în profil longitudinal depășește 
7%) rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA16 
conform AND 605-2014). 

OPTIUNEA 2 – structura rutiera rigida  

 Săpătura; 

 30 cm fundatie din balast; 

 2 cm nisip; 

 hârtie Kraft sau polietilena; 

 strat de uzură din beton asfaltic BcR 4,0 de 20 cm; 

 Stratul de balast se va realiza conform prevederilor STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013. 
Capacitatea portantă si gradul de compactare la nivelul superior al terasamentelor va fi stipulată 

prin caietele de sarcini ale documentaţiei tehnice care urmează sa fie elaborata, conform normativelor 
în vigoare: AND 530, Indicativ CD31-2002 etc. 

 
 
SOLUTIA I – POD PE GRINZI DIN BETON PRECOMPRIMAT 
Pod 3 pe DE 84397 la km 0+565 peste Raul Secas - Pod nou peste pe o deschidere -  1x20 m 
Suprastructura va fi alcatuita dintr-o  singura deschidere (1x20 m), in sens transversal podului 

fiind dispuse 6 grinzi monobloc precomprimate, cu armatura preintinsa, avand lungimea de L=20 m si 
inaltimea h=0,80 m.  

Peste grinzile joantive se va turna placa de suprabetonare  din beton armat C35/45, peste placa se 
va asterne hidroizolatia de 1 cm grosime, protectia hidroizolatiei din BA8 in grosime de 3 cm si 
straturile rutiere 4 cm BAP 16+ 4 cm MAS16.  

Rezemarea grinzilor pe banchetele culeelor se va realiza cu aparate de reazem elastomerice (din 
neopren armat). 

Carosabilul in latime de 6 m(2x3 m) va fi incadrat stanga-dreapta de parapete directionale 
metalice(parapet combinat de tip greu) sustinute de longrine din beton armat C35/45. Deoarece se afla 
in extravilanul, podul nu va avea trotuare. 

Pantele transversale pe pod vor fi de 2% dinspre ax inspre borduri, iar panta longitudinala a 
podului va fi de 0,50%. 

La capetele suprastructurii se vor monta dispozitive performante de acoperire a rosturilor de 
dilatatie. Podul nu are oblicitate, traversand perpendicular albia Raului Secas. 

Gabaritul podului in sens transversal va fi: 2x3,00 m+2x0,62 m = 7,24 m. 
Lungimea totala a podului(incluzand si zidurile intoarse): L tot = 24,50 m. 
 
Infrastructura 
Culeele vor fi fundate idirect, prin intermediul pilotilor forati de diametru mare(d=1080 mm si 

lungime l=20 m), fiind dispusi cate 3 piloti sub fiecare culee. 
Capetele pilotilor forati vor fi solidarizate de elevatiile culeelor care se vor executa din beton 

armat C30/37, avand inaltimi de 1,50 m si latimi tot de 1,50 m. Zidurile intoarse in lungime de 2,20 m 
se vor executa din beton armat C30/37. 



 

    

   

S.C. INFRAGIS S.R.L.    

Str. C. Porumbescu, nr. 6, Timișoara  
RO 28958446, J35/1799/2011  

Tel. 0732703381, Fax: 0356/819622   

e-mail: office@tmproiect.ro 
 

   

 

Grinzile prefabricate vor rezema pe banchelele culeelor prin intermediul aparatelor de reazem 
din neopren. 

Toate suprafetele elevatiilor si zidurilor intoarse ale culeelor in contact cu pamantul se vor 
proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasa cationica sau din suspensie de bitum filerizat. 

 
Racordarea cu terasamentele 
In vederea racordarii cu terasamentele, in spatele culeelor se vor executa placi de racordare din 

beton armat C25/30 in lungime de 3 m. 
Umplutura din corpul rambleelor rampelor va fi sustinuta pe ambele maluri, amonte si aval de 

sferturi de con din pamant. 
La capetele podului, se vor dispune casiuri din beton simplu C35/45 pentru drenarea apelor 

pluviale de pe pod. 
 
 
Lucrari in albia Raului Secas:  
Albia Raului Secas se va curata de vegetatie si recalibra sub pod si pe cate 35 m amonte si aval 

de acesta, iar dupa aceste operatiuni se va trece la pereerea cu beton a taluzelor si a talvegului. 
In sectiune transversala, amenajarea albiei va consta in executia pereului din beton de clasa 

C25/30 si grosime de 15 cm pe taluze, avand pante de 1:2, iar la nivelul talvegului pereul de pe taluze 
se va sprijini in pinteni din beton armat incastrati in albie. Intre pinteni talvegul se va perea cu beton 
avand aceleeasi clasa si grosime ca si pe taluze si pante transversale inspre axul albiei de 5 %.La 
partea superioara, pereul de pe taluze se va termina cu un umar din beton de 1,50 m. 

Amonte si aval, la extremitatile amenajarii albiei, pereul va fi incadrat de pinteni din beton 
C25/30 transversali albiei(pinteni care continua si pe taluzele de panta 1:2) si de saltele din piatra bruta 
doar la nivelul talvegului. 

In sens longitudinal albiei panta va fi de 0,25 % iar albia se va perea conform celor descrise 
amonte si aval de axul podului pe cate 25 m. 

Pereul din beton C25/30 si grosime de 15 cm, atat pe taluze cat si pe talveg, se va asterne peste 
un strat drenant din balast de 15 cm grosime iar sub acesta se va dispune un filtru din geotextil. 

Pe malul stang, aval de pod la 5 m se afla confluenta dintre Raul Secas si Paraul Caselor. Albia 
Paraului Caselor de la limita confluentei pe o lungime de 15 m amonte pe aceasta se va perea similar 
cu albia Raului Secas, cu mentinuea ca pe taluze pereul din beton va avea pante de 2:3. Zona de 
confluenta se va racorda si amenaja cu suprafete riglate din beton detaliate in palnsa “Dispozitie 
generala-Vedere plana” din documentatia atasata. 

Regulamentul privind “Stabilirea categoriei de importanta a constructiei” conform H.G. 261/94 
încadreaza obiectivul în categoria de lucrari de importanta “C” – Constructii de importanta normala. 

In conformitate cu "Normele privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor" 
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/27.01.1998, drumul public aflat in discutie se 
incadreaza din punct de vedere functional si administrativ in categoria drumurilor comunale, iar având 
in vedere "Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice" aprobate cu Ordinul 
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nr. 46/27.01.1998 al Ministrului Transporturilor, drumurile publice amenajate in prezenta 
documentatie, se incadreaza in: 

- clasa tehnica V  (drumuri comunale cu doua benzi de circulatie)  
         Conform STAS 4273/83, lucrarea se incadreaza   in clasa a V-a de importanta, fiind 

calculata la  debitul cu asigurare de 5%.          
In urma calculului hidraulic,  pentru un debit  cu asigurare de 5%(154 mc/s) am obtinut o garda 

Δh=1,00 m, respectand prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor 
si podetelor”. 

Nota: Pe parcursul executiei podului, drumul tehnologic de acces de pe un mal pe celalalt va fi 
executat din tuburi din beton amplasate in albie peste care se va umple cu anrocamente, drumul va fi 
amplasat la min. 10-20 m amonte sau aval de pod, in functie de posibilitatile constructorului 

 
SOLUTIA II – POD CU SUPRASTRUCTURA ALCATUITA DIN OTEL CORUGAT 

SUB FORMA DE ARC 
 
Pod 3 pe DE 84397 la km 0+565 peste Raul Secas - Pod nou peste pe o deschidere -  1x18,25 

m cu suprastructura din otel corugat 
Suprastructura va fi alcatuita din otel corugat sub forma de arc, fiind proiectata o deschidere de 

18,25 m lungime (1x18,25 m). Acest tip de suprastructura va fi inecata in rambleu, iar peste arce se va 
executa umplutura din material granular(balast) care va fi sustinuta stanga-dreapta de 
timpane(coronamente) din beton armat. Peste umplutura din balast care se va compacta se va executa 
sistemul rutier , in profil de acoperis, cu pante transversale de 2%(sau 2,5%) dinspre ax inspre laterale. 

Pe coronamentele marginale se vor dispune parapete metalice de siguranta de tip mixt(combinat). 
Gabaritul podului in sens transversal va fi: 2x3,00 m+2x0,35+2x0,50 m = 7,70 m. 
 
Infrastructura 
Infrastructura va fi alcatuita din culei  centrala. 
Atata culeele vor fi vor fi fundate direct, prin intermediul fundatiilor din beton armat. Ele vatiile 

se vor executa sub forma de “T intors” iar la partea lor superioara se vor pozitiona nasterile arcelor, 
care se vor fixa de elevatii prin prinderi cu suruburi de inalta rezistenta calculate in consecinta. 

Racordarea cu terasamentele si lucrarile in albie vor fi similare primei solutii cu mentiunea ca in 
solutia II se vor prevedea 4 aripi prefabricate tip “A3” pentru racordare. 

 
SOLUTIA I – POD PE GRINZI DIN BETON PRECOMPRIMAT(FASII CU GOLURI 

EXISTENTE) SI INCA DOUA GRINZI MARGINALE NOI 
Pod 2 pe DE 84356 la km 4+105 peste Raul Secas  
 Pod reabilitat peste pe doua deschideri -  2x17,60 m, cu carosabil in latime de 6 m, avand 

suprastructura alcatuita in sens transversal din cele 4 fasii cu goluri existente si inca doua grinzi 
marginale noi, adaugate pentru largirea suprastructurii. 
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Suprastructura: se vor demonta parapetele metalice existente, grinzile parapet din beton armat se 
vor demola iar imbracamintea rutiera va fi decapata pana la extradosul fasiilor cu goluri care se vor 
ridica de pe infrastructuri in vederea repararii defectelor locale cauzate de infiltratii.  

Datorita necesitatii largirii partii carosabile de la 3,30 m la 6,00 m, transversal podului pe fiecare 
deschidere, pe langa fasiile cu goluri existente care se vor refolosi, se vor mai adauga marginal stanga-
dreapta doua grinzi de tip I din beton precomprimat avand lungimea L=17,60 m si inaltimea h=0,80 m. 

Peste fasiile cu goluri si grinzile marginale se va turna o placa de suprabetonare din beton armat, 
peste aceasta se va asterne hidroizolatia in grosime de 1 cm, protectia hidroizolatiei din BA8 in 
grosime de 3 cm si doua straturi rutiere din BAP 16 respectin MAS16 de cate 4 cm grosime fiecare. Se 
vor turna longrinele marginale din beton armat C35/45 si se vor dispune parapete metalice de siguranta 
de tip greu (parapete mixte). 

De asemenea la capetele fasiilor ci goluri se vor reface antretoazele din beton armat. 
Pantele transversale ale podului vor fi de 2% disnpre ax inspre margini, iar datorita faptului ca 

podul este in extravilan acesta nu va avea trotuare. 
Podul reabilitat va fi in “spinare de magar”, avand pante longitudinale inspre capetele podului 

pentru drenarea apelor pluviale prin casiurile din beton de la capete. 
Pe pod nu vor exista guri de scurgere. 
Fasiile existente si grinzile noi vor rezema pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem 

din neopren. 
Gabaritul podului in urma reabilitarii va fi: 
- latime: 2x3,00 +2x0,62 = 7,24 m. 
- lungime totala(incluzand si zidurile intoarse noi):  Ltot=40,40 m. 
 
Infrastructura 
La nivelul elevatiilor, atat culeele cat si pila  se vor extinde stanga-dreapta cu elevatii noi din 

beton armat, iar elevatile existente se vor camasui cu beton armat in grosime de 20 cm.  
Zidurile de garda ale culeelor se vor reface in integralitate si monolit cu acestea se vor executa 

ziduri intoarse din beton armat in lungime de 1,50 m. 
La nivelul fundatiilor se vor executa de asemenea extinderi ale acestora cu fundatii noi din beton 

iar fundatiile existente se vor consolida prin subzidire si se vor proteja la nivelul rostului elevatie-
fundatie cu beton armat. 

 
Racordarea cu terasamentele 
In vederea racordarii cu terasamentele, in spatele culeelor se vor executa placi de racordare din 

beton armat C25/30 in lungime de 4 m. 
Umplutura din corpul terasamentelor va fi sustinuta la cele 4 capete ale podului de aripi, avand 

fundatiile si elevatiile din beton turnat monolit(turnat la fata locului). 
Apele pluviale drenate longitudinal podului se vor descarca la capete prin casiuri din beton, iar 

pentru accesul de pe taluz la baza acestuia se vor dispune scari tot din beton dotate cu balustrade 
metalice. 
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Lucrari in albia Raului Secas:  
Albia Raului Secas se va curata de vegetatie si recalibra sub pod si pe cate 25 m amonte si aval 

de acesta.  
Patul albiei si malurile sunt stabile, nu exista afuieri generale sau locale,vegetatia nu este 

abundenta zona fiind relativ plata, de lunca. 
Lucrarile in albie constau in extinderea fundatiei culeei disnpre Rapa Rosie(culee la limita albiei 

minore), in subzidirea fundatiei existente a aceleiasi culei in in executia aripilor monolite de pe malul 
drept al raului Secas. Pila podului si celeea cealalta(dinspre Sebes) sunt in uscat, dar se va interveni si 
la acestea conform celor descrise anterior. 

Regulamentul privind “Stabilirea categoriei de importanta a constructiei” conform H.G. 261/94 
încadreaza obiectivul în categoria de lucrari de importanta “C” – Constructii de importanta normala. 

In conformitate cu "Normele privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor" 
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/27.01.1998, drumul public aflat in discutie se 
incadreaza din punct de vedere functional si administrativ in categoria drumurilor comunale, iar având 
in vedere "Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice" aprobate cu Ordinul 
nr. 46/27.01.1998 al Ministrului Transporturilor, drumurile publice amenajate in prezenta 
documentatie, se incadreaza in: 

- clasa tehnica V  (drumuri agricole cu o banda de circulatie)  
         Conform STAS 4273/83, lucrarea se incadreaza   in clasa a V-a de importanta, fiind 

calculata la  debitul cu asigurare de 5%.          
Datorita faptului ca zona este deschisa si cu malurile curate, si oricum in prezent rampele sunt 

foarte inalte, s-a optat pentru pozitionarea intradosului noii suprastructuri cu 25 cm mai sus fata de cel 
existent si efectuarea calculului hidraulic pentru ape fara plutitori respectand garda de 0,75 m, limitand 
astfel si investitii cu costuri foarte ridicate. 

In urma calculului hidraulic,  pentru un debit  cu asigurare de 5%(168 mc/s) am obtinut o garda 
Δh=0,75 m, respectand prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor 
si podetelor” pentru rauri cu debite Q<1000 mc/s si fara plutitori. 

Intrucat s-a constatat cu certitudine in urma executiei unu foraj pe maul albiei ca patul(talvegul 
acesteia) este compus din conglomerat(beton natural) similar gresiei(continand si pietris) afuierile nu 
se po tpoduce in acest teren, fapt demonstrat si de stadiul actual al talvegului albiei. 

   Nota: Pe parcursul executiei podului, drumul tehnologic de acces de pe un mal pe celalalt va fi 
executat din tuburi din beton amplasate in albie peste care se va umple cu anrocamente, drumul va fi 
amplasat la min. 15-25 m  aval de pod, in functie de posibilitatile constructorului.   

                                                                                                           
SOLUTIA II – POD PE GRINZI DIN BETON PRECOMPRIMAT(FASII CU GOLURI 

EXISTENTE)  
 
Pod 2 pe DE 84356 la km 4+105 peste Raul Secas  
Pod reabilitat peste pe doua deschideri -  2x17,60 m, cu carosabil in latime de 3,50 m, avand 

suprastructura alcatuita in sens transversal din cele 4 fasii cu goluri existente. 
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Suprastructura 
Se vor demonta parapetele metalice existente, grinzile parapet din beton armat se vor demola iar 

imbracamintea rutiera va fi decapata pana la extradosul fasiilor cu goluri care se vor ridica de pe 
infrastructuri in vederea repararii defectelor locale cauzate de infiltratii.  

Peste fasiile cu goluri se va turna o placa de suprabetonare din beton armat, peste aceasta se va 
asterne hidroizolatia in grosime de 1 cm, protectia hidroizolatiei din BA8 in grosime de 3 cm si doua 
straturi rutiere din BAP 16 respectin MAS16 de cate 4 cm grosime fiecare. Se vor turna longrinele 
marginale din beton armat C35/45 si se vor dispune parapete metalice de siguranta de tip greu 
(parapete mixte). 

De asemenea la capetele fasiilor cu goluri se vor reface antretoazele din beton armat. 
Pantele transversale ale podului vor fi de 2% disnpre ax inspre margini, iar datorita faptului ca 

podul este in extravilan acesta nu va avea trotuare. 
Podul reabilitat va fi in “spinare de magar”, avand pante longitudinale inspre capetele podului 

pentru drenarea apelor pluviale prin casiurile din beton de la capete. 
Pe pod nu vor exista guri de scurgere. 
Fasiile existente si grinzile noi vor rezema pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem 

din neopren. 
Gabaritul podului in urma reabilitarii va fi: 
- latime: 2x1,75 +2x0,62 = 4,74 m. 
- lungime totala(incluzand si zidurile intoarse noi):  Ltot=37,40 m. 
 
Infrastructura 
La nivelul elevatiilor, atat culeele cat si pila se vor demola pe 50 cm inaltime si se vor reconstrui 

cuzineti noi din beton armat. Elevatiile se vor camasui cu beton armat de clasa C25/30 in grosime de 
20 cm. 

Zidurile de garda ale culeelor se vor reface in integralitate si in spatele culeelor se vor dispune 
placi de racordare din beton armat. 

Racordarea cu terasamentele si lucrarile in albie sunt absolute similar primei solutii. 
 
SOLUTIA I – POD PE GRINZI DIN BETON PRECOMPRIMAT 
 “Pod 1 pe DE 84356 la km 1+560 peste Raul Sebes”  
Pod nou, pe doua deschideri cu grinzi joantive din beton precomprimat,2x24 m care traverseaza 

albia sub un unghi de 65°. 
Suprastructura va fi alcatuita din doua deschideri(2x24 m), in sens transversal podului fiind 

dispuse pe fiecare deschidere  cate 5 grinzi monobloc precomprimate, cu armatura preintinsa, avand 
lungimea de L=24 m si inaltimea h=1,05 m.  

Peste grinzile joantive se va turna placa de suprabetonare  din beton armat C35/45, peste placa se 
va asterne hidroizolatia de 1 cm grosime, protectia hidroizolatiei din BA8 in grosime de 3 cm si 
straturile rutiere 4 cm BAP 16+ 4 cm MAS16. Pe reazeme, grinzile prefabricate vor fi solidarizate 
transversal cu antretoaze din beton armat C35/45 care se vor turna monolit cu placa de suprabetonare.  
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In corpul acestora, se vor dispune placute metalice, servind in viitor ca puncte de rezemare 
pentru presele hidraulice in vederea liftarii tablierului pentru inlocuirea aparatelor de reazem. 

Rezemarea grinzilor pe cuzinetii din beton armat aferenti culeelor se va realiza cu aparate de 
reazem elastomerice (din neopren armat). 

 
Carosabilul in latime de 6 m(2x3 m) va fi incadrat stanga-dreapta de parapete directionale 

metalice(parapet combinat de tip greu) sustinute de longrine din beton armat C35/45. Deoarece se afla 
in extravilanul localitatii Lancram, podul nu va avea trotuare. 

Pantele transversale pe pod vor fi de 2% dinspre ax inspre borduri, iar panta longitudinala a 
podului va fi de 0,75%, de la mijloc inspre culei. 

La capetele suprastructurii se vor monta dispozitive performante de acoperire a rosturilor de 
dilatatie iar pe pila placa de suprabetonare se va continuiza, nemaifiind nevoie de rost de dilatatie in 
dreptul pilei. 

Oblicitatea podului este de 65°. 
Gabaritul podului in sens transversal va fi: 2x3,00 m+2x0,62 m = 7,24 m. 
Lungimea totala a podului(incluzand si zidurile intoarse): L tot = 56,38 m. 
 
Infrastructura 
Infrastructura va fi alcatuita din culei si pila centrala. 
Culeele vor fi fundate direct, prin intermediul blocurilor de fundare din beton  de clasa C25/30. 

Fundatia fiecarei culei va fi alcatuita din cate doua blocuri din beton, cu inaltimi de 1,50 m respectiv 
1,80 m. Blocul inferior de 1,80 m grosime va fi din beton simplu C25/30 iar cel superior in grosime de 
1,50 m va fi alcatuit din beton armat C25/30. 

Elevatiile si zidurile intoarse se vor executa din beton armat de clasa C30/37. 
Pe banchetele culeelor se vor dispune cuzineti si blocheti antiseismici din beton armat C30/37. In 

corpul banchetelor de rezemare ale culeelor, in interspatiile dintre cuzinetii din beton armat se vor 
prevedea placute metalice inglobate, avand corespondent placutele metalice din antretoaze, servind ca 
puncte de rezemare  pentru presele hidraulice pentru acelasi scop mentionat la capitolul anterior. 

In spatele culeelor se vor  executa cunete din beton armat si drenuri din zidarie uscata  din piatra 
bruta invelite in geotextil, iar apele de infiltratie vor fi evacuate prin barbacane din tuburi PVC, Φ 110 
mm. 

Toate suprafetele elevatiilor si zidurilor intoarse ale culeelor in contact cu pamantul se vor 
proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasa cationica sau din suspensie de bitum filerizat. 

Pila  va fi fundata direct, prin intermediul blocului de fundare din beton C25/30. Ca si tehnologie 
de executie a fundatiei pilei, se va turna un cheson din beton armat de clasa C25/30 care dupa ce va fi 
coborat la cota din proiect va ramane pe post de cofraj pierdut pentru fundatie. 

Elevatia si rigla pilei se vor executa din beton armat de clasa C30/37. Pe rigla se vor executa 
cuzineti din beton armat C30/37 pe care se vor dispune aparatele de reazem din neopren in vederea 
rezemarii grinzilor prefabricate. 

In corpul banchetei de rezemare de pe rigla pilei, in interspatiile dintre cuzinetii din beton armat 
se vor prevedea placute metalice inglobate, avand corespondent placutele metalice din antretoaze, 
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servind ca puncte de rezemare  pentru presele hidraulice pentru acelasi scop mentionat la capitolul 
anterior. 

 
 
Racordarea cu terasamentele 
In vederea racordarii cu terasamentele, in spatele culeelor se vor executa placi de racordare din 

beton armat C25/30. 
Umplutura din corpul rambleelor rampelor va fi sustinuta pe ambele maluri, amonte si aval de 

pod de ziduri de sprijin din gabioane. 
La capetele podului, se vor dispune casiuri din beton simplu C35/45 pentru drenarea apelor 

pluviale de pe pod. 
 
Lucrari in albia Raului Sebes:  
Pe malul stang, amonte si aval de pod pe cate 15 m se vor executa aparari de maluri din gabioane 

de 3 m, 4 m si 5 m inaltime , asezate cu baza pe saltele de gabioane de 0,50 m grosime, terminate cu 
pinteni incastrati in albie. 

Pe malul drept, amonte si aval de pod pe cate 15 m se vor executa de asemenea aparari de maluri 
din gabioane de 2 m respectiv 3m inaltime dupa caz, asezate cu baza pe saltele de gabioane de 0,50 m 
grosime. 

In jurul elevatiei pilei, la nivelul talvegului albiei pentru limitarea afuierilor se vor prevedea 
anrocamente. 

Regulamentul privind “Stabilirea categoriei de importanta a constructiei” conform H.G. 261/94 
încadreaza obiectivul în categoria de lucrari de importanta “C” – Constructii de importanta normala. 

In conformitate cu "Normele privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor" 
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/27.01.1998, drumul public aflat in discutie se 
incadreaza din punct de vedere functional si administrativ in categoria drumurilor comunale, iar având 
in vedere "Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice" aprobate cu Ordinul 
nr. 46/27.01.1998 al Ministrului Transporturilor, drumurile publice amenajate in prezenta 
documentatie, se incadreaza in: 

- clasa tehnica V  (drumuri agricole cu o banda de circulatie) . 
         Conform STAS 4273/83, lucrarea se incadreaza   in clasa a V-a de importanta, fiind 

calculata la  debitul cu asigurare de 5%.          
In urma calculului hidraulic,  pentru un debit  cu asigurare de 5%(344 mc/s) am obtinut o garda 

Δh=1,00 m, respectand prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor 
si podetelor”. 

Nota: Pe parcursul executiei podului, drumul tehnologic de acces de pe un mal pe celalalt va fi 
executat din tuburi din beton amplasate in albie peste care se va umple cu anrocamente, drumul va fi 
amplasat la min. 20-25 m amonte sau aval de pod, in functie de posibilitatile constructorului. 
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SOLUTIA II – POD CU SUPRASTRUCTURA ALCATUITA DIN OTEL CORUGAT 

SUB FORMA DE ARCE 
 “Pod 1 pe DE 84356 la km 1+560 peste Raul Sebes”  
Pod nou, pe doua deschideri cu suprastructura din otel corugat. 
Suprastructura va fi alcatuita din otel corugat sub forma de arce, fiind proiectate doua 

deschideri de cate 18,25 m lungime fiecare (2x18,25 m). Acest tip de suprastructura va fi inecata in 
rambleu, iar peste arce se va executa umplutura din material granular(balast) care va fi sustinuta 
stanga-dreapta de timpane(coronamente) din beton armat. Peste umplutura din balast care se va 
compacta se va executa sistemul rutier , in profil de acoperis, cu pante transversale de 2%(sau 2,5%) 
dinspre ax inspre laterale. 

Pe coronamentele marginale se vor dispune parapete metalice de siguranta de tip mixt(combinat). 
Gabaritul podului in sens transversal va fi: 2x3,00 m+2x0,35+2x0,50 m = 7,70 m. 
 
Infrastructura 
Infrastructura va fi alcatuita din culei si pila centrala. 
Atata culeele cat si pila centrala vor fi fundate direct, prin intermediul fundatiilor din beton 

armat. Ele vatiile se vor executa sub forma de “T intors” iar la partea lor superioara se vor pozitiona 
nasterile arcelor, care se vor fixa de elevatii prin prinderi cu suruburi de inalta rezistenta calculate in 
consecinta. 

Racordarea cu terasamentele si lucrarile in albie vor fi similare primei variante. 
 

c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, 
auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii; 

În cazul acestei investiții se recomandă adoptarea unei structuri rutiere semirigide (Opțiunea 1), 
pretabilă pentru drumuri locale deschise unui trafic ușor și redus, soluție care permite aplicarea 
principiului consolidărilor succesive (realizarea de noi straturi bituminoase pe măsura sporirii 
solicitărilor din trafic). 

 
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării 

conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate. 
Realizarea investitiilor propuse din municipiul Sebeș este impusa de necesitatea de a realiza o 

infrastructură la standarde europene, astfel încat accesul locuitorilor din zona periferică spre centrul 
comunei și către rețeaua natională și judeţeană de transport sa se desfășoare în condiții maxime de 
siguranță și confort.   

Prin realizarea acestui proiect, se urmărește să se asigure accesibilizarea unor zone cu potenţial la 
nivel de regiune, unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, economisirea 
timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor și  îmbunãtãţirea 
capacitãţii portante a drumului. 
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5 IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

 

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

 
a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie  

Încadrarea lucrării în clase de importanță 
Drumurile de exploataie care fac obiectul prezentei documentaii, se încadreaza în categoria de 

importanță „C” (importanță redusa) și în clasa de importanță IV, conform legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcții și a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente 
privind calitatea în construcții. 

 
Elemente geometrice 
Stabilirea elementelor geometrice în plan, profil longitudinal și transversal s-au realizat în 

conformitate cu prevederile STAS-urilor in vigoare. 
 
Traseul în plan  
Traseele proiectate se vor suprapune peste cele existente și vor fi formate din succesiuni de 

aliniamente și curbe, conform prevederilor STAS 10144/3-91. 
 În plan și în profil longitudinal se recomandă proiectarea unor elemente geometrice 

corespunzătoare unei viteze de 25 km/h. În cazuri izolate, pentru evitarea demolărilor de cladiri, 
mutărilor de instalații și, implicit, a exproprierilor de terenuri, se va putea reduce viteza de proiectare 
pentru rezolvarea unor racordări in plan. 

 
Profilul longitudinal  
Principiul de bază care va sta la proiectarea liniei roșii va fi acela ca linia roșie să nu afecteze 

cotele de nivel existente ale proprietăților din lungul străzilor. 
La stabilirea liniei roşii în profil longitudinal se vor avea în vedere şi racordările cu drumurile 

laterale şi asigurarea unei pante longitudinale accesibile pentru riverani, precum şi asigurarea scurgerii 
apelor pluviale de pe platforma drumurilor. De asemenea se va avea în vedere corelarea elementelor 
geometrice în plan cu elementele geometrice în profil longitudinal şi transversal.  

Pe cât posibil, se va adopta o valoare a pasului de proiectare de minim 50 m, aceasta putând fi 
redusă doar în condiții bine justificate. Razele proiectate, pentru curbele de racordare în plan vertical, 
convexe sau concave, trebuie sa depășească valorile minime prevăzute in STAS 10144/3-91 
subcap.4.7;4.8 tabelele 13 si 14, pag.10. 

 
Profilul transversal 
În profil transversal, drumurile proiectate au următoarele caracteristici: 

 lungimea traseului amenajat: 13 642 m; 
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 lățimea părții carosabile: 3,50m; 

 lățimea acostamentelor: 2 x 0,375 m; 

 lățimea platformei: 4,25m; 

 pantă transversală parte carosabilă: 2,5%; 

 pantă transversală acostamente: 4%. 
 

Pe aceste străzi se vor executa următoarele tipuri de lucrări: 
Lucrări la partea carosabilă: 

- săpătură; 
- stabilizarea pamanturilor pe o grosime de 20 cm; 
- aşternere strat de fundaţie inferior din balast nisipos în grosime de  10 cm; 
- aşternere strat de fundaţie din balast în grosime de  20 cm; 
- aşternere strat de fundaţie superior din balast stabilizat cu lianti hidraulici si var 

în grosime de  20 cm; 
- curăţirea stratului din balast stabilizat în vederea amorsării; 
- amorsarea suprafeţei carosabile cu emulsie bituminoasă; 
- aşternerea unui strat de uzură din mixtură asfaltică B.A.P.C. 16 în grosime de 6 

cm. 
 
Acostamente: 
Acostamentele vor fi completate cu pământ, materiale granulare locale, deşeuri de carieră sau 

zgură de furnal concasată, pe măsura realizării fiecărui strat rutier, cu compactarea corespunzătoare a 
acestora şi cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitaţii de pe partea carosabilă. Partea 
superioară a acostamentelor va fi realizată dintr-un strat de piatră spartă cu grosimea de 15 cm. 

 
Lucrări de asigurare a evacuării apelor pluviale: 
Pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafața drumului s-au proiectat pante longitudinale și 

tranvsersale astfel încat acestea să fie conduse către elementele de evacuare a apelor pluviale.  
Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă  se va efectua prin realizarea profilului 

transversal cu pantă tip acoperiș de 2,5% spre rigole/șanțurile proiectate.  
Sistemul de evacuare al apelor pluviale este completat de podeţe transversal tip PEHD. 
 
Drumuri laterale 
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m şi o lăţime de 3,5 m cu aceasi structura 

ca si pe drumurile de exploatatie. 
 
Lucrări de semnalizare rutieră 
Siguranța circulației se realizează atât pe perioada de execuție prin semnalizarea rutieră a 

punctelor de lucru cât și pe perioada de exploatare, conform legislației în vigoare . 
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Acestea vor răspunde cerințelor de avertizare, reglementare, orientare și informare și se vor 
executa la dimensiunile prevăzute în SR 1848/1-2011.Lucrările de marcaj și semnalizare se vor 
executa în conformitate cu SR 1848/1-7. 

Toate materialele utilizate (vopsea de marcaj, indicatoare, etc.) vor fi agrementate conform HG 
766/1997 și vor fi însoțite de certificate de calitate. 

Pe parcursul execuției, drumurile vor fi semnalizate conform „Normelor metodologice privind 
condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de 
lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”. 

 
“Pod 1 pe DE 84356 la km 1+560 peste Raul Sebes”  
Pod nou, pe doua deschideri cu grinzi joantive din beton precomprimat,2x24 m care traverseaza 

albia sub un unghi de 65°. 
 
Suprastructura va fi alcatuita din doua deschideri(2x24 m), in sens transversal podului fiind 

dispuse pe fiecare deschidere  cate 5 grinzi monobloc precomprimate, cu armatura preintinsa, avand 
lungimea de L=24 m si inaltimea h=1,05 m.  

Peste grinzile joantive se va turna placa de suprabetonare  din beton armat C35/45, peste placa se 
va asterne hidroizolatia de 1 cm grosime, protectia hidroizolatiei din BA8 in grosime de 3 cm si 
straturile rutiere 4 cm BAP 16+ 4 cm MAS16. Pe reazeme, grinzile prefabricate vor fi solidarizate 
transversal cu antretoaze din beton armat C35/45 care se vor turna monolit cu placa de suprabetonare.  

In corpul acestora, se vor dispune placute metalice, servind in viitor ca puncte de rezemare 
pentru presele hidraulice in vederea liftarii tablierului pentru inlocuirea aparatelor de reazem. 

Rezemarea grinzilor pe cuzinetii din beton armat aferenti culeelor se va realiza cu aparate de 
reazem elastomerice (din neopren armat). 

 
Carosabilul in latime de 6 m(2x3 m) va fi incadrat stanga-dreapta de parapete directionale 

metalice(parapet combinat de tip greu) sustinute de longrine din beton armat C35/45. Deoarece se afla 
in extravilanul localitatii Lancram, podul nu va avea trotuare. 

Pantele transversale pe pod vor fi de 2% dinspre ax inspre borduri, iar panta longitudinala a 
podului va fi de 0,75%, de la mijloc inspre culei. 

La capetele suprastructurii se vor monta dispozitive performante de acoperire a rosturilor de 
dilatatie iar pe pila placa de suprabetonare se va continuiza, nemaifiind nevoie de rost de dilatatie in 
dreptul pilei. 

Oblicitatea podului este de 65°. 
Gabaritul podului in sens transversal va fi: 2x3,00 m+2x0,62 m = 7,24 m. 
Lungimea totala a podului(incluzand si zidurile intoarse): L tot = 56,38 m. 
 
Infrastructura 
Infrastructura va fi alcatuita din culei si pila centrala. 
Culeele vor fi fundate direct, prin intermediul blocurilor de fundare din beton  de clasa C25/30. 

Fundatia fiecarei culei va fi alcatuita din cate doua blocuri din beton, cu inaltimi de 1,50 m respectiv 
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1,80 m. Blocul inferior de 1,80 m grosime va fi din beton simplu C25/30 iar cel superior in grosime de 
1,50 m va fi alcatuit din beton armat C25/30. 

Elevatiile si zidurile intoarse se vor executa din beton armat de clasa C30/37. 
Pe banchetele culeelor se vor dispune cuzineti si blocheti antiseismici din beton armat C30/37. In 

corpul banchetelor de rezemare ale culeelor, in interspatiile dintre cuzinetii din beton armat se vor 
prevedea placute metalice inglobate, avand corespondent placutele metalice din antretoaze, servind ca 
puncte de rezemare  pentru presele hidraulice pentru acelasi scop mentionat la capitolul anterior. 

In spatele culeelor se vor  executa cunete din beton armat si drenuri din zidarie uscata  din piatra 
bruta invelite in geotextil, iar apele de infiltratie vor fi evacuate prin barbacane din tuburi PVC, Φ 110 
mm. 

Toate suprafetele elevatiilor si zidurilor intoarse ale culeelor in contact cu pamantul se vor 
proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasa cationica sau din suspensie de bitum filerizat. 

Pila  va fi fundata direct, prin intermediul blocului de fundare din beton C25/30. Ca si tehnologie 
de executie a fundatiei pilei, se va turna un cheson din beton armat de clasa C25/30 care dupa ce va fi 
coborat la cota din proiect va ramane pe post de cofraj pierdut pentru fundatie. 

Elevatia si rigla pilei se vor executa din beton armat de clasa C30/37. Pe rigla se vor executa 
cuzineti din beton armat C30/37 pe care se vor dispune aparatele de reazem din neopren in vederea 
rezemarii grinzilor prefabricate. 

In corpul banchetei de rezemare de pe rigla pilei, in interspatiile dintre cuzinetii din beton armat 
se vor prevedea placute metalice inglobate, avand corespondent placutele metalice din antretoaze, 
servind ca puncte de rezemare  pentru presele hidraulice pentru acelasi scop mentionat la capitolul 
anterior. 

 
Racordarea cu terasamentele 
In vederea racordarii cu terasamentele, in spatele culeelor se vor executa placi de racordare din 

beton armat C25/30. 
Umplutura din corpul rambleelor rampelor va fi sustinuta pe ambele maluri, amonte si aval de 

pod de ziduri de sprijin din gabioane. 
La capetele podului, se vor dispune casiuri din beton simplu C35/45 pentru drenarea apelor 

pluviale de pe pod. 
 
Lucrari in albia Raului Sebes:  
Pe malul stang, amonte si aval de pod pe cate 15 m se vor executa aparari de maluri din gabioane 

de 3 m, 4 m si 5 m inaltime , asezate cu baza pe saltele de gabioane de 0,50 m grosime, terminate cu 
pinteni incastrati in albie. 

Pe malul drept, amonte si aval de pod pe cate 15 m se vor executa de asemenea aparari de maluri 
din gabioane de 2 m respectiv 3m inaltime dupa caz, asezate cu baza pe saltele de gabioane de 0,50 m 
grosime. 

In jurul elevatiei pilei, la nivelul talvegului albiei pentru limitarea afuierilor se vor prevedea 
anrocamente. 
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Regulamentul privind “Stabilirea categoriei de importanta a constructiei” conform H.G. 261/94 
încadreaza obiectivul în categoria de lucrari de importanta “C” – Constructii de importanta normala. 

In conformitate cu "Normele privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor" 
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/27.01.1998, drumul public aflat in discutie se 
incadreaza din punct de vedere functional si administrativ in categoria drumurilor comunale, iar având 
in vedere "Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice" aprobate cu Ordinul 
nr. 46/27.01.1998 al Ministrului Transporturilor, drumurile publice amenajate in prezenta 
documentatie, se incadreaza in: 

- clasa tehnica V  (drumuri agricole cu o banda de circulatie) . 
         Conform STAS 4273/83, lucrarea se incadreaza   in clasa a V-a de importanta, fiind 

calculata la  debitul cu asigurare de 5%.          
In urma calculului hidraulic,  pentru un debit  cu asigurare de 5%(344 mc/s) am obtinut o garda 

Δh=1,00 m, respectand prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor 
si podetelor”. 

Nota: Pe parcursul executiei podului, drumul tehnologic de acces de pe un mal pe celalalt va fi 
executat din tuburi din beton amplasate in albie peste care se va umple cu anrocamente, drumul va fi 
amplasat la min. 20-25 m amonte sau aval de pod, in functie de posibilitatile constructorului. 

 
Pod 2 pe DE 84356 la km 4+105 peste Raul Secas  
 Pod reabilitat peste pe doua deschideri -  2x17,60 m, cu carosabil in latime de 6 m, avand 

suprastructura alcatuita in sens transversal din cele 4 fasii cu goluri existente si inca doua grinzi 
marginale noi, adaugate pentru largirea suprastructurii. 

Suprastructura: se vor demonta parapetele metalice existente, grinzile parapet din beton armat se 
vor demola iar imbracamintea rutiera va fi decapata pana la extradosul fasiilor cu goluri care se vor 
ridica de pe infrastructuri in vederea repararii defectelor locale cauzate de infiltratii.  

Datorita necesitatii largirii partii carosabile de la 3,30 m la 6,00 m, transversal podului pe fiecare 
deschidere, pe langa fasiile cu goluri existente care se vor refolosi, se vor mai adauga marginal stanga-
dreapta doua grinzi de tip I din beton precomprimat avand lungimea L=17,60 m si inaltimea h=0,80 m. 

Peste fasiile cu goluri si grinzile marginale se va turna o placa de suprabetonare din beton armat, 
peste aceasta se va asterne hidroizolatia in grosime de 1 cm, protectia hidroizolatiei din BA8 in 
grosime de 3 cm si doua straturi rutiere din BAP 16 respectin MAS16 de cate 4 cm grosime fiecare. Se 
vor turna longrinele marginale din beton armat C35/45 si se vor dispune parapete metalice de siguranta 
de tip greu (parapete mixte). 

De asemenea la capetele fasiilor ci goluri se vor reface antretoazele din beton armat. 
Pantele transversale ale podului vor fi de 2% disnpre ax inspre margini, iar datorita faptului ca 

podul este in extravilan acesta nu va avea trotuare. 
Podul reabilitat va fi in “spinare de magar”, avand pante longitudinale inspre capetele podului 

pentru drenarea apelor pluviale prin casiurile din beton de la capete. 
Pe pod nu vor exista guri de scurgere. 
Fasiile existente si grinzile noi vor rezema pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem 

din neopren. 
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Gabaritul podului in urma reabilitarii va fi: 
- latime: 2x3,00 +2x0,62 = 7,24 m. 
- lungime totala(incluzand si zidurile intoarse noi):  Ltot=40,40 m. 
 
Infrastructura 
La nivelul elevatiilor, atat culeele cat si pila  se vor extinde stanga-dreapta cu elevatii noi din 

beton armat, iar elevatile existente se vor camasui cu beton armat in grosime de 20 cm.  
Zidurile de garda ale culeelor se vor reface in integralitate si monolit cu acestea se vor executa 

ziduri intoarse din beton armat in lungime de 1,50 m. 
La nivelul fundatiilor se vor executa de asemenea extinderi ale acestora cu fundatii noi din beton 

iar fundatiile existente se vor consolida prin subzidire si se vor proteja la nivelul rostului elevatie-
fundatie cu beton armat. 

 
Racordarea cu terasamentele 
In vederea racordarii cu terasamentele, in spatele culeelor se vor executa placi de racordare din 

beton armat C25/30 in lungime de 4 m. 
Umplutura din corpul terasamentelor va fi sustinuta la cele 4 capete ale podului de aripi, avand 

fundatiile si elevatiile din beton turnat monolit(turnat la fata locului). 
Apele pluviale drenate longitudinal podului se vor descarca la capete prin casiuri din beton, iar 

pentru accesul de pe taluz la baza acestuia se vor dispune scari tot din beton dotate cu balustrade 
metalice. 

 
Lucrari in albia Raului Secas:  
Albia Raului Secas se va curata de vegetatie si recalibra sub pod si pe cate 25 m amonte si aval 

de acesta.  
Patul albiei si malurile sunt stabile, nu exista afuieri generale sau locale,vegetatia nu este 

abundenta zona fiind relativ plata, de lunca. 
Lucrarile in albie constau in extinderea fundatiei culeei disnpre Rapa Rosie(culee la limita albiei 

minore), in subzidirea fundatiei existente a aceleiasi culei in in executia aripilor monolite de pe malul 
drept al raului Secas. Pila podului si celeea cealalta(dinspre Sebes) sunt in uscat, dar se va interveni si 
la acestea conform celor descrise anterior. 

Regulamentul privind “Stabilirea categoriei de importanta a constructiei” conform H.G. 261/94 
încadreaza obiectivul în categoria de lucrari de importanta “C” – Constructii de importanta normala. 

In conformitate cu "Normele privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor" 
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/27.01.1998, drumul public aflat in discutie se 
incadreaza din punct de vedere functional si administrativ in categoria drumurilor comunale, iar având 
in vedere "Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice" aprobate cu Ordinul 
nr. 46/27.01.1998 al Ministrului Transporturilor, drumurile publice amenajate in prezenta 
documentatie, se incadreaza in: 

- clasa tehnica V  (drumuri agricole cu o banda de circulatie)  
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         Conform STAS 4273/83, lucrarea se incadreaza   in clasa a V-a de importanta, fiind 
calculata la  debitul cu asigurare de 5%.          

Datorita faptului ca zona este deschisa si cu malurile curate, si oricum in prezent rampele sunt 
foarte inalte, s-a optat pentru pozitionarea intradosului noii suprastructuri cu 25 cm mai sus fata de cel 
existent si efectuarea calculului hidraulic pentru ape fara plutitori respectand garda de 0,75 m, limitand 
astfel si investitii cu costuri foarte ridicate. 

In urma calculului hidraulic,  pentru un debit  cu asigurare de 5%(168 mc/s) am obtinut o garda 
Δh=0,75 m, respectand prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor 
si podetelor” pentru rauri cu debite Q<1000 mc/s si fara plutitori. 

Intrucat s-a constatat cu certitudine in urma executiei unu foraj pe maul albiei ca patul(talvegul 
acesteia) este compus din conglomerat(beton natural) similar gresiei(continand si pietris) afuierile nu 
se po tpoduce in acest teren, fapt demonstrat si de stadiul actual al talvegului albiei. 

   Nota: Pe parcursul executiei podului, drumul tehnologic de acces de pe un mal pe celalalt va fi 
executat din tuburi din beton amplasate in albie peste care se va umple cu anrocamente, drumul va fi 
amplasat la min. 15-25 m  aval de pod, in functie de posibilitatile constructorului. 

 
Pod 3 pe DE 84397 la km 0+565 peste Raul Secas - Pod nou peste pe o deschidere -  1x20 m 
Suprastructura va fi alcatuita dintr-o  singura deschidere (1x20 m), in sens transversal podului 

fiind dispuse 6 grinzi monobloc precomprimate, cu armatura preintinsa, avand lungimea de L=20 m si 
inaltimea h=0,80 m.  

Peste grinzile joantive se va turna placa de suprabetonare  din beton armat C35/45, peste placa se 
va asterne hidroizolatia de 1 cm grosime, protectia hidroizolatiei din BA8 in grosime de 3 cm si 
straturile rutiere 4 cm BAP 16+ 4 cm MAS16.  

Rezemarea grinzilor pe banchetele culeelor se va realiza cu aparate de reazem elastomerice (din 
neopren armat). 

Carosabilul in latime de 6 m(2x3 m) va fi incadrat stanga-dreapta de parapete directionale 
metalice(parapet combinat de tip greu) sustinute de longrine din beton armat C35/45. Deoarece se afla 
in extravilanul, podul nu va avea trotuare. 

Pantele transversale pe pod vor fi de 2% dinspre ax inspre borduri, iar panta longitudinala a 
podului va fi de 0,50%. 

La capetele suprastructurii se vor monta dispozitive performante de acoperire a rosturilor de 
dilatatie. Podul nu are oblicitate, traversand perpendicular albia Raului Secas. 

Gabaritul podului in sens transversal va fi: 2x3,00 m+2x0,62 m = 7,24 m. 
Lungimea totala a podului(incluzand si zidurile intoarse): L tot = 24,50 m. 
Infrastructura 
Culeele vor fi fundate idirect, prin intermediul pilotilor forati de diametru mare(d=1080 mm si 

lungime l=20 m), fiind dispusi cate 3 piloti sub fiecare culee. 
Capetele pilotilor forati vor fi solidarizate de elevatiile culeelor care se vor executa din beton 

armat C30/37, avand inaltimi de 1,50 m si latimi tot de 1,50 m. Zidurile intoarse in lungime de 2,20 m 
se vor executa din beton armat C30/37. 
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Grinzile prefabricate vor rezema pe banchelele culeelor prin intermediul aparatelor de reazem 
din neopren. 

Toate suprafetele elevatiilor si zidurilor intoarse ale culeelor in contact cu pamantul se vor 
proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasa cationica sau din suspensie de bitum filerizat. 

 
Racordarea cu terasamentele 
In vederea racordarii cu terasamentele, in spatele culeelor se vor executa placi de racordare din 

beton armat C25/30 in lungime de 3 m. 
Umplutura din corpul rambleelor rampelor va fi sustinuta pe ambele maluri, amonte si aval de 

sferturi de con din pamant. 
La capetele podului, se vor dispune casiuri din beton simplu C35/45 pentru drenarea apelor 

pluviale de pe pod. 
 
Lucrari in albia Raului Secas:  
Albia Raului Secas se va curata de vegetatie si recalibra sub pod si pe cate 35 m amonte si aval 

de acesta, iar dupa aceste operatiuni se va trece la pereerea cu beton a taluzelor si a talvegului. 
In sectiune transversala, amenajarea albiei va consta in executia pereului din beton de clasa 

C25/30 si grosime de 15 cm pe taluze, avand pante de 1:2, iar la nivelul talvegului pereul de pe taluze 
se va sprijini in pinteni din beton armat incastrati in albie. Intre pinteni talvegul se va perea cu beton 
avand aceleeasi clasa si grosime ca si pe taluze si pante transversale inspre axul albiei de 5 %.La 
partea superioara, pereul de pe taluze se va termina cu un umar din beton de 1,50 m. 

Amonte si aval, la extremitatile amenajarii albiei, pereul va fi incadrat de pinteni din beton 
C25/30 transversali albiei(pinteni care continua si pe taluzele de panta 1:2) si de saltele din piatra bruta 
doar la nivelul talvegului. 

In sens longitudinal albiei panta va fi de 0,25 % iar albia se va perea conform celor descrise 
amonte si aval de axul podului pe cate 25 m. 

Pereul din beton C25/30 si grosime de 15 cm, atat pe taluze cat si pe talveg, se va asterne peste 
un strat drenant din balast de 15 cm grosime iar sub acesta se va dispune un filtru din geotextil. 

Pe malul stang, aval de pod la 5 m se afla confluenta dintre Raul Secas si Paraul Caselor. Albia 
Paraului Caselor de la limita confluentei pe o lungime de 15 m amonte pe aceasta se va perea similar 
cu albia Raului Secas, cu mentinuea ca pe taluze pereul din beton va avea pante de 2:3. Zona de 
confluenta se va racorda si amenaja cu suprafete riglate din beton detaliate in palnsa “Dispozitie 
generala-Vedere plana” din documentatia atasata. 

Regulamentul privind “Stabilirea categoriei de importanta a constructiei” conform H.G. 261/94 
încadreaza obiectivul în categoria de lucrari de importanta “C” – Constructii de importanta normala. 

In conformitate cu "Normele privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor" 
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/27.01.1998, drumul public aflat in discutie se 
incadreaza din punct de vedere functional si administrativ in categoria drumurilor comunale, iar având 
in vedere "Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice" aprobate cu Ordinul 
nr. 46/27.01.1998 al Ministrului Transporturilor, drumurile publice amenajate in prezenta 
documentatie, se incadreaza in: 



 

    

   

S.C. INFRAGIS S.R.L.    

Str. C. Porumbescu, nr. 6, Timișoara  
RO 28958446, J35/1799/2011  

Tel. 0732703381, Fax: 0356/819622   

e-mail: office@tmproiect.ro 
 

   

 

- clasa tehnica V  (drumuri comunale cu doua benzi de circulatie)  
         Conform STAS 4273/83, lucrarea se incadreaza   in clasa a V-a de importanta, fiind 

calculata la  debitul cu asigurare de 5%.          
In urma calculului hidraulic,  pentru un debit  cu asigurare de 5%(154 mc/s) am obtinut o garda 

Δh=1,00 m, respectand prevederile “PD.95-2002- Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor 
si podetelor”. 

Nota: Pe parcursul executiei podului, drumul tehnologic de acces de pe un mal pe celalalt va fi 
executat din tuburi din beton amplasate in albie peste care se va umple cu anrocamente, drumul va fi 
amplasat la min. 10-20 m amonte sau aval de pod, in functie de posibilitatile constructorului 

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

de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea 
instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, 
debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de 
fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii 
construcţiei reabilitate; 

Nu este cazul. 
 

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

Nu este cazul. 
d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de 

arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; 
existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate; 

Nu este cazul. 
e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenţie. 
Caracteristici principale ale construcției: 

 categoria drumului: drumuri de exploatare  

 viteza de proiectare: 25 km/h; 

 lungimea traseului amenajat: 13 642 m; 

 lățimea părții carosabile: 3,50m; 

 lățimea acostamentelor: 2 x 0,375 m; 

 lățimea platformei: 4,25m; 

 pantă transversală parte carosabilă: 2,5%; 

 pantă transversală acostamente: 4%. 
 

5.2 Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 
iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Nu este cazul. 
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5.3 Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 
orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

 

O
B

IE
C

T
IV

 
T

IP
 

L
U

C
R

A
R

E
 AN I AN II 

LUNA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 A1 x x                                             
2 A2 x x                                             
3 B     x                                           
4 C     x                                           
5 D                                                 
6 E       x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
7 F       x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
8 G                                               x 
9 H   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

  

  Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantare 

A1   proceduri achizitie servicii proiectare 

A2   proceduri achizitie servicii consultanta 

  Activitati realizate dupa depunerea cererii de finantare 

B   proceduri achizitie dirigentie 

C   proceduri achizitie lucrari constructii 

D   proceduri achizitie dotari 

E   lucrari constructii 

F   supraveghere tehnica lucrari 

G   receptie la terminarea lucrarilor si efectuare probe 

H   managementul proiectului 

 

5.4 Costurile estimative ale investiţiei: 
- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor 

investiţii similare; 
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):  12 789.15 mii lei din care: 

construcţii montaj ( C+M ) 10 662.17 mii lei. 
 

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

5.5 Sustenabilitatea realizării investiţiei: 
a) impactul social şi cultural; 
Nu este cazul. 
 
b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza 

de realizare, în faza de operare; 
    Structura personalului în faza de execuţie 

Resurse umane  Nr.  persoane 
Execuţie 
Diriginţi de şantier 2 



 

    

   

S.C. INFRAGIS S.R.L.    

Str. C. Porumbescu, nr. 6, Timișoara  
RO 28958446, J35/1799/2011  

Tel. 0732703381, Fax: 0356/819622   

e-mail: office@tmproiect.ro 
 

   

 

Ingineri  2 
Maiştrii  8 
Muncitori calificaţi  20 
Muncitori necalificaţi 20 
Asistenţă  tehnică 

Inginer 2 
TOTAL execuţie + asistenţă 54 

 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 

biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz. 
Nu este cazul. 
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5.6 Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 
 
a) Prezentarea codului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea 

scenariului de referinta; 
Investiţia cuprinde modernizarea mai multor drumuri de exploatație agricola din extravilanul 

municipiului Sebeș, care au o lungime totala de 13 642 m, după cum urmează: 
 

 DE 84397 – este situat între DJ 106K (drum de legătură între municipal Sebeș și 
comuna Daia Română) și DN1 (E81) în zona de intersecție cu strada Principală din satul 
Răhău, sat aparținător municipilui Sebeș. DE 84397  are o lungime de 5 987 m. La 
intersectia dintre drumul de exploatare DE 84397, si albia Raul Secas la km 0+565, in prezent 
traversarea  este asigurata de pe un pod pe grinzi metalice si podina de lemn, avand lungimea 
totala L= 11,30 m si latimea l=3,40 m. Datorita faptului ca podul existent la dimensiunle 
amintite nu asigura debusarea debitului cu asigurare de 5%(Q5%=154 mc/s) si nu corespunde 
ca si latime noilor cerinte, este necesara demolarea lui si construirea pe acelasi amplasament a 
unui pod nou. 

 DE 84361 – este situat între DJ 106K (drum de legătură între municipal Sebeș și 
comuna Daia Română) și  Rezervația Naturală Râpa Roșie. DE 84361  are o lungime de 
3 480 m.  
Drumul de exploatatie agricola traverseaza in prezent albia Raului Secas pe un pod cu doua 
deschideri egale, pe fiecare deschidere fiind dispuse in sens transversal cate 4 fasii cu goluri 
de 17,60 m lungime. Se propune reabilitarea  pe doua deschideri -  2x17,60 m, cu carosabil 
in latime de 6 m, avand suprastructura alcatuita in sens transversal din cele 4 fasii cu 
goluri existente si inca doua grinzi marginale noi, adaugate pentru largirea 
suprastructurii. 

 DE 84356 – este situate între DN1 (E81), intrare lângă cimitirul din Lancrăm, și 
intersecția cu DE 84361. DE 84356  are o lungime de 4 175 m.  
La intersectia dintre drumul de exploatare DE 84356 si albia Raului Sebes, la km 1+560, in 
vederea traversarii raului se va proiecta un pod nou. 

Scenariul de referinta: structura rutiera semirigidă: 

 sapatura; 

 20 cm strat de pământ stabilizat 

 10 cm strat de fundație inferior din balast nisipos 

 20 cm strat de fundatie din balast; 

 20 cm strat de fundație superior din balast stabilizat cu lianți hidraulici și var; 

 cm BAPC 16 (sau BAR 16 în zonele unde declivitatea în profil longitudinal depășește 
7%) rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA16 
conform AND 605-2014). 

  Aceasta solutie este pretabilă pentru drumuri locale deschise unui trafic ușor și redus, 
deoarece permite aplicarea principiului consolidărilor succesive (realizarea de noi straturi 
bituminoase pe măsura sporirii solicitărilor din trafic). 
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Perioada de referinta a proiectului de investitie reprezinta perioada de previziune a fluxurilor 
de numerar dupa implementare. Orizontul de timp pentru care sunt furnizate previziuni in analiza 
financiara este de 15 de ani Aceasta perioada cuprinde atat perioada de implementare cat si perioada 
de operare (post-implementare). 

 
b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, 
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; 

Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este în primul rând argumentată de starea 
fizică a strazilor. Modernizarea strazilor asigura un trafic normal pentru locuitorii din zonă. 
Imbunatatirea infrastructurii rutiere conduce la dezvoltarea afacerilor locale din zona, stimuleaza 
aparitia de noi investitori, fapt care genereaza noi locuri de munca. De asemenea, creste mobilitatea 
fortei de munca si a resurselor, dar in acelasi timp si stabilizeaza populatia in mediul rural. Ca 
urmare a modernizarii rezulta numeroase beneficii economice, sociale si de mediu. 

Beneficii economice: 
- Economie de carburant 
- Reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor 
- Cresterea valorii terenurilor din zona 
Beneficii sociale: 
- Economie de timp pentru transportul persoanelor si al bunurilor 
- Cresterea mobilitatii populatiei 
- Accesul rapid al mijloacelor de interventie pentru situatii exceptionale (Salvare, Politie, 

Pompieri) 
Beneficii de mediu: 
- Reducerea poluarii prin scaderea suspensiilor in aer 
- Asigurarea colectării şi evacuării apelor şi evitarea eroziunii malurilor şi versanţilor; 

 
c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara; 

 Scopul Analizei Cost - Beneficiu este acela de a demonstra ca proiectul de investitii este pe 
de o parte, necesar din punct de vedere economic şi contribuie la atingerea obiectivelor politicii 
regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a demonstra necesitatea finantarii 
nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.  

Costurile si beneficiile financiare au fost evaluate folosind analiza incrementală ce constă în 
identificarea diferenţelor între alternativa cu şi făra proiectul propus. În acest sens, s-a realizat un 
model de calcul Excel constand în calcule în termeni reali, ce reflectă costul investiţiei, costurile de 
întreţinere asociate investiţiei propuse şi calculul indicatorilor economici şi financiari ai proiectului. 

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si masura din punct de vedere 
monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. 

Analiza financiara realizata este dezvoltata din punct de vedere a proprietarului infrastructurii, iar 
principalele elemente utilizate in calculul indicatorilor de performanta ai proiectului sunt: 
 Valoarea totala a investitiei: 12 789 150 lei (cu TVA)  
 Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 15 de ani. 
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 TVA este cheltuiala neeligibila si va fi suportat de catre beneficiar, urmand ca acesta sa il 
recupereze de la bugetul de stat. 

 Rata de actualizare folosita pentru calcularea VNA, prin care valorile viitoare sunt actualizate la 
cele curente, este de 5% conform recomandarilor la analiza cost-beneficiu. 

 
 
INVESTIŢIA DE CAPITAL 
 

 Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni. Cheltuielile cu realizarea investitiei 
cuprind costuri cu proiectarea, consultanta in pregătirea proiectului si implementarea proiectului, 
organizarea de santier, executia lucrarilor de constructie si instalatii, asistenta tehnica, 
comisioane si taxe, inclusiv cheltuieli neprevăzute, grupate astfel: 
 

Capitole de cheltuieli Valoare (lei cu TVA) 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 856800
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 614070

Cheltuieli pentru investitia de baza 10556600

Alte cheltuieli cu organizarea de santier, comisioane si  
761680

costuri neprevazute 

TOTAL GENERAL 12789150
 

IDENTIFICAREA COSTURILOR DE INTRETINERE – VARIANTA CU PROIECT 

 Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni. Perioada de implementare incepe 
imediat dupa semnarea contractului de finantare.  
 In cazul realizarii investitiei propuse, proiectul va genera in perioada post-implementare doar 
cheltuieli din exploatare cu intretinerea drumurilor. Estimarea cheltuielilor de intretinere in varianta 
realizarii proiectului: 
 
Nr. Denumire lucrare de intretinere-varianta cu proiec UM Cantitate Pret unita Valoare
crt. 

1 Aducerea la profil a acostamentelor mp 0 1 0 

2 Scarificare si reprofilare drum cu adaos de mater
pietros 10 cm cu cilindrare 

mp 0 4 0 

3 Curatarea drumului de noroi 5 cm grosime mp 0 0.14 0 

4 Curatarea santurilor ml 20463 3.5 71621 

5 Curatire podete mc 45 100 4500 

6 Reprofilare drumuri laterale mp 652 2.5 1630 
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7 Asigurarea scurgerii apelor la drumuri laterale mc 73 3.5 256 

8 Cosirea vegetatiei ierboase mp 13642 0.5 6821 

TOTAL (fara TVA) 84827 

 
 

IDENTIFICAREA COSTURILOR DE INTRETINERE – VARIANTA FARA PROIECT 

 In varianta „fara proiect”, mentinerea drumurilor in stare de exploatare presupune costuri de 
intretinere mult mai mari decat in varianta realizarii proiectului. Estimarea acestor costuri : 
 
Nr. Denumire lucrare de intretinere-varianta cu proiec UM Cantitate Pret unit Valoare 
crt. 

1 Aducerea la profil a acostamentelor mp 18220 1 18220 

2 Scarificare si reprofilare drum cu adaos de mater
pietros 10 cm cu cilindrare 

mp 36833 4 147332 

3 Curatarea drumului de noroi 5 cm grosime mp 36833 0.14 5157 

4 Curatarea santurilor ml 20463 3.5 71621 

5 Curatire podete mc 45 30 1350 

6 Reprofilare drumuri laterale fara cilindrare mp 652 1 652 

7 Asigurarea scurgerii apelor la drumuri laterale mc 73 3.5 256 

8 Cosirea vegetatiei ierboase mp 13642 0.07 955 

TOTAL (fara TVA) 245542 

 
INDICATORI 
  Analiza profitabilitatii investitiei este realizata pentru a se stabili dacă subventia a fost 
determinata corespunzător si nu sunt transferate catre beneficiar fonduri nejustificate.   
  Profitabilitatea financiara a investitiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete 
actualizate şi a ratei rentabilităţii financiare a investiţiei (VNA şi RIR).  

 
1. Venitul net actualizat calculat la total valoare investiţie (bugetul proiectului) (VNAF/C) 
reprezinta suma actuala a tuturor fluxurilor nete generate de investiţie. Valoarea acestui indicator s-a 
calculat cu funcţia NPV după următorul algoritm: 

NPV(S)=∑S/(1+r)i, 
unde S=fluxul de numerar la momentul n 
          r=rata de actualizare utilizată  
          i=numărul de ani la momentul n 

 Rata de actualizare utilizată în analiza financiară, conform recomandărilor la Ghidul 
Solicitantului, este de 5%. 
2. Rata Internă de Rentabilitate calculată la total valoare investiţie (bugetul proiectului) 
(RIRF/C) este definită ca şi rata dobânzii care aduce la zero valoarea actualizată netă a investiţiei. 
Valoarea RIRF/C este calculată pentru 15 ani, cu ajutorul funcţiei IRR, după algoritmul: 
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NPV(S)=∑S/(1+RIRF/C)i=0 
  
 Prin valorile celor doi indicatori, VNAF/C < 0 şi RIRF/C < rata de actualizare (5%) se 
demonstrează necesitatea intervenţiei financiare FEADR pentru realizarea investiţiei. 
 
3. Fluxul de numerar cumulat (Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei) este zero la sfârşitul 
perioadei de implementare datorită compensării costurilor investiţionale cu valoarea alocata in 
bugetul local pentru realizarea investiei. Fluxul de numerar cumulat în perioada post-implementare 
este pozitiv pe toată perioada de referinţă demonstrand sustenabilitatea financiara a investitiei. Fluxul 
de numerar cumulat in anul n este suma fluxurilor nete anterioare pana in anul n. 
  
4. Raportul cost/beneficii (C/B) reprezinta raportul dintre cheltuielile din exploatare in variantele cu 
si fara proiect. 
 

Indicatorii financiari ai investiţiei pe o perioada de 15 ani UM Valoare 
Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei- RIRF % -6,50% 
Venitul net actualizat al investiţiei – VNA Lei -468355 
Raportul cost-beneficii – C/B  0,35 
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  Prognoza cheltuielilor - varianta fara proiect 

    Post-implementare proiect 

Nr. Crt Categoria An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 

1 
Aducerea la profil 
a acostamentelor 

18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 18220 

2 

Scarificare si 
reprofilare drum 
cu adaos de 
material pietros 10 
cm cu cilindrare 

147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 147332 

3 
Curatarea 
drumului de noroi 
5 cm grosime 

5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 

4 
Curatarea 
santurilor 

71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 

5 Curatire podete 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

6 
Reprofilare 
drumuri laterale 
fara cilindrare 

652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 

7 
Asigurarea 
scurgerii apelor la 
drumuri laterale 

256 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 255.5 

8 
Cosirea vegetatiei 
ierboase 

955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 

Total cheltuieli 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 
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    Post-implementare proiect 

Nr. Crt Categoria An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 

1 
Aducerea la profil a 
acostamentelor 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Scarificare si 
reprofilare drum cu 
adaos de material 
pietros 10 cm cu 
cilindrare 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Curatarea 
drumului de noroi 5 
cm grosime 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Curatarea 
santurilor 

71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 71621 

5 Curatire podete 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

6 
Reprofilare 
drumuri laterale 
fara cilindrare 

1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 

7 
Asigurarea 
scurgerii apelor la 
drumuri laterale 

256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

8 
Cosirea vegetatiei 
ierboase 

6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 6821 

Total cheltuieli 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 
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CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ A INVESTIŢIEI 

  
Implementare 

proiect 
Perioada post-implementare proiect 

    An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 

Cheltuieli de intretinere - 
fara proiect 

lei/an 0 0 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 245542 

Costuri de intretinere cu 
proiect 

lei/an 0 0 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 84827 

Incremental - Beneficii 
dupa implementare 

lei/an 0 0 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 

Valoarea investitiei (total 
buget cu TVA) 

lei/an 8500000 4289150                               

Flux de numerar net lei/an -8500000 -4289150 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 160715 

Flux de numerar cumulat lei/an 0                                 

Rata rentabilitatii 
financiare a investitiei- 
RIRF/C 

% -6.5% 

Venitul net actualizat al 
investitiei - VNAF/C 

lei -468355 

Raportul costuri/beneficii % 0.35 
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d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate; 
 Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuţie pozitivă netă 
pentru societate şi în consecinţă, merită să fie cofinanţat din fonduri ale UE. Analiza economică 
măsoară impactul economic, social şi de mediu al proiectului şi se realizează din punctul de vedere 
al societăţii. Analiza economică, prin intermediul unor factori de conversie adecvaţi, include în 
calculul indicatorilor de profitabilitate a investiţiei şi costurile sau beneficiile sociale, care nu au fost 
luate în considerare în analiza financiară, acestea nereprezentând fluxuri monetare efective.  
 Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară la 
care sunt introduse două tipuri de corecţii.  
 Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de numerar: (i) corecţia fiscală şi conversia 
preţurilor (ii) monetizarea externalităţilor. 
 
CORECŢII FISCALE 
  Preţurile de piaţă includ impozitele şi subvenţiile ca şi anumite operaţiuni de transfer, care 
pot afecta preţurile relative. Fluxurile de numerar din analiza financiară nu au luat însă în 
considerare taxele si impozitele indirecte (de exemplu TVA-ul), contribuţiile angajatorului la bugetul 
de stat în ceea ce priveşte salariile şi alte subvenţii. Astfel nu este necesara efectuarea de corectii 
fiscale. 
  
CORECŢII PENTRU EXTERNALITĂŢI 
  Pentru o evaluare corectă a profitabilităţii proiectului se iau în considerare în calculele 
analizei economice şi beneficiile sau costurile economice, sociale şi de mediu, care afectează 
beneficiarii direcţi şi indirecţi ai investiţiei. Unele dintre acestea pot fi cuantificabile (exprimate în 
bani), chiar dacă pot fi uşor identificate şi vor fi utilizate la calculul indicatorilor de profitabilitate 
economică, iar altele, care nu pot fi monetarizate vor fi prezentate ulterior. 
 Orice cost sau beneficiu social care se propagă de la proiect spre alţi subiecţi fără compensaţie, 
trebuie inclus în cadrul Analizei cost-beneficiu prin însumare la costurile sale financiare. 
 
Beneficii şi costuri economico-sociale cuantificabile 
 
Beneficii cuantificabile direct 
   

Un beneficiu relevant este venitul suplimentar generat de crearea de noi locuri de muncă pe 
perioada execuţiei lucrărilor de construcţii. Pentru implementarea proiectului vor fi necesare 27 de 
locuri de muncă temporare. Veniturile suplimentare anuale generate de investiţie în perioada de 
execuţie a lucrărilor s-au estimat luând în considerare salariul mediu net pentru luna August 2017, 
publicat pe site-ul insse.ro. Conform graficului de realizare al proiectului, toate lucrările sunt 
preconizate a se efectua în al doilea an de implementare. 
 

Beneficii economico-sociale cuantificabile directe UM An 2 de 
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implementa
Salariati in perioada de execuţie Persoane 27 
Perioada de angajare Luni 9 
Venitul net salarial net martie 2017 Lei/luna 2342 
Venituri salariale suplimentare lei 569 106 

 
 
 
Beneficii cuantificabile indirect 
 

1. Venituri din consumul de combustibil economisit 
 
Pentru a cuantifica beneficiile economice generate de fluidizarea traficului din punct de vedere 

al reducerii poluarii folosim urmatorul algoritm: din normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice 
a drumurilor publice rezulta ca zilnic un numar de minim 3501 de vehicule motorizate circula pe 
drumurile de clasa III drumuri cu doua benzi de circulatie.  
       Pornim de la premiza ca acestea au un consum in medie de 7l combustibil la 100km in functie 
de gradul de incarcare. 
      Consideram ca distanta pe care se creeaza aceste opriri repetate este de distanta de 11233 m la un 
consum mediu de 7l/100km, adica pentru cele 1246356 autovehicule care circula anual pe aceste 
strazi, inseamna 280.006,339 l consum de combustibil economisit. La un pret de piata de 
aproximativ 5,5 lei/l rezulta un beneficiu economic de 1540035 lei/an. 
 
 
CORECŢII PENTRU TRANSFORMAREA PREŢURILOR DE PIAŢĂ ÎN PREŢURI 
CONTABILE (PREŢURI UMBRĂ) 
 Este necesar să se asigure utilizarea în analiza economică a preţurilor care reflectă în mod 
corespunzător valoarea economică a resurselor avute în vedere atât la implementarea proiectului, cât 
şi în perioada de operare. În multe cazuri preţurile de pe piaţă nu reflectă preţurile adevărate ale 
mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecţioniste sau de subvenţionare. Preţurile 
curente, aşa cum apar datorită imperfecţiunilor pieţelor şi datorită politicii de preţuri a sectorului 
public, pot eşua în a reflecta costurile de oportunitate ale intrărilor.  
 Conversia costurilor proiectului din preţuri de piaţă în preţuri de contabilitate implică detalierea 
costurilor proiectului pe diferite categorii, aplicând un tratament specific pentru fiecare caz. Preturile 
umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preţurilor utilizate în analiza 
financiară. 
 
Factorul de Conversie Standard 
 Factorul de conversie standard este utilizat pentru bunurile necomercializabile de mai mică 
importanţă, în timp ce pentru bunurile necomercializabile importante se utilizează factori de 
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conversie specifici. Formula care trebuie utilizată pentru calcularea Factorului de Conversie 
Standard (FCS) este: 

FCS=(M+X) / (M+Tm)+(X-Tx), unde: 
M = valoarea totală a importurilor în preturi CIF la graniţă;  
X = valoarea totală a exporturilor în preţuri FOB la graniţă;  
Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;  
Tx = valoarea totală a taxelor la export;  
 Pentru  simplificarea  calculului  s-a  folosit  ca  valoare a  Factorului de Conversie Standard 
valoarea medie de circa 0,8. 
 
Factor de Conversie pentru forţa de muncă 
 Factorul de conversie pentru forţa de muncă se calculează după formula: 

SW = FW × (1-u) × (1-t)1 unde, 
SW = pretul umbră salarii;  
FW = preţul de piaţă al salariilor;  
u = rata de somaj;  
t = cotele de contribuţii la bugetul de stat pentru salarii.  
 Deoarece nu există informaţii referitoare la piaţa forţei de muncă din comună, se va utiliza rata 
de somaj la nivelul judeţului Alba:4,78%, conform ultimelor statistici din 2017, ca bază pentru 
determinarea preţului umbră pentru salarii. 
 Astfel,  FCforţa de muncă = (1-u) x (1-t) = (1-0,0478) x (1-0,345) = 0,63    
 
Factor de Conversie pentru materiale de construcţii 
 Conform documentaţiei tehnice realizate, toate materialele de construcţii utilizate sunt autohtone, 
nefiind necesară utilizarea unor materiale importate, care nu se găsesc pe piaţa locală. Factorul de 
Conversie pentru materiale de construcţii se calculeaza astfel: 
FC materiale de construcţii = 90% materiale locale (FCS) + 10% profituri (FC=0) = 0,8 
 
Factor de Conversie pentru transport 
Se calculează astfel: 
FCtransport = 60% personal (FCm=0,63) + 30% energie (FCS) + 10% profit (FC=0) = 0,62 
 
 S-a presupus următoarea structură a costurilor investiţionale: 

Structura costurilor investiţionale 

Tipul costului Pondere
Factor de
conversie

Rata pr
umbra

Forţa de muncă 40,00 0, 0,
Materiale de construcţii locale 34,00 0, 0,
Transport 10,00 0, 0,

                                                     
1 Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, the new programming period 2007-2013 
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Profit firma de constructii 8,00
Cheltuieli indirecte 8,00 0, 0,

Factor de conversie investiţional 100,00 0,65 

 
 Pentru costurile operaţionale s-a considerat următoarea structură: 

Structura costurilor operaţionale 

Tipul costului Pondere
Factor de
conversie 

Rata pr
umbr

Forta de munca 45,00 0, 0,
Materiale de constructie locale 30,00 0, 0,
Transport 10,00 0, 0,
Profit firma de constructii 8,00 0,
Alte cheltuieli 7,00 0, 0,

Factor de conversie operaţional 100,00 0,64 

 
 Rezultă o rată a preţului umbră pentru costuri investiţionale de 0,65 şi pentru costurile 
operaţionale de 0,64.  
  
CALCULUL RATEI RENTABILITĂŢII ECONOMICE 
 
  La calculul ratei rentabilităţii economice, costurile investiţionale şi cele operaţionale sunt 
convertite în costuri economice prin multiplicarea cu factorul de conversie corespunzător. 

Indicatorii de eficienţă economică ai proiectului sunt:  
Indicatorii economici ai investiţiei pe o perioada de 15 ani UM Valoare 
Rata rentabilitatii economice a investitiei- RIRE % 83,18% 
Venitul net actualizat economic al investiţiei – VNAE Lei 2288933 
Raportul beneficii /costuri– C/B % 11,85 

 
La calculul indicatorilor de eficienţă economică s-a luat în considerare o rată de actualizare 

socială de 5,5%. Această rată încearcă să reflecte viziunea socială asupra modului în care costurile 
şi beneficiile viitoare trebuie evaluate în raport cu cele actuale. 

Valorile obţinute: RIRE > 5,5%, valoarea VNAE pozitivă, precum şi raportul B/C > 1, 
relevă eficienţa economică a investiţiei pentru societate şi oportunitatea realizării proiectului. 
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CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA A INVESTITIEI 

    
Implementare 

proiect 
Perioada post-implementare proiect 

    An 1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 

Valoarea 
economica a 
investitiei (fara 
TVA) 

lei/an 

2000000 2289150                               
Valoarea 
economica a 
beneficiilor 
financiare - 
perioada 
operationala 

lei/an 

0 0 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 364228 
Venituri 
salariale 
suplimentare - 
perioada de 
implementare 

lei/an 

569106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Venituri 
salariale 
indirecte din 
economiile de 
combustibil 

lei/an 

0 0 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 1540035 
Flux de 
numerar net 

lei/an 
1430894 -2289150 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 1904263 

Rata 
rentabilitatii 
economice a 
investitiei- 
RIRE 

% 83.18% 

Venitul net 
actualizat 
economic al 
investitiei - 
VNAE 

lei 2288933 

Raportul 
beneficii/costuri 

% 11.85 
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e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor; 

Rezultatele proiectului pot fi influenţate de diferiţi factori de risc de la analiza cărora nu 
putem face abstractie. La fel ca în cazul oricărui tip de investitie, proiectul de fata implica 
anumite riscuri. In acest sens putem deosebi: 
 riscuri generale - se referă la acele riscuri care decurg din evoluţia de ansamblu a mediului 

(natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau national 
 riscuri specifice -  care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt 

planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie 
 Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale: 
1. Identificarea riscurilor.  
 Procesul de identificare a riscurilor este primul pas în demersul activităţii de management 
al riscului. Acesta îşi propune să descopere toate sursele posibile de risc cu scopul eliminării sau 
diminuării efectelor pe care acestea le pot produce. 
 2. Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in 
functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul  acestora asupra proiectului.  
3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor 

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate şi care nu necesită 
aplicarea unor măsuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezintă mai jos şi o 
analiză calitativă a riscurilor. 
 

RISC 
PROBABILITATE 

DE APARITIE 
MĂSURI DE 

PREVENIRE/DIMINUARE 

Riscuri tehnice 

- intarzieri in organizarea 
procedurilor de achizitii 

mediu - intocmirea din timp a documentatiilor 
de atribuire cu luarea in considerare si a 
termenului de avizare a documentatiilor 
de catre finantator 
- intocmirea unor documentatii de 
atribuire cu respectarea principiilor care 
stau la baza achizitiilor publice: 
transparenta, egalitate de sanse si 
nediscriminarea si a evitarii cerintelor 
restrictive, pentru a evita respingerea 
documentatiei de catre ANAP 

- potenţiale modificări ale 
solutiei tehnice  

scazut - prevederea in contractul de proiectare a 
garantiei de buna executie a proiectului 
tehnic, garantie care va fi retinuta in 
cazul unei solutii tehnice 
necorespunzatoare 
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- asistenta tehnica din partea 
proiectantului pe perioada executiei 
proiectului 
- supunerea modificarilor tehnice pentru 
aprobare la finantator pentru decontarea 
ulterioara a acestor cheltuieli 

- neincadrarea efectuarii 
lucrarilor de catre constructor 
in graficul de timp aprobat si 
in cuantumul financiar stipulat 
in contractul de lucrari 

mediu - prevederea in fisa de date a unor cerinte 
care sa asigure performanta tehnica si 
financiara a firmei contractante (personal 
suficient, experienta similara, utilaje 
detinute) 
- pentru ca acest risc sa poata fi prevenit 
este necesar ca din etapa de elaborare a 
documentatiei de finantare graficul Gantt 
al proiectului si bugetul estimat de 
costuri sa fie elaborate realist si pe baza 
unor input-uri certe. In acest sens, 
introducerea rezervelor financiare si de 
timp este o masura preventiva. 
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6 SCENARIUL/POȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 
RECOMANDAT(Ă) 

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

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
Din punct de vedere financiar: 

- Valoarea C+M pentru lucrările de modernizare propuse în Soluția 1, este de 
aproximativ 8 959.80 lei exclusiv TVA. 

- Valoarea C+M pentru lucrările de modernizare propuse în Soluția 2 este de 
aproximativ 10 235.32 lei exclusiv TVA. 

Avantajele soluției 1 sunt în primul rând de natură economică. Pe de altă parte lucrările de 
întreținere ale străzilor realizate în varianta cu mixturi asfaltice sunt mult mai ușor de realizat și implică 
resurse financiare reduse. 

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

Soluția 1 (strucutră rutieră semirigida) 
Se consideră că lucrările de modernizare vor aduce drumrile de exploatare la parametrii 

normali de exploatare, corespunzători unui trafic actual și de perspectivă și vor asigura cerințele de 
rezistență, stabilitate, prelungirea duratei de viața precum și îmbunătățirea siguranței, confortului și 
funcționalității în exploatare ale drumurilor. 

 

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de 

investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-
montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):  12 789.15 mii lei, din care construcţii montaj 
(C+M) 10 662.17 mii lei. 

Valoarea totală (INV), exclusiv TVA (mii lei):  10,762.77 mii lei, din care construcţii montaj 
(C+M) 8 959.80 mii lei 

 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, 
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările 
tehnice în vigoare; 

Nu este cazul. 
c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
Nu este cazul. 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în 

luni. 
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-24 luni. 

6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al 
propunerilor tehnice 

Realizarea investitiilor propuse din municipiul Sebes este impusa de necesitatea de a realiza 
o infrastructură la standarde europene, astfel încat accesul locuitorilor din zona periferică spre 
centrul comunei și către rețeaua natională și judeţeană de transport sa se desfășoare în condiții 
maxime de siguranță și confort.   

Prin realizarea acestui proiect, se urmărește să se asigure accesibilizarea unor zone cu 
potenţial la nivel de regiune, unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, 
economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor și  
îmbunãtãţirea capacitãţii portante a drumului. 

 

6.5 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 
financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul 
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri 
externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

 
Prezentul proiect se va realiza din bugetul local. 
 

7 URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 
 

7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
Certificat de urbanism nr. 270/15.05.2017 

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

Studiu topografic se regăsește ca suport pentru realizarea părții desenate a 
proiectului. 

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

Nu este cazul. 

 
7.4  Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

Nu este cazul. 

7.5 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-
economică 
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Nu este cazul. 

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

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

Nu este cazul 
 
b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 
Nu este cazul 
 
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri 

arheologice; 
Nu este cazul. 

 
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 
Nu este cazul. 
 
e) Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
Studiu geotehnic întocmit de SC GEO EXPERT PLUS SRL 
Expertiză tehnică întocmită de POPESCU CĂTĂLIN PFA 

 
 
 

Întocmit, 
Ing. Andrei Szabo 

 


