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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

 
2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAŢIE, ACORDURI 
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE 

 
Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere izvoraste dintr-un principiu fundamental, 

potrivit caruia transporturile reprezinta una dintre cheile succesului pentru Piata Unica, intrucat 
contribuie semnificativ la concretizarea a doua dintre obiectivele majore ale acesteia: libera circulatie a 
bunurilor si libera circulatie a persoanelor. 

Transporturile constituie un sector important al activitatii economice, reprezentand aproximativ 7% 
din produsul national brut si fiind strans legat, atat in aval, cat si in amonte, de alte politici fundamentale, 
cum ar fi cea economica, energetica, a mediului inconjurator, sociala si regionala. 

Politica Comuna a Transporturilor a necesitat mult timp pentru a se contura, primele progrese 
semnificative fiind inregistrate abia dupa 1985. Aceasta se explica printr-un numar de factori, in special 
prin: diferentele importante din structura acestei activitati existente de la un stat la altul si de la un tip de 
transport la altul; existenta monopolurilor de stat; structurile traditionale ale pietei; disparitatea regulilor 
fiscale, administrative si comerciale; increderea generala in politicile nationale cu orientare modala; 
multitudinea de reguli tehnice diferite, deseori incompatibile; grupari de interese puternice, care prefera 
status quo-ul in locul dezvoltarii oportunitatilor si al provocarii la competitie. 

Principalele obiective vizate de politica in domeniul transporturilor sunt, schematic prezentate, 
urmatoarele: 
 Politica in domeniul transporturilor trebuie sa indeplineasca in primul rand obiectivele prevazute 

de Tratat, asa cum sunt enumerate in cadrul bazei legale si care se refera in linii mari la 
completarea pietei interne; 

 Realizarea unui sistem viabil prin flexibilitate, si anume organizarea transporturilor astfel incat sa 
se optimizeze consumurile energetice, conditiile si timpii de transport, ceea ce implica in schimb 
asumarea costurilor infrastructurii la nivel comunitar. 

In privinta tarii noastre, Uniunea Europeana si-a demonstrat deja intentia de a sprijini financiar 
procesul de reabilitare a infrastructurii, aceasta masura vizand asigurarea fundatiei necesare unei 
cooperari optime intre regiunile unei Europe largite. Documentul privind Infrastructura rutiera si cea 
energetica in sud-estul Europei, elaborat de catre Grupul de Lucru al Directiei Generale pentru Energie 
si Transport, Directiei Generale pentru Relatii Externe si Biroului pentru Cooperare EuropeAid, descrie in 
mod clar strategiile vizate in regiune, aceste vizand urmatoarele obiective principale: 
 Acordarea de asistenta in domeniul dezvoltarii infrastructurii, prin extinderea retelelor, in 

conformitate cu principiile si criteriile agreate; 
 Stabilirea unor norme de referinta pentru viitoarele planuri anuale sau multianuale elaborate atat 

la nivel national, cat si la nivel regional; 
 Impunerea respectarii principiilor stabilite, in cazul deciziilor ce vizeaza programe sau interventii 

financiare. 
Documentul mai sus mentionat stabileste de asemenea trei principii generale, valabile pentru 

ambele sectoare – transport si energie – astfel: 
 acordarea de prioritate infrastructurii existente, prin urgentarea procesului de reabilitare; 
 programele de investitii sa se axeze pe viabilitatea economica a proiectelor; 
 densitatea retelelor de infrastructura sa reflecte puterea financiara a fiecarei tari. 

 In concluzie, startegia europeana urmareste dezvoltarea in regiune a unei retele de transport 
multimodal, care sa acopere toate tipurile de transport, pentru traficul actual si viitor de bunuri si 
persoane. Totodata, strategia subliniaza necesitatea implementarii cat mai urgente a unei reforme in 
domeniul transporturilor. 
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  Romania se numara printre cele mai slab dezvoltate tari din Europa. Prin urmare, planul national 
pe termen lung se concentreaza asupra obtinerii unei cresteri economice stabile intr-un ritm mai rapid 
decat media europeana, in contextul unei dezvoltari echilibrate in teritoriu, avand in vedere diminuarea 
disparitatilor dintre mediul urban si cel rural. Strategia Nationala de Dezvoltare este asadar conceputa in 
vederea incurajarii investitiilor in sectoarele cu un real potential de crestere, pentru crearea de noi locuri 
de munca si mentinerea acestora. 

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala  sunt urmatoarele: 
 diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii echilibrate 

si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata); preintimpinarea producerii de 
noi dezechilibre; 

 indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la instrumentele 
financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de coeziune); 

 corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperarii 
interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea economica si care este 
in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale incheiate de Romania.  

 

2.2. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA NECESITĂŢILOR ŞI A 
DEFICIENŢELOR 

 
Drumurile care fac obiectul acestui proiect sunt: 

 Localitatea Petelea – L = 4.804m 

 DN15 – 4446 m 

 Strada 10– 183 m 

 Strada 14 – 85 m 

 Strada 15– 90 m 

 Localitatea Habic – L = 900 m 

 Strada 1 – 744 m 

 Strada 6 – 156 m 

Lungimea totală a străzilor propuse pentru modernizare este de 5.704 m. 

 
Drum national DN15, km 97+500- km 101+946 
 
Drumul national DN15, km 97+500- km 101+946, urmeaza traseul actual, terenul fiind de 

utilitate publica, nefiind necesare exproprieri. 
Solutiile propuse in expertiza pentru reabilitarea drumului national au ca scop menţinerea 

traseului existent şi asigurarea unor elemente geometrice optime, corelate cu situaţia din teren şi 
corespunzătoare unui drum de clasă tehnică IV. 

Sintetic, situaţia actuală se prezintă astfel: 
   Drumul national DN15, pe sectorul omogen cuprins intre km 97+500-km 100+280( extravilan 
Petelea), prezinta numeroase defectiuni a imbracamintii rutiere si strucurii rutiere ( suprafata cu 
ciupituri, suparafata incretita, rupturi de margine, fisuri si crapaturi, faiantari, fagase longitudinale, 
gropi, degradari din inghet – dezghet, tasari).   
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Podetele existente sunt degradate si partial colmatate. Santurile existente sunt din pamant 
partial sunt colmatate, iar pe unele sectoare lipsesc. Semnalizarea rutiera este deficitara(lipseste 
marcajul orizontal si vertical). 

Drumul national DN15, pe sectorul omogen cuprins intre km 100+280 - km 101+946( intravilan 
Petelea), imbracamintea rutiera se prezinta in stare foarte buna, acest sector a fost asfaltat in anul 
2020, insa lipseste marcajul orizontal, iar cel vertical este deficitar). 

O problema majora pe acest sector o reprezinta scurgerea apelor pluviale, la ora actuala 
santurile existente sunt din pamant si partial acestea sunt colmatate, fapt care conduce la inundarea 
unor portiuni de drum si proprietati in cazul unor precipitatii abundente. 

Accesele la proprietati sunt realizate din podete tubulare si dalate de diferite dimensiuni care 
la momentul efectuarii expertizei, se afla in stare avansata de degradare (timpane rupte sau lipsa, 
tuburi sparte). 

 
Strazi in localitatatile Petelea si Habic 
 
Străzile propuse pentru reabilitare urmează actualul traseu al străzilor, terenul fiind de utilitate 

publică, nefiind necesare exproprieri. 
Soluţiile propuse pentru reabilitarea străzilor au ca scop menţinerea traseului existent şi 

asigurarea unor elemente geometrice optime, corelate cu situaţia din teren şi corespunzătoare unui 
drum de clasă tehnică V. 

În mediul rural, străzile constituie ruta de transport cea mai importantă, însă calitatea şi, în 
general, dezvoltarea acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini standardele europene. 

Sintetic, situaţia actuală se prezintă astfel: 
 starea străzilor se prezintă în condiţii improprii asigurării accesului la principalele obiective 

din localitate; 
 circulaţia automobilelor şi a maşinilor agricole, a tractoarelor se face in condiţii nesigure 

periclitând integritatea fizică şi chiar viaţa participanţilor la trafic; 
 In situaţia actuală, scurgerea apelor pluviale se realizează necorespunzător. Traseul pentru 

care s-a optat în vederea repararii, este greu practicabil în orice anotimp având următoarele 
particularităţi: 

 prezintă numeroase gropi foarte adânci, denivelări mari, văluriri datorită cărora traficul se 
desfăşoară greoi, iar în anotimpurile ploioase suferă degradări majore datorită sistemului de 
evacuare a apelor meteorice care este inexistent şi devine impracticabil; 

 inexistenţa podeţelor de descărcare a apelor pluviale precum şi inexistenţa rigolelor în zone 
cu pante mai mari de 3 % a dus la evacuarea apelor prin făgaşe create pe platforma străzilor 
cu apariţia unor zone inundabile în care apa staţionează pe carosabil, ceea ce denotă faptul 
că zonele inundate şi cele cu degradări trebuiesc eliminate; 

 nu sunt şanţuri, apele pluviale se scurg pe platforma strazilor. Din observaţiile făcute la faţa 
locului, starea actuală a acestor străzi este precară din punct de vedere al elementelor 
geometrice - profil transversal şi longitudinal, cât şi al suprafeţei de rulare. 

Starea actuală a străzilor, nu oferă condiţii optime de circulaţie. Traficul este însoţit de 
zgomot, praf, noroi şi uzură accentuată a autovehiculelor. 

Se impune ca aceste străzi expertizate să fie modernizate, datorită stării tehnice, cu o 
viabilitate necorespunzătoare cauzată de: 

• numărul de podeţe insuficient, nu asigură scurgerea apelor de suprafaţă sau din cursurile 
de apă traversate; 

• lăţimea actuală a platformei şi părţii carosabile este redusă, iar intersectarea sau 
depăşirea mijloacelor auto se face cu dificultate; 
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• elementele geometrice ale strazilor îndeplinesc la limită condiţiile impuse de normele în 
vigoare; 

• platforma străzilor prezintă denivelări pronunţate, fapt ce facilitează stagnarea apelor pe 
platforma străzilor, ce conduc la degradarea rapidă a drumului; 

• starea impracticabilă a străzilor constituie o piedică în dezvoltarea infrastructurii comunei 
în ansamblu şi a evoluţiei social - economice a acesteia. 

Lipsa executării în timp a lucrărilor periodice de întreţinere a părţii carosabile a condus la 
accentuarea treptată a gradului de degradare a străzilor. 

La aceste neajunsuri se adaugă şi cele legate de lipsa şanţurilor amenajate precum şi a 
podeţelor. Aceste lipsuri au determinat scurgerea haotică a apelor pluviale chiar pe platforma 
străzilor. Străzile investigate se prezintă necorespunzător din punct de vedere al stării tehnice. 
Carosabilul acestor străzi nu satisface cerinţele conducătorilor auto (vara pe timp uscat se produce 
praf) şi a localnicilor. 

Situaţia precară a străzilor a creat o serie de efecte negative, cele mai semnificative fiind: 
 lipsa de interes din partea unor investitori în dezvoltarea activităţii economice în zonă; 
 desfăşurarea cu greutate a învăţământului, educaţiei, generând în foarte multe situaţii 

abandonul şcolar şi non - frecvenţa la cursuri; 
 lipsa de interes în stabilirea în comună a personalului didactic, medical etc. 
 asigurarea medicală şi veterinară se desfăşoară cu greutate; 
 neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili şi construi locuinţe; 
 intervenţia greoaie a mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă;  
 asigurarea unor condiţii minime pentru sănătatea, confortul şi igiena oamenilor. 

În concluzie, situaţia actuală a străzilor determină un nivel de trai scăzut, o stare de sărăcie şi 
înapoiere a satelor şi păstrarea unui decalaj uriaş între România şi ţările Uniunii Europene. 

Traseul acestor străzi are o sinuozitate medie, ponderea curbelor fiind destul de mare. 
Elementele geometrice în plan nu pot fi semnificativ îmbunătăţite datorită punctelor obligate de limite 
de proprietate. 

În profil longitudinal, străzile sunt realizate aproape de nivelul terenului. Scurgerea apelor 
este asigurată de şanţurile existente pe porţiuni mici şi panta redusă a terenului. 

În general, şanţurile sau rigolele sunt din pământ în mare parte colmatate sau degradate ce 
nu mai asigură preluarea apelor pluviale de pe carosabil şi evacuarea acestora spre emisari, dar 
există zone foarte mari în care acestea lipsesc cu desăvârşire. 

Scurgerea apei pluviale nu este asigurată, iar după ploi abundente apa stagnează pe zona 
carosabilă şi pătrunde în corpul drumului, producând reducerea capacităţii portante a străzilor. 

 
Scurgerea apelor 
 
Podețele existente pe drumurile din comuna Petelea sunt amplasate la următoarele poziții 

kilometrice: 
 
Localitatea Habic 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
drum de 
interes 
local 

Poziţia 
kilometrică 

podeţ 
Deschiderea Tipul podeţului Observație 

1 
Strada 1 

 
Km 0+000 Ø1300 mm Tubular 

Necesar amenajari amonte si aval, 
reparatii, decolmatari,aripi 
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2 Km 0+427 Ø600 mm Tubular  Necesar podet tubular nou Ø600 mm 

3 
 

Strada 6 
km 0+000 Ø600 mm Tubular Necesar podet tubular nou Ø800 mm 

 
Localitatea Petelea 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
drum de 
interes 
local 

Poziţia 
kilometrică 

podeţ 
Deschiderea Tipul podeţului Observație 

1 Strada 15  Km 0+027 Ø600 mm Teava Necesar podet tubular nou Ø800 mm 

2 

DN15 

Km 97+500 Ø600 mm Tubular Necesar podet tubular nou Ø1000 mm 

3 Km 99+077 L=2.0 m dalat 
Necesar amenajari amonte si aval, 

reparatii, 
decolmatari,aripi,subzidiri,pereu 

4 Km 99+840 L=4.0 m dalat 
Necesar amenajari amonte si aval, 

reparatii, 
decolmatari,aripi,subzidiri,pereu 

 
 
Pod peste paraul Beica, L=24 m 
 
Podul existent este amplasat pe drumul national DN15 si traverseaza paraul Beica. Nu a fost 

efectuata expertiza pentru pod. Podul prezinta degradari ale suprastructurii (beton exfoliat);  
 
 
Drumurile laterale sunt amplasate la următoarele poziții kilometrice: 
 

Nr. crt. Localitate Stradă Poziţia kilometrică Partea 

1 
Habic 

1 Km 0+520 dreapta 

2 1 Km 0+560 stanga 
 
 

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI PUBLICE 
 
Obiectiv general: Accelerarea creșterii economice a teritoriului comunei  
 
Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea gradului de atractivitate și accesibilitate a teritoriului comunei și creșterea 
competitivității lui ca locații pentru afaceri; 

Modernizarea drumurilor de interes local va contribui: 
- la fluidizarea traficului; 
- traversarea localităţii în condiţii de siguranţă; 
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- implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de 
dezvoltare durabilă. 

 
3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

 
3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan); 
 

Comuna Petelea este aşezată la sud de municipiul Reghin şi se învecinează cu comunele 
Solovăstru, Beica de Jos şi Gorneşti. Pe traseul drum naţional DN15, are asigurate legături uşoare 
cu zonele învecinate şi cu cele două municipii Târgu Mureş şi Reghin. Centrul de comună, 
localitatea Petelea se gaseşte la 25 km de municipiul Târgu Mureş şi la 6 km de municipiul Reghin. 
Habic sat component, se află la 14 km distanţă de localitatea Petelea şi 35 km de municipiul 
Tg.Mures. 

Lucrarile propuse in prezentul proiect se amplaseaza numai pe terenuri aflate in administratia 
domeniului  public al comunei Petelea. 

Drumurile propuse pentru reabilitare se află în intravilanul si extravilanul localităților Petelea si 
Habic ale comunei Petelea. 

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

 
Comuna Petelea este invecinata cu: 
 Municipiul Reghin la nord; 
 Comuna Gornesti la sud; 
 Comuna Beica de Jos – la vest; 

Lucrările proiectate sunt amplasate în localitatile Petelea si Habic, judetul Mures.  
Comuna Petelea este strabatuta de la un capat la altul de drumul national DN15. 

 
c) Datele seismice şi climatice; 

 
Din punct de vedere seismic, conform normativului P100/2013 privind zonarea teritoriului 

României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului de proiectare pentru cutremure având 
intervalul mediu de recurenţă IMR=100 ani, amplasamentul studiat se încadrează în zona cu ag=0,10 
g. Din punct de vedere al perioadelor de colţ, valoarea acestuia este Tc=0,7 sec. 

 
Clima 

Clima de depresiune intradeluroasă  se caracterizează prin   ierni relativ blânde şi veri 
răcoroase. Temperatura medie anuală este de 7,6°C,  în luna august, luna cea mai caldă din 
staţiune, temperatura medie este de 17,5°C, iar în luna ianuarie de 3,7°C. Precipitaţiile medii anuale 
însumează 800 mm. Numărul zilelor ploioase într-un an este de 100-120, în perioada aprilie-
septembrie cad circa 70% din totalul precipitaţiilor. 

 
Principalele caracteristici meteorologice observate la staţia Târgu Mureş sunt următoarele: 

Temperatura aerului C 
Temperatura medie anuală 9,0C 
Temperatura medie a lunii celei mai reci -4,0C 
Temperatura medie a celei mai calde 16,0C 
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Temperatura maximă absolută 39,0C 
Temperatura minimă absolută -32,8C 

Precipitaţiile atmosferice mm 
Cantităţi medii anuale 600 mm 
Cantităţi medii lunare cele mai mari 600 mm 
Cantităţi medii lunare cele mai mici 35 mm 
Cantitatea maximă căzută în 24 de ore 75,2 mm 

 

Tipul climatic după repartiţia indicelui de umiditate Thornthwait Im = 0÷20, conf. STAS 1709/1-
90, este II. 

Indicele de îngheţ Imed330  pentru sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic greu și foarte 
greu este de 650. 

 
Geologia zonei si geomorfologia zonei  
 
 Din punct de vedere geomorfologic, comuna Petelea este situată în partea estică a judeţului 

Mureş, în zona de contact a Dealurilor Tâmavelor cu Podişul Târnavelor, în zona de ramă a Munţilor 
Gurghiu, pe valea râului Beica. Morfologia terenului este dominată de zona de luncă şi terasele 
pâârului Beica aceste forme geomofologice având un aspect aproximativ plan-orizontal, fără 
accidente naturale sau artificiale. 

Formaţiunea geologica de bază, cât şi cea de suprafaţă din zona cercetată este alcătuită din 
depozitele pannoniene. 

Aceste depozite sunt formate din argile marnoase între care se intercalează mai multe strate de 
nisipuri. Se remarcă uneori calcare dolomitice dure, iar local se întâlnesc nivele de tufuri cu 
dezvoltare reusă. Depozitele pannoniene cuprind un orizont marnos în bază, şi un altul mai nisipos 
cu intercalaţii de argile marnoase, în partea superioară. 

Depozitele pannoniene pe lunca aluvionară a Tâmavei Mici şi pe terasele acesteia sunt 
acoperite de depozite cuaternare, alcătuite din nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri, argile. 

 
Hidrografia si Hidrogeologia zonei  
 
Principala arteră hidrografică a zonei este râul Mureş. Cursurile de apă din această parte a 

depresiunii şi stratele acvifere freatice sunt tributare Mureşului. Valea Mureşului, aval de defileul 
Topiţa-Deda, se lărgeşte treptat, formând un culoar de eroziune larg în Podişul Transilvaniei. Fundul 
culoarului este larg (1-3 km), valea având secţiune transversală de formă trapezoidală. în urma 
pantelor longitudinale mici (0,75 m/km) s-au format numeroase meandre, insule. Mureşul traversează 
numeroase formaţiuni de domuri brachianticlinale şi cute marginale. în locul traversării anticlinalelor 
valea Mureşului se îngustează, panta longitudinală şi viteza apei cresc, iar în sinclinale procesele se 
inversează şi se observă aluvionări locale. 

Densitatea reţelei hidrografice variază între 0,6 - 0,8 km/km2, caracteristic zonei dealurilor 
subcarpatice şi de podiş. 

Zona este drenată de pârâul Beica, afluent de stânga al Mureşului. 
Acumulările de ape freatice sunt legate de depozite aluviale şi de unele acumulări locale ale 

văilor fiuviatile actuale şi vechi, de formaţiunile superficiale: eluviale, deluviale şi proluviale ale 
spaţiilor interfluviale. 
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In cazul depozitelor eluviale, deluviale şi proluviale, datorită predominaţiei în substrat a rocilor 
impermeabile, este favorizată scurgerea apei în detrimentul infiltraţiei, astfel încât pânzele freatice 
capătă un caracter superficial. 

Nivelul apelor freatice în aluviuni se găseşte la adâncimi relativ mici, la 2-6 m, iar în zonele 
interfluviale la 10-15 m. 

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

tehnice în vigoare; 
Pentru elaborarea documentaţiei a fost necesară efectuarea de studii de teren, studii 

topografice.  
Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum 

studiat precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare şi a naturii acestora. Studiul 
a fost elaborat pe baza observaţiilor, hărţilor de detaliu, a prospecţiunilor de teren şi a analizelor de 
laborator. 

Aceste studii se bazează pe observaţii directe pe teren, pe sondaje care s-au făcut in partea 
carosabilă şi pe acostamente, alternativ pe ambele părţi ale drumului. 

Studiul geotehnic a fost realizat de SC GEO-TECH SRL Gheorgheni, str. Carierei nr. 6, tel: 
0266-365-256. 

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

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 
 
Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate măsurători topografice vizate de O.C.P.I., 

documentaţie care este anexată.  
Toate ridicările topo efectuate s-au realizat în sistem de proiecţie ,,STEREO 70’’ şi având ca 

plan de referinţă pentru cote ,,Marea Neagră 1975’’. 
S-au efectuat ridicări în axul drumului din 20,0 m în 20,0 m (profil longitudinal) şi în profile 

transversale în punctele caracteristice. 
S-au realizat următoarele planuri: 

- Planuri de situaţie – hărţi topografice  la scara 1:1000 
- Planuri de amplasare în zonă– hărţi topografice la scara 1: 25.000.  

 
e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 
 
Pe amplasamentul drumurilor există rețea de alimentare cu apă si canalizare, rețea electrică cu 

stâlpi amplasați suprateran, retea de telefonie. 
 

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

 
Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel: 

 Tehnice: 
• Proasta execuție a lucrării 
• Lipsa unei supervizari bune a desfășurării lucrării 
• Apariția calamităților 

 Financiare: 
• Neaprobarea finanțării 
• Întârzierea plăților 

 Legale: 
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• Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării 
• Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei 

 Institutionale: 
• Lipsa colaborării instituționale 
• Lipsa capacității unei bune gestionari a resurselor umane si materiale 

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa. 
• Internă – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot 

minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 
• Externă – nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de 

management al riscului. 
 
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; 
Terenurile ocupate in momentul de față de traseul drumurilor ce fac obiectul acestei 

documentații se află în proprietatea publică a comunei Petelea. Atât pe timpul execuţiei cât și după 
finalizarea acestora nu se vor ocupa terenuri care sunt in circuitul agricol, alte proprietăți de stat sau 
private. 
 

b) Destinaţia construcţiei existente; 
Lucrările se vor desfășura pe platforma existentă a drumurilor. Suprafaţa ocupată de lucrările 

proiectate aparţine domeniului public al comunei, cuprinsă în inventarul Comunei Petelea.  
 

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. 
Constrangerile sunt conform Certificatului de Urbanism. 

 
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

 
a) Categoria şi clasa de importanţă; 
 
Potrivit Ordinului nr. 50/1998 privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale, 

străzile se încadrează în strazi principale si secundare. 
Soluţiile propuse pentru refacerea strazilor au ca scop menţinerea traseului existent şi 

asigurarea unor elemente geometrice optime, corelate cu situaţia din teren şi corespunzătoare 
strazilor secundare. 
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Drumul national DN15(km 97+500-km 101+946), în conformitate cu Ordinul nr. 1295 din 
30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, 
se încadrează în clasa tehnică IV .  

Conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995, în funcţie de punctajul calculat a 
rezultat că această lucrare se încadrează în categoria de importanţă „C". 

 

FACTORII DETERMINANŢI Şl CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA 

CATEGORIEI DE IMPORTANTĂ A CONSTRUCŢIILOR 

NR. CRT. 
FACTORII 

DETERMINANŢI 
CRITERIILE ASOCIATE 

1 Importanţa vitală 

Oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii 

ale construcţiei 

Caracterul evolutiv al efectelor periculoase în 

cazul unor disfuncţii ale construcţiei 

2 
Importanţa socio - 

economică 

Mărimea comunităţii care apelează la funcţiile 

construcţiei şi/sau valoarea bunurilor 

adăpostite de construcţie 

Ponderea pe care funcţiile construcţiei o au în 

comunitate 

Natura şi importanţa funcţiilor respective 

3 
Implicarea 

ecologică 

Măsura în care realizarea şi exploatarea 

construcţiei intervine în perturbarea mediului 

natural şi a mediului 

Gradul de influenţă nefavorabilă asupra 

mediului natural construit 

Rolul activ în protejarea – refacerea mediului 

natural construit 

4 

Necesitatea luării 

în considerare a 

duratei de utilizare 

(existentă) 

Durata de utilizare preconizată 

Măsura de utilizare în care performanţele 

alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea 

evoluţiei acţiunilor (solicitărilor) pe durata de 

realizare 

Măsura în care performanţele funcţionale 

depind de evoluţia cerinţelor pe durata de 
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utilizare 

5 

Necesitatea 

adaptării 

condiţiilor 

teren şi de mediu 

Măsura în care asigurarea soluţiilor 

constructive depinde de condiţiile de teren şi 

de mediu 

Măsura în care condiţiile locale de teren şi de 

mediu evoluează defavorabil în timp 

Măsura în care condiţiile locale de teren şi de 

mediu determină activităţi/măsuri deosebite în 

exploatarea construcţiei 

6 

Volumul de 

muncă şi de 

materiale 

Ponderea volumului de muncă şi de materiale 

necesare 

Volumul şi complexitatea activităţilor necesare 

pentru menţinerea performanţelor construcţiei 

pe durata de existenţă a 

Activităţi deosebite în exploatarea construcţiei 

impuse de funcţiunile acesteia 

 

NIVELUL APRECIAT AL INFLUENŢEI CRITERIILE PUNCTAJULUI p(i) 

Inexistent 0 

Redus 1 

Mediu 2 

Apreciabil 4 

Ridicat 6 

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A 

CONSTRUCŢIEI 
GRUPA DE VALORI A PUNCTAJULUI 

Excepţională (A) >30 

Deosebită (B) 18 - 29 

Normală (C) 6 – 17 

Redusă (D) <5 

 

Nr. Crt 
FACTORUL DETERMINANT CRITERIILE ASOCIATE 

K (p) P (n )  P(i) P(ii) P(iii) 
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1 1 4 2 1 1 

2 1 2 1 1 1 

3 1 2 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 1 2 0 1 1 

 

Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei efectuate conform prevederilor ordinului 

MLPAT nr. 3 l/N din 02.10.1995 este NORMALĂ (C). 

 
b) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
Conform inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei. 
 
c) Suprafaţa construită 
      52.414 mp 
 
d) Suprafaţa construită desfăşurată; 

 
   52.414 mp 
 
e) Valoarea de inventar a construcţiei; 
Conform inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei. 
 
f) Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 
Nu este cazul. 

 
3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCŢIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE 
ŞI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC 

 
În urma expertizei tehnice a rezultat că starea tehnică a strazilor investigate este 

necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeţei de rulare cu degradări multiple (gropi, 
făgaşe longitudinale şi transversale, tasări etc.) cât şi din punct de vedere al elementelor de 
siguranţa circulaţiei, determinat de absenţa marcajului orizontal, indicatoare rutiere etc. 
        Drumul national DN15, pe sectorul omogen cuprins intre km 97+500-km 100+280( extravilan 
Petelea), prezinta numeroase defectiuni a imbracamintii rutiere si strucurii rutiere ( suprafata cu 
ciupituri, suparafata incretita, rupturi de margine, fisuri si crapaturi, faiantari, fagase longitudinale, 
gropi, degradari din inghet – dezghet, tasari).   
         Drumul national DN15, pe sectorul omogen cuprins intre km 100+280 - km 101+946( intravilan 
Petelea), imbracamintea rutiera se prezinta in stare foarte buna, acest sector a fost asfaltat in anul 
2020, insa lipseste marcajul orizontal, iar cel vertical este deficitar). 

 
Analizând starea tehnică a strazilor analizate se pot defini deficienţele principale astfel:  
 circulaţia automobilelor și a maşinilor agricole, a tractoarelor se face in condiţii nesigure 

periclitând integritatea fizică si chiar viața participanţilor la trafic 
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 in situația actuală, scurgerea apelor pluviale se realizează necorespunzator 
 prezintă numeroase gropi adânci, denivelări mari, văluriri, datorită cărora traficul se 

desfășoară greoi, iar în anotimprile ploioase suferă degradări majore datorită sistemului de 
evacuare a apelor meteorice care este inexistent, astfel traficul devine impracticabil; 

 inexistența podeţelor de descărcare a apelor pluviale precum și inexistența rigolelor în zone 
cu pante mai mari de 3% a dus la evacuarea apelor prin făgașe create pe platforma străzilor 
cu apariţia unor zone inundabile în care apa staționează pe carosabil, ceea ce denotă faptul 
ca zonele inundate și cele cu degradări trebuiesc eliminate; 

 nu sunt şanţuri și podeţe, apele pluviale se scurg pe platforma strazilor; Din observaţiile 
făcute la fața locului, starea actuală a acestor strazi este precară din punct de vedere al 
elementelor geometrice - profil transversal şi longitudinal, cât şi al suprafeţei de rulare. 
 
Starea actuală a strazilor, nu oferă condiţii optime de circulaţie. Traficul este însoţit de 

zgomot, praf, noroi şi uzură accentuată a autovehiculelor. 
 

3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ŞI ANALIZA DIAGNOSTIC, 
DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINŢELOR FUNDAMENTALE 
APLICABILE, POTRIVIT LEGII 

 
Se impune ca aceste strazi să fie modernizate, datorită stării tehnice, cu o viabilitate 

necorespunzatoare cauzată de: 
► numărul de podeţe insuficient, nu asigură scurgerea apelor de suprafaţă sau din cursurile 

de apă traversate; 
► lăţimea actuală a platformei şi părţii carosabile este redusă, iar intersectarea sau depăşirea 

mijloacelor auto se face cu dificultate; 
► elementele geometrice ale strazilor îndeplinesc la limită condiţiile impuse de normele în 

vigoare; 
► platforma strazilor prezintă denivelări pronunţate, fapt ce facilitează stagnarea apelor pe 

platforma strazilor, ce conduc la degradarea rapidă a strazilor; 
► starea impracticabilă a strazilor constituie o piedică în dezvoltarea infrastructurii comunei în 

ansamblu şi a evoluţiei social - economice a acesteia. 
 

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORŢEI MAJORE, DUPĂ CAZ 
-Nu este cazul. 

 
 

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

a) Clasa de risc seismic; 
Din punct de vedere seismic, conform normativului P100/2013 privind zonarea teritoriului 

României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului de proiectare pentru cutremure având 
intervalul mediu de recurenţă IMR=100 ani, amplasamentul studiat se încadrează în zona cu ag=0,10 
g. Din punct de vedere al perioadelor de colţ, valoarea acestuia este Tc=0,7 sec. 

 
b) Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 
Opţiunile  tehnico – economice studiate sunt: 
Varianta A (medie): modernizarea drumurilor folosind o structură rutieră nerigidă (mixtură 
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asfaltică)   
Varianta B (maximă): modernizarea drumurilor folosind o structură rutieră rigidă (beton rutier)  
Varianta C (zero): refacerea drumurilor de interes local folosind o structură rutieră nerigidă (strat 

de fundație din agregate amestec optimal 0-63 mm si piatra spartă) dar aceasta este o solutie 
provizorie.  

În situatia fără proiect, drumurile vor continua sa fie întreținute anual, dar calitatea drumurilor se 
va deprecia serios. 

 Scenariul situatiei cu proiect este destinat drumurilor care vor fi refăcute, astfel încât costurile 
de funcționare ale vehiculelor vor fi mai mici. Costurile de funcționare ale vehiculelor survenite pentru 
operatorii de vehicule și economiile de timp, au fost analizate: ele sunt un indicator pentru beneficiile 
rezultate din modernizarea drumurilor de interes local. 

Au fost studiate mai multe tipuri de sisteme rutiere, pe baza analizelor datelor culese pe teren, 
iar în funcţie de categoria drumului şi a traficului estimat s-au stabilit soluţiile de ranforsare a 
sistemului rutier existent sau de înlocuire cu un sistem rutier nou. Soluţiile adoptate privesc în special 
capacitatea structurilor rutiere de a prelua solicitările traficului estimat şi de a asigura siguranţa în 
exploatare şi protecţia împotriva zgomotelor. Având în vedere criteriile tehnico-economice, s-au 
stabilit următoarele tipuri de soluţii: 

 
Varianta A (medie):  
 

 Localitatea Petelea: Strada 10,Strada 14, strada 15 
 Localitatea Habic: Strada 1,Strada 6  

 
Parte carosabilă: 

 4 cm strat de uzură BA16  
 5 cm strat de legatură BAD22.4 
 15 cm din piatră spartă amestec optimal 
 20 cm agregat natural (balast) amestec optimal 
 20 cm strat de forma din pamant stabilizat 

Acostamente: 
 24 cm piatra sparta 

 
 

 Localitatea Petelea: DN15(km 97+500-km101+946) 
 
         km 97+500-km 100+280 
 

Parte carosabilă: 
 frezare asfalt existent 
 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatura BAD22.4 
 geocompozit antifisura 

 
Caseta: 

 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatură BAD22.4 
 20 cm strat din agregate naturale(balast) stabilizate cu liant hidraulic rutier 
 35 cm strat din agregate naturale(balast) 
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        km 100+280-km 101+946 
 
Parte carosabilă: 

 sistem rutier existent 
 

Varianta B (maxima):  
 

 Localitatea Petelea: Strada 10, strada 14, strada 15  
 Localitatea Habic: Strada 1,Strada 6  

 
Parte carosabilă: 

 6 cm strat de beton de rutier BcR 4,0 
 15 cm strat de beton de rutier BcR 3,5 
 15 cm din piatră spartă amestec optimal 
 20 cm agregat natural (balast) amestec optimal 
 20 cm strat de forma din pamant stabilizat 

Acostamente: 
 24 cm piatra sparta 

 
 Localitatea Petelea: DN15(km 97+500-km101+946) 

 
         km 97+500-km 100+280 
 

Parte carosabilă: 
 frezare asfalt existent 
 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatura BAD22.4 
 geocompozit antifisura 

 
Caseta: 

 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatură BAD22.4 
 20 cm strat din agregate naturale(balast) stabilizate cu liant hidraulic rutier 
 35 cm strat din agregate naturale(balast) 

 
        km 100+280-km 101+946 

 
Parte carosabilă: 

 sistem rutier existent 
 
 

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; 

 
Ţinând seama de starea tehnică a străzilor, în ceea ce priveşte structura rutieră, conform 

raportului de expertiză, ca soluții de modernizare, se vor adopta următoarele structuri rutiere: 
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Varianta A (medie):  
 

 Localitatea Petelea: Strada 10,Strada 14, strada 15 
 Localitatea Habic: Strada 1,Strada 6  

 
Parte carosabilă: 

 4 cm strat de uzură BA16  
 5 cm strat de legatură BAD22.4 
 15 cm din piatră spartă amestec optimal 
 20 cm agregat natural (balast) amestec optimal 
 20 cm strat de forma din pamant stabilizat 

Acostamente: 
 24 cm piatra sparta 

 
 

 Localitatea Petelea: DN15(km 97+500-km101+946) 
 
         km 97+500-km 100+280 
 

Parte carosabilă: 
 frezare asfalt existent 
 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatura BAD22.4 
 geocompozit antifisura 

 
Caseta: 

 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatură BAD22.4 
 20 cm strat din agregate naturale(balast) stabilizate cu liant hidraulic rutier 
 35 cm strat din agregate naturale(balast) 

 
        km 100+280-km 101+946 

 
Parte carosabilă: 

 sistem rutier existent 
 

Varianta B (maxima):  
 

 Localitatea Petelea: Strada 10, strada 14, strada 15  
 Localitatea Habic: Strada 1,Strada 6  

 
Parte carosabilă: 

 6 cm strat de beton de rutier BcR 4,0 
 15 cm strat de beton de rutier BcR 3,5 
 15 cm din piatră spartă amestec optimal 
 20 cm agregat natural (balast) amestec optimal 
 20 cm strat de forma din pamant stabilizat 

Acostamente: 
 24 cm piatra sparta 
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 Localitatea Petelea: DN15(km 97+500-km101+946) 

 
         km 97+500-km 100+280 
 

Parte carosabilă: 
 frezare asfalt existent 
 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatura BAD22.4 
 geocompozit antifisura 

 
Caseta: 

 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatură BAD22.4 
 20 cm strat din agregate naturale(balast) stabilizate cu liant hidraulic rutier 
 35 cm strat din agregate naturale(balast) 

 
        km 100+280-km 101+946 

 
Parte carosabilă: 

 sistem rutier existent 
 

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

 
Recomandarea intervențiilor necesare: 

• Strazile se vor amenaja pe traseul existent păstrând limitele fronturilor existente și punctelor 
fixe 

• In profil longitudinal se va urmări să se păstreze panta naturală a terenului, pentru a evita 
volume de terasamente suplimentare 

           DN15 km 97+500 – km 101+946 
o lățime platformă:  

 8,00 m + supralărgirile în curbe; 
o lăţime carosabil:   

 6,00 m + supralărgirile în curbe; 
o banda de incadrare:       

 2 x 0,25 m; 
o acostamente:       

 2 x 0,75 m; 
o numărul benzilor carosabile:       - 2; 
o panta transversală carosabil:      - 2,50 %; 
o panta transversală acostament:      - 4,00 %; 

 
           Strazi 

o lățime platformă:  
 variabil: 2,50 – 4,50 m + supralărgirile în curbe; 

o lăţime carosabil:   
 variabil: 2,50 – 4,50 m + supralărgirile în curbe; 

o acostamente:       
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 1 x var: 0,50 -1,0 m; 
o numărul benzilor carosabile:       - 1; 
o panta transversală carosabil:      - 2,50 %; 
o panta transversală acostament:      - 4,00 %; 

 

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

5.1. SOLUŢIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, 
TEHNIC, FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI ECONOMIC, CUPRINZÂND: 

 
a) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie  
 
Conform Ordinului M.T. nr. 50/1998, strazile se încadrează în strazi principale si secundare. 
Viteza de bază (de proiectare) este de 25 km/h, conform clasei tehnice  şi regiune de deal, 

respectiv 20-40 km/h în condiţiile de mediu adiacente impuse în localitate, conform AND 582-2002, si 
imposibilitatea proiectari unei viteze mai mari datorita proprietatilor private si a terenurilor agricole, 
amenajarea unor curbe este restrictionata datorita exproprierilor. 

S-a adoptat ca soluție tehnică de modernizare, profilul transversal tip pentru categoria strazilor 
secundare, respectiv cu o bandă de circulatie. 

Drumul national DN15(km 97+500-km 101+946), în conformitate cu Ordinul nr. 1295 din 
30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, 
se încadrează în clasa tehnică IV .  

 
Structura drumurilor trebuie sa asigure: 

 legături directe și fluente între principalele zone de origine și destinație ale traficului 
 racordări la accesele în curțile și zonele învecinate, parcaje, dotări comerciale și social 

culturale limitrofe. 
 rezervarea spațiilor pentru amplasarea rețelelor tehnico edilitare supraterane și subterane, 

precum și a lucrărilor pentru dirijarea și siguranța circulației. 
La proiectarea elementelor geometrice s-a ţinut cont de următorii parametrii: 

 viteza de bază 
 intensitatea circulaţiei 
 rolul functional in cadrul retelei stradale si categoria drumului. 
 cresterea sigurantei, fluentei si confortului circulației, precum și reducerea noxelor 

circulației (zgomot, vicierea aerului,e.t.c) 
 condiții locale: topografice, geotehnice, hidrologice, ocuparea terenului, reducerea 

expropierilor și a demolărilor. 
 
Pregătire platformă drum 
Terasamente 
În cadrul lucrărilor de terasamente se vor face corecturi ale traseului în plan prin lărgirea 

amprizei până la atingerea dimensiunilor necesare, prin săpături în debleu pe partea dinspre versant 
şi umpluturi în rambleu, se vor executa recalibrarea şanţurilor de scurgere prin săpături manuale 
executate la șablon sub formă trapezoidală cu pereţii înclinaţi 2:3 dinspre partea carosabilă şi 1:1 pe 
partea dinspre versant, finisarea taluzelor asigurând uniformitatea şi liniaritatea acestuia şi a 
înclinaţiei de 1:1 la debleu şi 2:3 pentru taluz în rambleu conform normativelor în vigoare şi 
îmbrăcarea lor cu pământ vegetal. Se vor amplasa drenurile transversale de acostamente pentru 



„REABILITARE DRUM NATIONAL DN15 KM 97+500-KM101+946 SI STRAZI ÎN COMUNA PETELEA, JUDEȚUL MUREȘ” 
PROIECTANT:                                                                                                                                                                                                                         BENEFICIAR:                                                                                                               
SC CONSULT CONSTRUCT SRL                                                                                                                                                 COMUNA PETELEA 

 

Copyright © SC CONSULT CONSTRUCT  SRL. Prezenta documentaţie este proprietatea spirituală şi intelectuală a elaboratorului. Copierea, publicarea, însuşirea sau utilizarea ei sub orice formă, integral 
sau parţial, fără acordul scris al elaboratorului este strict interzisă conform Legii  nr.8 din 14 martie 1996 publicată în M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. 

 
 

22 
 

evacuarea apelor din infiltraţii la nivelul fundaţiei şi se vor face completarea acostamentelor la 
marginea sistemului rutier odată cu executarea acestora. 

Patul drumului în cazul terasamentelor executate din pământuri necoezive sau în cazul 
terasamentelor prevăzute cu strat de formă trebuie sa aibă aceleaşi pante în profil transversal, 
aceleaşi declivităţi în profil longitudinal ca ale suprafeţelor îmbrăcăminţilor, admiţându-se aceleaşi 
toleranţe ale acestora.  
           În profil longitudinal trebuie să aibă aceleaşi declivităţi ca cele ale suprafeţei îmbrăcăminţilor, 
admiţându-se aceleaşi toleranţe ca ale acestora. 
 

Structura rutieră 
S-a avut în vedere modernizarea strazilor cu îmbrăcăminţi din mixtura asfáltica, caracterizate 

prin schelet mineral puternic, rezistență și stabilitate sporite,  aşternută peste un strat de fundaţie din 
agregate naturale şi concasate de calitate, dimensionat corespunzător traficului de calcul. 

Aceste soluţii sunt în conformitate cu Normele Europene şi vor asigura rezistenţa şi stabilitatea 
lucrărilor atât la sarcini statice cât şi la cele dinamice, precum şi îmbunătăţirea caracteristicilor de 
suprafaţă prin: 

 rezistențe sporite la apariţia făgaşelor, 
 rezistențe la alunecare sporite, 
 evacuarea mai rapidă a apelor, 
 diminuarea fenomenului de acvaplanare, 

Structurile rutiere realizate conduc la creşterea durabilităţii prin: 
 creşterea rezistenţei la oboseală şi îmbătrânire; 
 îmbunătăţirea caracteristicilor de stabilitate. 

 
Varianta A (medie):  
 

 Localitatea Petelea: Strada 10,Strada 14, strada 15 
 Localitatea Habic: Strada 1,Strada 6  

 
Parte carosabilă: 

 4 cm strat de uzură BA16  
 5 cm strat de legatură BAD22.4 
 15 cm din piatră spartă amestec optimal 
 20 cm agregat natural (balast) amestec optimal 
 20 cm strat de forma din pamant stabilizat 

Acostamente: 
 24 cm piatra sparta 

 
 

 Localitatea Petelea: DN15(km 97+500-km101+946) 
 
         km 97+500-km 100+280 
 

Parte carosabilă: 
 frezare asfalt existent 
 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatura BAD22.4 
 geocompozit antifisura 
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Caseta: 

 4 cm strat de uzură BA16  
 6 cm strat de legatură BAD22.4 
 20 cm strat din agregate naturale(balast) stabilizate cu liant hidraulic rutier 
 35 cm strat din agregate naturale(balast) 

 
        km 100+280-km 101+946 

 
Parte carosabilă: 

 sistem rutier existent 
 
Pentru mixturi se va respecta normativul MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD. 

CONDITII TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERĂ Indicativ 
AND 605/2016.       

Alegerea sistemului rutier s-a facut în funcţie de sistemele rutiere prevăzute în normativul PD 
177 – 76 “Catalogul cu structuri tip de sisteme rutiere nerigide” şi având în vedere tipul climatic şi 
regimul hidrologic aferent acestui tip climatic, precum şi structura traficului rutier.  

 

Drumul in plan 
Se va păstra traseul existent al străzilor, alcătuit din succesiuni de aliniamente si curbe 

amenajate conform STAS 863-85, eliminându-se porțiunile amenajate necorespunzător, care 
prezintă disconfort si nesiguranță pentru desfășurarea circulației. 
 Curbele s-au amenajat în funcție de viteza de proiectare. Viteza minimă de proiectare s-a 
adoptat conform STAS 863-85 ca fiind 25-40 km/h. 

Traseul în plan nu a suferit modificări semnificative, menținându-se pe amplasamentul existent 
cu mici dezaxări locale. 

 

Drumul in profil longitudinal 
La proiectarea profilului longitudinal s-a ținut cont de profilul existent al terenului. Pentru 

realizarea continuității traseului în profil longitudinal, circulație comodă si vizibilitatea necesară, se 
introduc în punctele de schimbare a declivităților curbe circulare dispuse simetric fată de aceste 
puncte. Racordarea a două declivități poate fi convexă sau concavă corespunzătoare formei de 
frângere a liniei roșii. Linia roșie trebuie corelată cu alura traseului în plan, urmărindu-se în general 
armonizarea ondulatiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizează regiunea 
respectivă. 

Linia roşie proiectată, respectă în general niveleta existentă, cu păstrarea pe cît posibil a 
cotelor la proprietăţilor riverane. Aceasta tratare se impune pentru asigurarea scurgerii apelor de pe 
platformă în zona strazilor, fără a afecta proprietăţile riverane. 

 
Drumul in profil transversal 
În conformitate cu STAS 10144/3-91 profilul transversal tip proiectat are următoarele elemente 

geometrice: 
           DN15 km 97+500 – km 101+946 

o lățime platformă:  
 8,00 m + supralărgirile în curbe; 

o lăţime carosabil:   
 6,00 m + supralărgirile în curbe; 

o banda de incadrare:       
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 2 x 0,25 m; 
o acostamente:       

 2 x 0,75 m; 
o numărul benzilor carosabile:       - 2; 
o panta transversală carosabil:      - 2,50 %; 
o panta transversală acostament:      - 4,00 %; 

 
           Strazi 

o lățime platformă:  
 variabil: 2,50 – 4,50 m + supralărgirile în curbe; 

o lăţime carosabil:   
 variabil: 2,50 – 4,50 m + supralărgirile în curbe; 

o acostamente:       
 1 x var: 0,50 -1,0 m; 

o numărul benzilor carosabile:       - 1; 
o panta transversală carosabil:      - 2,50 %; 
o panta transversală acostament:      - 4,00 %; 

 
În aliniament panta transversală va fi de 2,50% spre exterior, iar în curbe partea carosabilă se 

va supralărgi şi se va converti sau se va supraînălţa, conform STAS 863/85. 
 

Scurgerea apelor 
Pe sectoarele cu declivităţile sub 0,5 % şi peste 4% în intravilanul localităţilor (conform 

normativelor şi stasurilor în vigoare) se vor executa şanturi şi rigole din beton (sau pavate).  
În toate zonele în care drumul se află în debleu sau la nivelul terenului înconjurător se vor 

executa şanţuri sau rigole pentru asigurarea scurgerii apelor conform STAS 2916-73. 
 
Podeţele noi care se vor executa pe drumuri sunt amplasate la următoarele poziţii kilometrice: 
 
Localitatea Habic 
 

 
 

Drum  
Poziţia 

kilometrică 
podeţ 

Tipul podeţului Observatie 

1 

Strada 1 

Km 0+080 Tubular  600 mm - 

2 Km 0+427 Tubular  600 mm Înlocuieşte podeţ existent 

3 Km 0+600 Tubular  600 mm - 

4 Strada 6 Km 0+000 Tubular  800 mm  Înlocuieşte podeţ existent 

 
Localitatea Petelea 
 

 
 

Drum  
Poziţia 

kilometrică 
podeţ 

Tipul podeţului Observatie 

1 
Strada 10 

Km 0+000 Tubular  600 mm - 

2 Km 0+154 Tubular  600 mm La drum lateral stanga 
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3 Strada 15 Km 0+027 Tubular  800 mm Înlocuieşte podeţ existent 

 
 

Principalele caracteristici ale dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale sunt menţionate mai 
jos: 

 

bordura mare 25x20 pe f beton ml 183.00 

Rigola carosabila ml 1,374.00 

sant betonat, b=0.5m ml 310.00 

sant betonat,b=0.4 ml 27.00 
sant betonat,b=0.4,evacuare apa pluviala spre 
emisar 

ml 
208.00 

sant betonat,b=0.5,evacuare apa pluviala spre 
emisar 

ml 
226.00 

sant cu fund betonat, b=0.5m ml 1,276.00 

sant din pamant,existent-reprofilare ml 7,146.00 
 

 
Drumuri laterale 
Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m, cu același sistem rutier ca și străzile 

din care pornesc, respectându-se razele de racordare de minim 9.00 m. Pentru asigurarea fluenţei 
traficului rutier şi pietonal se vor amenaja intersecţiile din trama stradală, respectând categoria 
funcţională a fiecărui drum. 
 

Accesele la proprietăți se vor realiza prin podețe tubulare Ø 500 mm si Ø 800 mm, avand 
lungimea de 5,0 m; partea carosabila pentru accese se va realiza dintr-o placa de beton clasa 
C30/37 in grosime de 20cm, placa de beton va avea dimensiunile de 4,60mx4,0m si armata cu o 
plasa sudata Ø8mm, cu ochiuri de 10x10cm .  

Accesele sunt prevazute in numar de 200 buc, situate in intravilanul localitatii Petelea.  
 
 
      Pod  L=24 m pe drumul national DN15, peste paraul Beica, reparatii 
 

Se propun urmatoarele lucrari de reparatii: 
 repararea suprastructurii cu betoane sau mortare speciale; 
 protejarea cu mortare de tip epoxy sau similar a  grinzilor; 
 refacerea integrală a hidroizolației pe pod, cu materiale moderne, în soluții performante, a 

căii de rulare; 
 montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor – Daca în urma decapării se constată 

existența rostului; 
 realizarea semnalizarii rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod  
 refacerea imbracamintii rutiere pe pod (inclusiv a trotuarelor) 
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b) Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de 

intervenţie propusă 
 

Nu este cazul. 
 

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

 
Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel: 

 Tehnice: 
• Proasta execuție a lucrării 
• Lipsa unei supervizari bune a desfășurării lucrării 
• Apariția calamităților 

 Financiare: 
• Neaprobarea finanțării 
• Întârzierea plăților 

 Legale: 
• Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării 
• Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei 

 Institutionale: 
• Lipsa colaborării instituționale 
• Lipsa capacității unei bune gestionari a resurselor umane si materiale 

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa. 
• Internă – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot 

minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 
• Externă – nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de 

management al riscului. 
 
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. 

Modernizarea drumurilor va contribui la atingerea urmatoarelor obiective : 
 dezvoltarea locală şi a potenţialului turistic local prin modernizarea legăturilor directe de 

transport; 
 fluidizarea traficului; 
 reducerea costurilor de transport explicite şi implicite; 
 reducerea poluării mediului în zonă prin reducerea noxelor şi a zgomotului. 
 creşterea vitezei de transport şi implicit reducerea timpului aferent transportului de mărfuri 

şi de călători şi a consumului de carburant; 
 realizarea unui confort sporit pentru participanţii la trafic; 
 condiţiile de rulare corespunzătoare şi reducerea uzurii mijloacelor de transport şi a 

degradării premature a acestora; 
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 sporirea siguranţei circulaţiei şi reducerea numărului de accidente de circulaţie; 
 înfiinţarea de noi firme în localităţile de pe traseele strazilor; 
 crearea de locuri de muncă în firmele nou înfiinţate; 
 crearea de locuri de muncă în faza de execuţie şi în faza de operare; 
 creşterea valorii terenului în zonă. 

 
Indicatorii de performanţă verificabili: 
 valorarea traficului (vehicule etalon); 
 valoarea veniturilor bugetare ale primăriilor din zonă; 
 cuantumul costurilor de transport implicite şi explicite; 
 gradul de poluare a mediului; 
 numărul de ore economisite pe an de către participanţii la trafic;  
 valoare timpului economisit pe an de către participanţii la trafic; 
 valoarea economiilor de combustibil pe an; 
 nivelul confortului perceput de participanţii la trafic; 
 valoarea economiilor privind reparaţiile auto pe an; 
 numărul de accidente de circulaţie; 
 numărul de firme  înfiinţate în localităţile de pe traseele strazilor; 
 numărul de locuri de muncă create în firmele nou înfiinţate; 
 numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie şi în faza de operare a proiectului; 
  preţul terenului: lei/mp intravilan, lei/ha extravilan. 

Prin modernizarea drumurilor care necesită o îmbunătăţire a stării tehnice şi o sporire 
considerabilă a capacităţii portante, precum şi o corectare în plan şi spaţiu a elementelor geometrice, 
se asigură o legătură corespunzătoare între gospodăriile aflate pe aceste drumuri, îmbunătăţindu-se 
substanţial starea tehnică, fapt ce conduce la parcurgerea acestor strazi în condiţii de siguranţă şi 
confort, într-un timp mai scurt şi cu consumuri reduse de carburanţi şi lubrifianţi, şi o uzură mai 
redusă a autovehiculelor. 

În urma execuției lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului, drumurile vor avea următorul profil 
transversal tip: 
           DN15 km 97+500 – km 101+946 

o lățime platformă:  
 8,00 m + supralărgirile în curbe; 

o lăţime carosabil:   
 6,00 m + supralărgirile în curbe; 

o banda de incadrare:       
 2 x 0,25 m; 

o acostamente:       
 2 x 0,75 m; 

o numărul benzilor carosabile:       - 2; 
o panta transversală carosabil:      - 2,50 %; 
o panta transversală acostament:      - 4,00 %; 

 
           Strazi 

o lățime platformă:  
 variabil: 2,50 – 4,50 m + supralărgirile în curbe; 

o lăţime carosabil:   
 variabil: 2,50 – 4,50 m + supralărgirile în curbe; 

o acostamente:       
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 1 x var: 0,50 -1,0 m; 
o numărul benzilor carosabile:       - 1; 
o panta transversală carosabil:      - 2,50 %; 
o panta transversală acostament:      - 4,00 %; 

 
5.2. NECESARUL DE UTILITĂŢI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂŞIREA 
CONSUMURILOR INIŢIALE DE UTILITĂŢI ŞI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR 
SUPLIMENTARE 

 
Racordarea la utilitățile necesare pentru organizarea de șantier, vor fi în sarcina antreprenorului 

general. 
 

 
5.3. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE 
PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIŢIEI, DETALIAT PE 
ETAPE PRINCIPALE 

 
Conform graficului de realizare a investiției propus, ce se regăsește în Anexa 2, durata de 

realizare a investiției este de 24 luni calendaristice, din care 16 luni durata efectivă a lucrărilor de 
execuție. 

 
5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 

 
a) Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor 

unor investiţii similare; 
 

Detalierea Devizului General se regăsește în Anexa 1, la prezenta documentație. 
 

b) Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 
 

Costuri de operare, sunt reprezentate de costurile de întreținere ale drumurilor. Întreținerea 
drumurilor va fi făcută conform normativelor în vigoare. 
 

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIŢIEI 
 

a) Impactul social şi cultural; 
Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
Prin activitatea de execuţie şi exploatare, drumurile modernizate nu afectează prin emisii de 

poluanţi, efecte sinergice cu alte emisii, sau în alt fel aşezarea umană sau obiectivele publice din 
zonă. 

Execuţia lucrărilor va crea disconfort minor locuitorilor din zonă. 
Nu s-au identificat efecte care să dăuneze asupra stării de sănătate a populaţiei din zonă sau 

care să creeze vreun risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor. 
Modernizarea  drumurilor, nu numai că nu va afecta construcţiile şi aşezările umane din 

vecinătate, ci va ajuta la reducerea poluării cu praf şi la eliminarea deteriorării grădinilor şi locuinţelor 
ca urmare a inexistentei unei dirijări a apelor în lungul drumului. 

 
b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare; 
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Număr de locuri creat în faza de execuţie 
Având în vedere caracterul specific al lucrărilor de modernizare drumuri, prin aceste lucrări nu 

se creează noi locuri de muncă în mod direct. Forţa de muncă necalificată pe parcursul execuţiei va fi 
angajată în special din zonă.  

Număr de locuri creat în faza de operare 
Lucrările de modernizare a drumurilor îmbunătăţesc sau crează accese la obiectivele turistice, 

economice, culturale şi administrative din zonă, ducând la dezvoltarea generală a zonei prin crearea 
unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de muncă. 

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

siturilor protejate, după caz. 
Surse de poluanţi şi protecţia mediului  
Proiectul este în concordanţă cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene, respectiv Directiva nr. 

85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
sau private asupra mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EC amendată 
cu directiva nr. 91/156/EC, transpusă prin OUG nr. 78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr. 
426/2002 şi Legea nr. 27/2007. 

Plan de management şi reducere a impactului negativ asupra mediului şi asupra sănătăţii 
publice şi stabilirea unui program de monitorizare 

Elaborarea prezentului proiect urmăreşte stabilirea condiţiilor minime privind protecţia mediului 
şi prevenirea dereglărilor ecologice posibile pe parcursul execuţiei lucrărilor sau datorate realizării 
noii investiţii propuse, astfel încât sa se respecte O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecţia mediului, Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, pădurilor si 
protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a 
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse 
staţionare, Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor precum şi celelalte acte 
legislative în vigoare privind protecţia mediului. 

În acest sens, prezentul plan tratează pe scurt o serie de acţiuni de monitorizare ce sunt 
recomandate a se realiza pe parcursul implementării proiectului şi a exploatării ulterioare în vederea 
evitării sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului natural şi social, ca 
urmare a realizării investiţiei propuse. 

În cele ce urmează, sunt tratate pe scurt măsurile ce trebuiesc luate pentru protecţia apelor, 
atmosferei, solului, protecţia la zgomot, siguranţa şi sănătatea oamenilor şi regimul deşeurilor în 
timpul execuţiei şi după realizarea investiţiei. 

 
Protecţia calităţii apelor şi a ecosistemelor acvatice: 
Prin executarea lucrărilor propuse nu se afectează starea ecosistemelor acvatice şi a 

folosinţelor de apă, neexistând emisii de poluanţi semnificative şi nu se vor utiliza cantităţi însemnate 
de apă. 

Cantitatea de apă utilizată la lucrare va fi adusă de executant cu cisterna la locul execuţiei. 
Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice sunt cei rezultaţi în cazul unor 

accidente la depozitarea şi manipularea combustibililor. 
În vederea protejării ecosistemului existent în zona de modernizare a strazilor, au fost proiectate 

şanţuri si rigole pentru a proteja drumurile şi terenurile adiacente. Toate aceste lucrări au fost 
dimensionate conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu prevederile reglementărilor de mediu. 

Se respectă Legea apelor nr. 107/1996, modificat şi completat cu L. nr. 310/2004 şi L. nr. 
112/2006. 
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Protecţia aerului: 
În timpul execuţiei lucrărilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de eşapament), care sunt 

evacuaţi în atmosferă, dar acestea se înscriu sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “Condiţii 
tehnice privind protecţia atmosferei” şi STAS 12574 elaborat de Ministerul Sănătăţii. 

Pe toată perioada proiectare-execuţie-întreţinere, este recomandat ca factorii locali să 
urmărească: 

 reducerea emisiei diverselor noxe de eşapament sau uzurii maşinilor, ceea ce va avea un 
efect pozitiv ; 

 manipularea materialelor în cadrul proceselor tehnologice reprezintă o altă sursă posibilă 
de poluare a aerului în urma căreia pot rezulta pulberi în suspensie; 

 la amenajarea şi la compactarea structurii rutiere existente, a stratului de fundație din 
agregate amestec optimal 0-63 mm şi pietrei sparte, pot rezulta emisii de praf care să 
afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare; 

 utilizarea de utilaje şi tehnologii care să nu implice măsuri speciale pentru protecţia fonică 
a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii; 

 respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei, inclusiv adoptarea, după caz, de 
măsuri tehnologice pentru reţinerea şi neutralizarea poluanţilor atmosferici; 

Se concluzionează că nu există surse de poluare majoră a aerului în zonele de depozitare a 
materialelor şi în zonele de lucru. 

Se respectă Legea nr. 104/2011, OM nr. 35/2007, OM nr. 1095/2007. 
 
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
Sursele de zgomot şi de vibraţii provin de la traficul rutier. Prin asfaltarea strazilor se va micşora 

poluarea sonoră a zonei. 
Sursele de zgomot şi vibraţii în cursul execuţiei lucrărilor vor fi cele legate de circulaţia maşinilor 

şi de funcţionarea utilajelor de construcţie. 
Se respectă HG nr. 321/2005 (republicat), OM MMGA/MTCT/MS/MAI nr. 

678/1344/915/1397/2006, OM nr. 1830/2007, OM MMDD/MT/MSP/MIRA nr. 152/558/1119/532/2008, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006. 

Protecţia împotriva radiaţiilor: 
La realizarea şi exploatarea obiectivului nu concură factori care s-ar putea constitui în potenţiale 

sau active surse de radiaţii. 
 
Protecţia solului şi a subsolului: 
Din activitatea de exploatare a drumurilor nu rezultă poluanţi care să afecteze solul şi subsolul 

zonei. În cazuri de accident trebuie să intervină administratorul drumului cu organele specializate 
pentru îndepărtarea unor substanţe poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumului. 

În timpul execuţiei, lucrările se vor desfăşura în intravilan. Eventualele depozitări temporare de 
deşeuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzătoare. 

În general, lucrările de reabilitare, de modernizare, exploatare şi întreţinere, aferente strazilor, 
propuse prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de modernizarea 
unor drumuri existente nu se pot înregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale 
habitatelor. 

 
Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
Neexistând emisii poluatoare agresive în condiţii normale de exploatare, nu se pot anticipa 

emisii de poluanţi care să dăuneze vegetaţiei, faunei şi florei. 
Pe timpul execuţiei vegetaţia din afara amprizei drumului nu va fi afectată. 
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Gospodărirea deşeurilor: 
Deşeuri diverse (solide – agregate amestec optimal 0-63 mm, pietriş, lemn, metal, etc.), 

vâscoase (grăsimi, uleiuri, etc.), în cantităţi modeste, se vor neutraliza sau depozita în locuri special 
amenajate conform H.G. nr. 856/ 2002. 

Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de săpături, pregătirea suprafeţei, sunt pietrişul, 
surplusul de pământ rezultat în urma săpăturilor pe platforma drumului şi la şanţuri. 

Pietrişul, nisipul şi pământul dislocat şi nerefolosibil în cadrul lucrării, va fi încărcat şi transportat 
în locurile de depozitare indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea condiţiilor de refacere a 
cadrului natural în zonele de depozitare, prevăzute în acordul şi/sau autorizaţia de mediu. 

Eventualele elementele de beton degradate se vor inventaria şi se vor transporta în depozite 
speciale existente în zonă pentru materiale de construcţii nerefolosibile sau se vor refolosi la unele 
lucrări de terasamente. 

În cazul producerii unor deşeuri accidentale la maşinile şi utilajele folosite la execuţia lucrării, 
acestea se vor capta în rezervoare metalice şi se vor transporta la staţii speciale de reciclare. 

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de şantier vor intra în circuitul de evacuare al 
exploatării de gospodărie comunală. 

Întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor 
se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului. 

Se respectă Lege nr. 211/2011, HG nr. 856/2002, OM nr. 757/2004, modificat de OM nr. 
1230/2005, HG nr. 1470/2004 modificat de HG nr. 358/2007,  OM nr. 951/2007, OM MMGA/MIE nr. 
1364/1499/2006, OM nr. 1385/2006, HG nr. 128/2002 modificat şi completat de HG nr. 268/2005 şi 
de  HG nr. 427/2010, OM nr. 756/2004, OUG nr. 152/2005 modificată şi completată de Legea nr. 
84/2006, modificat de OUG nr. 40/2010 aprobat prin Legea nr. 205/2010. 

 
Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase: 
În timpul executării lucrărilor transportul şi manipularea carburanţilor, lubrifianţilor, a bitumului se 

va face cu respectarea normelor de protecţie a muncii în vigoare. 
Soluţia tehnică proiectată nu prevede utilizarea sau manipularea de substanţe toxice 

periculoase pe parcursul execuţiei sau întreţinerii ulterioare a drumurilor de interes local. 
 
Lucrări de reconstrucţie ecologică: 
Specificul şi natura lucrărilor nu necesită reconstrucţii ecologice. 
Beneficii ce vor rezulta în urma realizării investiţiei propuse: 
Prin asfaltarea drumurilor de interes local vor apărea următoarele influenţe favorabile: 

- asupra mediului: 
 reducerea poluării; 
 reducerea zgomotului; 

- din punct de vedere economic: 
 reducerea consumului de carburant; 
 reducerea uzurii autovehiculelor; 
 reducerea timpilor de parcurs; 
 facilitarea dezvoltării zonei, prin infrastructură de transport modernizată; 

- din punct de vedere social: 
 deplasări mai rapide; 
 creşterea accesibilităţii în zonă. 

Aceste elemente reprezintă efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, ce 
apar în urma realizării lucrărilor. 
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În general se poate afirma că realizarea acestui obiectiv constituie un real şi important folos 
pentru întreaga comunitate şi a activităţii economico-sociale din zonă. 

 
Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
Administratorul drumurilor de interes local împreună cu executantul va monitoriza intrările, 

consumurile şi ieşirile din procesul de executare al lucrării, astfel încât să poată fi evidenţiate şi 
identificate pierderile. 

Administratorul drumului va stabili programe şi responsabilităţi în caz de accidente şi avarii, de 
asemenea va asigura întreţinerea cu personal bine pregătit. 

În urma evaluării potenţialilor factori de risc pentru mediu menţionaţi mai sus, propunem 
urmărirea respectării, pe durata realizării şi exploatării lucrării, a următoarelor măsuri:  

 
Nr. 
crt
. 

Zona de impact Măsuri preventive şi de protecţie propuse 

1. Calitatea aerului 

 la compactarea terasamentelor se va folosi stropirea 
cu apă a straturilor de pământ 

 autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de 
piatră l-i se va impune circulaţia cu viteză redusă  

 beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care 
acesta din urmă va utiliza vehicule, echipamente sau 
maşini ce emana fum, şi va urmări îndepărtarea din 
şantier a acestora 

2. Eroziunea solului 

 groapa de împrumut pentru terasamente, va fi finisată 
după utilizare, şi apoi se va completa suprafaţa cu 
solul vegetal decopertat de pe amplasament 

 lucrări de amenajare casiuri şi camere de cădere 
(liniştire) 

 se vor face, pe cât posibil lucrări de înierbare a 
zonelor afectate, pentru stoparea erodării solului 

3. 
Contaminarea solului 
cu combustibil sau 
lubrefianţi 

 vehiculele şi utilajele vor fi astfel întreţinute şi folosite 
încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu 
contamineze solul 

 depozitarea pe şantier a combustibilului se va face, pe 
cât posibil departe de zonele de protecţie severe ale 
surselor de apă sau de fântâni, la o distanta de minim 
100 m. 

 spălarea autovehiculelor şi a utilajelor, în timpul 
procesului tehnologic, se va face numai într-un loc 
special amenajat de executant, departe de sursele de 
apă sau de fântână 

4. Zgomot 

 pe cât posibil, se va urmări ca activităţile zgomotoase 
să se realizeze în zona instituţiilor de învăţământ, 
instituţiilor publice ţi dispensarului uman, în afara 
orelor de funcţionare a acestora 

 se va interzice desfăşurarea activităţilor zgomotoase 
în zona locuinţelor, între orele 6 – 8 dimineaţa. 

 
Lucrările proiectate ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra 
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solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al 
zgomotului şi mediului înconjurător. Prin executarea lucrărilor de întreţinere vor apărea unele 
influente favorabile asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social. 

 Riscul = Pericol x Consecinţe 
Pericolul se referă la probabilitatea erodării unui sector de drum şi creşterea sedimentării în râu. 

Consecinţele se referă la impactele potenţiale asupra resurselor, elementelor sociale şi de mediu 
care probabil apar în imediata vecinătate, sau la baza versanţilor sau în aval de drum, în cazul în 
care apar eroziunea şi sedimentarea. 

Există 4 nivele de evaluare a riscului; foarte ridicat, ridicat, moderat şi scăzut. În cazul nostru 
avem, 

Riscul – Scăzut  = (Pericol – Scăzut) x (Consecinţe – Moderate şi Scăzute) 
Deoarece drumurile studiate se află pe teren stabil. Modernizarea strazilor nu afectează 

semnificativ stabilitatea terenului. Se impune întreţinerea periodică a drenării. Solul este în general 
bine compactat. 

În ansamblu se poate aprecia că din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările ce fac 
obiectul prezentului proiect nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, ci 
dimpotrivă, un efect pozitiv. 

 
 

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; 
 
În cazul prezentului proiect, cadrul de analiză preia soluțiile tehnice stabilite prin cele două 

scenarii. Scenariile considerate sunt cele posibile în acest caz. În conformitate cu legislația 
europeană armonizată cu cea românească, modernizarea drumurilor consideră două posibilități, cea 
cu acoperământ asfaltic suplu (mixtura asfaltica) și cea cu acoperământ rigid(beton rutier). Acestea 
sunt cele care oferă avantajele cele mai mari, atât din punctul de vedere al durabilității cât și al 
eficienței în utilizare. Același lucru este valabil și pentru cazul întreținerii deoarece aceasta se face în 
mod curent. Întreținerile cu caracter extraordinar apar la perioade mai lungi de timp si nu necesită un 
efort financiar substanțial. Perioada de referință stabilită pentru investiție este de 30 de ani. 

Scenariul de referință consideră modernizarea drumurilor pentru a se putea folosi în siguranță și 
a-și asigura utilitatea în cadrul comunității. Aceasta presupune un confort sporit pentru locuitorii 
comunei, atât în folosință de către automobile (prevenirea factorilor poluanți sau perturbatori) cât și 
de către persoane (siguranța circulației, semnalizare, etc). 

 
b) Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea 

investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 
 
Drumurile care sunt menționate și destinate modernizării asigură, practic, întreaga activitate 

economico-socială a comunei, deservind atât locuitorii comunei cât și toate stabilimentele publice și 
private. Ca atare, modernizarea lor va ajuta comuna în dezvoltarea sa economico-socială. Va duce la 
o creștere atât a rezultatelor vieții economice cât și la o creștere a vieții antreprenoriale a comunei. În 
acest moment, cererea de servicii și bunuri este la un nivel destul de scazut pentru că există 
dificultăți destul de mari privind deplasarea. Nu se pot realiza activități economico-sociale într-o 
așezare în care infrastructura rutieră nu este actualizată. Civilizația nu se poate dezvolta. Din 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei dar și în cea a județului, există premizele menționate pe 
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baza studiilor pentru dezvoltarea comunei și a zonei în condițiile modernizării accelerate a 
infrastructurii rutiere în completare la celelalte infrastructuri importante: apă, canal, etc. Odată cu 
această modernizare, comuna se va înscrie pe trendul de modernizare al zonei, care va genera o 
dezvoltare economică evidentă pe orizontală, firmele din zonă, mai ales cele mai mari, având nevoie 
de foarte multe furnituri pe care intreprinzătorii le pot satisface prin înființarea și operarea unor firme 
mai mici, distribuite zonal. Acest lucru va genera și creșterea cererii de servicii, cerere care va putea 
fi satisfacută prin înființarea firmelor prestatoare locale, nemaifiind necesară deplasarea în orașele 
mari. Ritmul de dezvoltare anuală a comunei trebuie să fie de cel putin 3 %, pentru a putea gestiona 
comunitatea în termeni de eficiență. 

 
 

 
c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

Pentru realizarea sustenabilitatea financiare, se consideră rata de scont de 5% după cum este 
menționat în recomandările pentru realizarea acestora, pentru România. De asemenea, s-a 
considerat faptul că, anual, se alocă bani pentru întreținerea curentă în sumă de 95.000 lei. De 
asemenea, la fiecare cinci ani, se face o întreținere extraordinară, pentru aducerea la parametrii 
corecți de utilizare, pentru care se alocă 98.000 lei. În aceste condiții, analiza financiară, pentru 
scenariul mediu, releva faptul ca RIR este negativă 7,89 % și cu o valoare VNAF =  8.905.342,63 lei 
ceea ce duce la concluzia ca este imposibilă realizarea investiției fără un aport de fonduri 
nerambursabile.  
Pentru scenariul maxim, în aceleași condiții, RIR nu se modifică, rămânțnd la valoarea de -7,99 % 
însă valoarea VNAF ajunge la 9.139.353,35 lei. Situația, în acest caz, deși comunică același lucru, 
adică necesitatea intervenției cu fonduri nerambursabile, suma necesară pentru acest scop este net 
superioară. 

 
d) Analiza economică; analiza cost-eficacitate; 
Analiza economică realizată pentru cele doua scenarii se bazeaza pe un studiu sociologic făcut 

cu ajutorul locuitorilor comunei pentru determinarea valorii socio-economice a investiției privite din 
prisma grupului-țintă, a beneficiarilor directi si indirecti. Subiectii au fost persoane active, intre 18 si 
65 de ani, care-si aduc aportul la dezvoltarea comunei. Din acest studiu a reiesit faptul ca avantajele 
sociale, economice, de mediu, de sanatate ar putea fi cuantificate la suma de 690.000 lei anual. 
Aceasta suma a fost inclusa in analiza economica. Rezulta faptul ca pentru scenariul mediu, RIR 
devine 5,51 % iar VANE de 436.999 lei. Se dovedeste faptul ca proiectul este benefic din toate 
punctele de vedere, atat economic cat si social, de mediu, demografic, de sanatate, etc. si merita sa 
fie realizat in aceasta structura. 

Pentru scenariul maxim, analiza economica realizata in aceleasi conditii releva faptul ca RIR 
este de doar 5,30 %  fiind inferioara ratei de scont iar VANE este si ea negativa 186.139,9 lei. Din 
aceasta perspectiva, investitia devine nerentabila. 

Se poate vedea faptul ca la costuri diferite, eficacitatea este si ea diferita. Pentru scenariul 
mediu, eficacitatea este crescuta la un cost sensibil mai redus decat pentru scenariul maxim. avand 
in vedere faptul ca eficacitatea investitiei este privita la fel din perspectiva utilizatorului, a 
beneficiarului direct, costul mai scazut justifica alegerea facuta pentru realizarea investitiei in 
scenariul mediu. 

 
 
e) Analiza de senzitivitate, riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 
Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabilele critice ale parametrilor modelului 

care pot influenta pozitiv sau negativ elementele esenţiale cum sunt valoarea netă actualizată si rata 
interna de rentabilitate. 
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În cadrul acestui proiect, putem adopta următorul model: 
 

Identificarea variabilelor critice 
Categorii Variabile  
Parametri ai modelului Rata actualizării (scontului) 
Dinamica bugetului Rata inflaţiei, rata de creştere a salariilor, 

modificările legislative, dinamica populaţiei, rata 
de creştere a veniturilor reale, rata de creştere 
economică generală şi locală, modul de 
alcătuire a bugetului (premize) 

Costurile investiţiei Durata edificării investiţiei, costurile orare, 
productivitatea orară, costurile materialelor, 
costurile de regie, mărimea profitului, situaţii de 
urgenţă 

Parametrii de exploatare Dinamica consumului, rata defectiunilor, 
modificarea costurilor de exploatare. 

 
Impactul cel mai mare asupra raportului cost – beneficiu îl au variabilele legate de costuri. Toate 

celelalte variabile pot fi controlate şi influenţate. Cele legate de costuri, de impactul creşterii sau 
recesiunii economice, de modificările legislative, pot fi doar estimate sau aproximate, constituindu-se 
în factori de risc. 

Se poate face o analiză a impactului variabilelor critice: 

Analiza impactului variabilelor critice 
Categorii de parametri Elasticitate 
  Inaltă Medie Scăzută 
Parametri 
model 

Rata actualizării  x  

Dinamica 
bugetului  

Rata inflaţiei x   
Rata creşterii salariilor   x 
Modificări legislative x   
Dinamica populaţiei   x 
Rata creşterii veniturilor reale   x 
Rata creştere economică totală  x  
Rata creştere economică locală  x  
Premize alcătuire buget  x  

Costurile 
investiţiei 

Durata edificării investiţiei  x  
Costurile orare x   
Productivitatea orară x   
Costurile materialelor x   
Costurile de regie  x  
Profitul   x 
Situaţii de urgenţă  x  

Parametri de 
exploatare 

Dinamica consumului   x 
Rata defectiunilor   x 
Variaţie costuri exploatare x   
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Cu excepţia parametrilor legaţi de costuri, impactul celorlalţi parametri nu este semnificativ. 
Chiar şi în cazul costurilor, o variaţie în plus sau în minus cu 10 % nu introduce variaţii semnificative 
ale parametrilor economico-financiari. 
 

Analiza de risc 
Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale) 
Principalele riscuri care pot afecta proiectul sunt: 

 
Tehnice: 

 Proasta executie a lucrarii 
 Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii 

 
 
Financiare: 

 Neaprobarea cererii de finantare 
 Intarzierea platilor 

 
Legale: 

 Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii 
 

Institutionale: 
 Lipsa colaborarii institutionale  
 Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale 

 
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.  

 Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se 
pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 

 Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de 
management al riscului 

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect. 
 

Sistemul de monitorizare 
Esența acestuia constă în compararea permanentă a situației de fapt cu planul acestuia: 

evoluție fizică, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele 
create). 

O abatere indicată de sistemul de monitorizare (evoluție programată/stare de fapt) conduce la 
un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide dacă sunt posibile și/sau anumite măsuri 
de remediere. 

 
Sistemul de control 
Acesta va trebui să intre în acțiune repede și eficient când sistemul de monitorizare indică 

abateri. 
Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale: 

• a lua decizii despre măsurile corective necesare (de la caz la caz) 
• autorizarea măsurilor propuse 
• implementarea schimbărilor propuse 
• adaptarea planului de referință care să permită ca sistemul de monitorizare să rămână 

eficient 
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Sistemul informațional 
Va susține sistemele de control și monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (în timp 

util) informațiile pe baza carora ea va acționa. 
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile 

strict necesare sunt următoarele: 
• măsurarea evoluției fizice 
• măsurarea evoluției financiare 
• controlul calității 
• alte informații specifice care prezintă interes deosebit. 

 
Mecanismul de control financiar 
Înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optimă a 

fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând 
surprizele și semnalizând la timp pericolele care necesită măsuri corective. 

Global, acest concept se refera la urmatoarele: 
•  stabilirea unei planificări financiare 
• confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări 
•  compararea abaterilor dintre plan și realitate 

Împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit 
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza în principal pe analize cantitative și 

calitative a rezultatelor. 
 
Contabilitatea și managementul financiar 
Va fi asigurată de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini 

fundamentale: 
1. planificarea, controlul și înregistrarea operațiunilor 
2. prezentarea informațiilor (primele două puncte sunt sarcini ale specialistului contabil) 
3. decizia în chestiuni financiare (atribuții ale conducerii) 
 
• Planificarea, controlul și înregistrarea operațiunilor 
Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri și servicii, materiale, plata salariilor, cât și 

efectuarea încasărilor din vânzări. Planificarea tranzacțiilor este necesară. Managementul proiectului 
trebuie să autorizeze aceste tranzacții și disponibilizarea fizică a fondurilor prin proceduri de 
autorizare a plăților și de depunere a fondurilor în contul bancar al proiectului. Controlul financiar se 
referă la armonizarea evidențelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate. 

• Prezentarea informațiilor 
Va fi necesară unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia și 

rezumându-le în rapoarte regulate și date care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de 
cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare și vor identifica zonele problematice  

 
• Activitatea de decizie la nivel financiar 
Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare și control logic cu 

procesul de raportare metodică. Succint, prin activitatea decizională înțelegem următoarele: alegerea 
strategiilor, alocarea între activități, revizuirea bugetului, verificarea contabilă internă. 

 
Toate riscurile menționate pot fi contracarate printr-un management de proiect eficient și atent 

organizat, controlat și coordonat.  
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Nivel Factor de risc generat de Nivel risc 

Activităţi 

- lipsa resurselor umane corespunzător pregătite 
pentru completarea echipei de implementare a 
proiectului. Acest risc poate să apară dacă, în procesul 
de recrutare şi selecție de personal nu există suficientă 
motivație și interes pentru angajarea în proiect  

Scăzut 

- disponibilitatea redusă a furnizorului de a întocmi 
documente de ofertare conforme cu procedurile de 
achiziţii publice în vigoare. Această indisponibilitate 
poate fi determinată de complexitatea şi volumul 
dosarelor de licitaţie. 

mediu 

Nivel Factor de risc generat de Nivel risc 

Rezultate 

- capacitatea insuficientă de finanţare şi cofinanţare la 
timp a investiţiei. Aici se include aportul la finanţarea 
proiectului din partea beneficiarului precum şi al 
principalului finanţator 

Mediu 

- factori neidentificabili până la decopertarea terenului, 
în prezent neidentificaţi. 

Scazut 

- proiectarea neadaptată la condiţiile specifice 
infrastructurii actuale şi a situaţiei de teren. Acest risc 
poate să apară ca urmare a unei evaluări incorecte a 
stării actuale a infrastructurii şi construcţiei. 

Scăzut 

- întârzierea lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de 
resurse din partea executantului. Situaţia poate să 
apară dacă executantul derulează şi alte lucrări în 
paralel. 

Scăzut 

- nerespectarea specificaţiilor tehnice şi a standardelor 
de calitate în execuţia lucrărilor. Riscul poate fi 
diminuat prin asigurarea corespunzătoare a inspecţiei 
de şantier. 

Scăzut.  

- creşterea preţurilor la materii prime, materiale, servicii mediu 
-variabilitatea calităţii materialelor cu menţinerea 
preţului 

scăzut 

- modificarea fiscalităţii, a apariţiei unor taxe şi impozite 
suplimentare care să îngreuneze finanţarea proiectului 

mediu 

- potenţiala instabilitate a cadrului legislativ mediu 
 

Nivel Factor de risc generat de Nivel risc 

Obiective  

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor 
contractanţi/ subcontractanţi 

mediu 

- nefuncţionalitatea aranjamentelor instituţionale pentru 
exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a 
investiţiei. 

mediu 

- exploatarea necorespunzătoare a construcţiei şi a 
infrastructurii pe durata reabilitării acesteia şi după 

Mediu 

- neimplicarea comunităţii în întreţinerea şi utilizarea 
investiţiei. 

mediu 
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Strategii de management al riscului ce pot fi adoptate : 
  Acceptarea (asumarea) riscului - probabilitatea de producere este acceptată iar impactul 

este cunoscut de către ordonator; 
  Reducerea riscului - încheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrări; organizarea 

de proceduri de selecţie care să permită schimbarea constructorului. 
  Pentru celelalte riscuri se va adopta strategia de asumare a riscului. Aceasta în principal 

datorită probabilităţii destul de reduse de a se produce. 

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

6.1. COMPARAŢIA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE 
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂŢII ŞI RISCURILOR 
 
Strazile s-au studiat în două variante de alcătuire, astfel: 

- Varianta A, respectiv cu o structura rutiera suplă; 
- Varianta B, respectiv cu o structura rutiera rigidă. 

Avantajele și dezavantajele alcătuirii structurilor suple și structurilor de tip rigid, se pot explicita 
după cum urmează: 

 AVANTAJELE structurilor rutiere suple – îmbrăcăminți din beton asfaltic 
• Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată 
• Capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate. 
• Greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămințile de beton de ciment. 
• Prezintă un confort la rulare mai mare decât îmbrăcămințile din beton de ciment (prin 

lipsa rosturilor). 
• Se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita 

rosturi între calea curentă și calea în curbă. 
• Rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se 

circulația și pentru declivități cu valori de 7-9%. 
 DEZAVANTAJELE structurilor rutiere suple – îmbrăcăminți din beton asfaltic 

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

• La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformații (făgașe) ale carosabilului. 
• Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental 

pe carosabil. 
• Cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele necesare pentru întreținerea 

betonului de ciment. 
• Prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe.   

 AVANTAJELE structurilor rutiere rigide – îmbrăcăminți din beton de ciment 
• Durata de exploatare dublă față de îmbrăcămințile asfaltice. 
• Sunt mai economice decât îmbrăcămințile asfaltice atunci când se folosesc pentru 

satisfacerea traficului greu și foarte greu. 
• Se recomandă a se aplica la drumurile pe care se circulă cu viteze mai reduse (drumuri 

naționale secundare, drumuri județene, drumuri comunale, platforme industriale, etc.). 
• Se recomandă a se folosi la drumuri noi, la drumuri în aliniament sau cu raze mari ce nu 

necesită supralărgiri. 
• Nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. 
• Prezintă rezistență mare la uzură, daca se folosesc agregate atent selecționate. 
• Prezinta rugozitate bună și nu este atacată de produsele petroliere (scurse accidental 

pe suprafața carosabilă). 
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• Necesită cheltuieli mai mici de întreținere față de îmbrăcămințile asfaltice. 
• Betonul nu este poluant atât în execuție cât și în exploatare. 
• Culoarea deschisă a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie. 

 DEZAVANTAJELE structurilor rutiere rigide– îmbrăcaminți din beton de ciment  
• Necesită utilaje specializate pentru execuție ce trebuie sa fie menținute în stare bună de 

funcționare. 
• Traficul trebuie adaptat la execuție – circulație numai pe o bandă. 
• Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai după 21 de zile, față de 

câteva ore la asfalt. 
• Se folosesc numai până la declivități de 7%. 
• Rosturile transversale necesită execuție atentă și întreținere corespunzătoare, iar în 

exploatare provoacă disconfort (șocuri și zgomot). 
• Nu poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portantă, ranforsarea 

ulterioară a drumului este laborioasă – costisitoare.  
Solutiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluării stării tehnice. 
În general se poate concluziona că în ansamblul lor, strazile prezintă o stare tehnică 

necorespunzătoare care afectează negativ condiţiile de circulaţie din punct de vedere al siguranţei, 
confortului şi vitezei de circulaţie. Această stare de fapt impune necesitatea realizării unor lucrări de 
modernizare adecvate. 

Cele 2 scenarii propuse, diferențiate prin structura rutieră de tip suplu(mixtura asfaltica) și de tip 
rigid(beton rutier), au fost analizate și decisiv în alegerea soluției au fost durata de execuție și costul 
de execuție redus. 

 
6.2. SELECTAREA ŞI JUSTIFICAREA SCENARIULUI / OPŢIUNII OPTIM(E), 
RECOMANDAT(E) 
 
Recomandarea proiectantului ținând cont de aspectele de mai sus, este Varianta A de structură 

rutieră, respectiv structura rutieră suplă. 
De asemenea, recomandarea scenariului tehnico-economic optim are la baza analiza 

multicriteriala a celor doua variante studiate. 
Analiza multicriteriala este folosita pentru a evidentia rationamentul si parerile subiective ale 

partilor interesate in legatura cu fiecare problema in parte. In prezentul studiu, este folosita pentru a 
formula recomandari in ceea ce priveste varianta tehnico-economica optima de consolidare. 

Analiza multicriteriala la nivelul proiectului este elaborata conform metodologiei generale 
descrisa in „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for 
Cohesion Policy 2014-2020”, in special conform  instructiunilor cu privire la Analiza  optiunilor, 
capitolele 2.6.2 – pagina 26, 3.6 – pagina 73 – Option Analysis si Annex IX. Other appraisal tools – 
Multi criteria analysis. 

 Analiza multicriteriala a solutiilor propuse pentru reabilitarea strazilor 
Au fost  studiate doua tipuri de structuri rutiere, respectiv:  
 Varianta A - Structura rutiera nerigida 
 Varianta B - Structura rutiera rigida 

Calculele de dimensionare au fost efectuate pentru fiecare tip de structura rutiera. 
In aceasta etapa sunt prezentate principiile care stau la baza selectarii criteriilor de evaluare 

pentru analiza celor doua tipuri de structuri rutiere propuse. Criteriile care sunt relevante pentru 
problema decizionala includ toate categoriile importante de costuri si beneficii ce rezulta din solutiile 
tehnice luate in considerare.  

La stabilirea structurii de sprijin optime se va tine cont de durata de exploatare, de durata de 
executie, de nivelul de complexitate tehnologica, de disponibilitatea / proximitatea resurselor 
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materiale, de potentialul de degradare, de costul de executie, de costurile totale intretinere si reparatii 
pe ciclul de viata, emisiile de poluanti atmosferici in perioada constructie.  

Criteriile sunt alese astfel incat sa raspunda cerintelor mentionate in Manualul Analizei 
Multicriteriale, si anume: 

 sa fie capabile sa faca distinctie intre optiuni in mod semnificativ si sa poata 
sustine comparatia dintre performantele aferente alternativelor; 

 sa fie complete, pentru a include toate scopurile; 
 sa fie operationale; 
 sa fie non-redundate; 
 sa fie putine la numar 

 
De asemenea, conform Raportului de analiza al sedintei Comisiei Tehnice a CNADNR din data 

de 17.06.2015 privind modul de abordare a Analizei Multicriteriale, in vederea caracterizarii/ 
descrierii/ prezentarii variantelor posibile de traseu si a selectarii/ recomandarii alternativei optime 
sunt luate in considerare urmatoarele obiective principale: 

 Maximizarea/ Optimizarea functionalitatilor, parametrilor tehnici si de 
calitate; 

 Minimizarea impactului financiar asupra costului de constructie si de 
operare precum si a duratei de implementare; 

 Minimizarea impactului asupra mediului. 
 In vederea evaluarii obiectivelor principale propuse si formulate mai sus si a 

obtinerii unei descrieri/ caracterizari cat mai aprofundate a solutiilor tehnice 
analizate, sunt formulate, detaliate si propuse mai multe criterii de baza si 
sub-criterii.  

 Cuantificarea si masurarea cantitativa sau calitativa este realizata cu 
ajutorul indicatorilor si unitatilor de masura aferente/ specifice fiecarui 
criteriu considerat. 

 Cuantificarea si masurarea cantitativa sau calitativa este realizata cu 
ajutorul indicatorilor si unitatilor de masura aferente/ specifice fiecarui 
criteriu considerat. 

 Definirea si cuantificarea criteriilor 
 Avand in vedere considerentele expuse mai sus, pentru stabilirea solutiei 

optime pentru structura rutiera sunt luate in considerare urmatoarele 
obiective principale, criterii si subcriterii: 

 Obiective tehnice 
 Optimizarea parametrilor tehnici ai structurilor rutiere conduce la asigurarea 

cerintelor corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta si 
confort.  

 A.1 Durata de executie 
 Durata de executie este mai mica  pentru solutia structura aleasa de noi 

(elastica). 
 

 A.2 Nivel complexitate tehnologica 
Aceste două variante au fost supuse unei comparaţii pe baza unei analize multicriteriale, 

considerându-se 21 de criterii de evaluare, fiecare dintre acestea cu un punctaj cuprins între 1 și 5, 
după cum reiese din tabelul următor:  

 

Nr. crt. Criterii de analiză și selecţie alternative 
Structură 

rutieră 
Structură 

rutieră 
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rigidă elastică 

1 Durata de exploatare - 4 2 

2 
Raport Preț investiție iniţială / Trafic satisfăcut -
bun/slab (5/1) 

3 5 

3 Raport Utilizare / Aliniament sau Curbă  3 5 

4 
Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant -
bun/slab (5/1) 

4 2 

5 Raport Rezistența la uzură / Trafic - mare/mic  5 2 

6 Rezistența la acţiunea agenţilor petrolieri  5 1 

7 Poluarea în execuţie - nu/da (5/1) 4 2 

8 Poluarea în exploatare -nu/da (5/1) 5 5 

9 Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea nocturnă 5 2 

10  Necesită utilaje specializate de execuţie -nu/da  3 3 

11 Necesită adaptare trafic la execuţie -nu/da  2 3 

12 
Durata de la punerea în operă până la darea în 
trafic - mică/mare (5/1) 

1 5 

13 Necesită execuţia și întreținerea rosturilor -nu/da  1 5 

14 
Poate prelua creşteri de trafic prin creşteri de 
capacitate portantă - ușor/greu  

1 5 

15 Execuţia poate fi etapizată -da/nu  1 5 

16 Riscuri de execuţie -nu/da  2 5 

17 Corecţiile în execuţie se fac - ușor/greu  1 5 

18 
Confortul la rulare (lipsă rosturi transversale) - 
mare/mic  

1 5 

19 
Execuţie facilă pe sectoare cu elemente 
geometrice (raze mici, supralărgiri) -da/nu  

1 5 

20 
Creşterea rugozității prin aplicarea de tratamente 

bituminoase se poate face -da/nu  
2 5 

21 
Cheltuieli de întreținere pe perioada de analiză 
(30 ani) 

5 2 

TOTAL 59 79 

 
În urma punctajelor realizate, și anume: 
Structură rutieră rigidă - 59 puncte 
Structură rutieră elastică  - 79 puncte 



„REABILITARE DRUM NATIONAL DN15 KM 97+500-KM101+946 SI STRAZI ÎN COMUNA PETELEA, JUDEȚUL MUREȘ” 
PROIECTANT:                                                                                                                                                                                                                         BENEFICIAR:                 
SC CONSULT CONSTRUCT SRL                                                                                                                                                 COMUNA PETELEA 

 

Copyright © SC CONSULT CONSTRUCT  SRL. Prezenta documentaţie este proprietatea spirituală şi intelectuală a elaboratorului. Copierea, publicarea, însuşirea sau utilizarea ei sub orice formă, integral 
sau parţial, fără acordul scris al elaboratorului este strict interzisă conform Legii  nr.8 din 14 martie 1996 publicată în M.O. nr. 60 din 26 martie 1996. 

 
 

43 
 

Se califică structura rutieră elastică, realizată cu îmbrăcăminte cu asfalt. 
 
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; 
 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 
TOTAL GENERAL   8,919,761.34 1,694,754.64 10,614,515.98 
Din care C + M 7,551,675.61 1,434,818.37 8,986,493.98 

 
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; 

 
o Lungime strazi modernizate: 5.704 m 

           DN15 km 97+500 – km 101+946 
o lățime platformă:  

 8,00 m + supralărgirile în curbe; 
o lăţime carosabil:   

 6,00 m + supralărgirile în curbe; 
o banda de incadrare:       

 2 x 0,25 m; 
o acostamente:       

 2 x 0,75 m; 
o numărul benzilor carosabile:       - 2; 
o panta transversală carosabil:      - 2,50 %; 
o panta transversală acostament:      - 4,00 %; 

 
           Strazi 

o lățime platformă:  
 variabil: 2,50 – 4,50 m + supralărgirile în curbe; 

o lăţime carosabil:   
 variabil: 2,50 – 4,50 m + supralărgirile în curbe; 

o acostamente:       
 1 x var: 0,50 -1,0 m; 

o numărul benzilor carosabile:       - 1; 
o panta transversală carosabil:      - 2,50 %; 
o panta transversală acostament:      - 4,00 %; 

 
c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
 
Datorita specificului, proiectul nu este rentabil financiar, și nu este generator de venituri. 
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d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
Conform graficului de realizare a investiției propus, ce se regăsește în Anexa 2, durata de 

realizare a investiției este de 24 luni calendaristice, din care 16 luni durata efectivă a lucrărilor de 
execuție. 

 
 

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 

 
Prin respectarea Standardelor si Normativelor in vigoare, va fi asigurat un nivel ridicat de 

calitate. 
Pentru asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, in faza de proiectare s-a tinut 
cont de urmatoarele normative si reglementari:  

- Legea 10/1995 actualizata privind calitatea in construcții si regulile de aplicare ale acesteia;  
- Ord. MLPAT 77/N/1996  Expertizarea lucrărilor si verificarea proiectelor; 
- Legea nr. 82/1997 de aprobare a OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 
- HG nr. 273/1994 actualizata privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții si instalații aferente acestora; 
- Protecția mediului: conf. O.U.G. nr. 195/2005; 
- Hot. Guv.766/21.11.1997 – Regulamente privind calitatea in construcții; 
- Hot. Guv. 300/2006  - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor; 
- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 – Regulament privind protecția si igiena muncii in 

construcții; 
- Legea nr. 137/1995 Legea privind protecția mediului; 
- O.G.R. nr 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor (aprobata prin legea nr 212/1997); 
- Regulamentul privind protecția si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al 

M.L.P.A.T.; 
- Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul MI nr. 775/1998; 
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si 

instalații aferente acestora, indicativ C 300, aprobat cu Ordinul nr 20-N/94 al M.L.P.A.T.; 
- Normele generale de protecția muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protecției Sociale in 

colaborare cu Ministerul Sănătății – 1996; 
- Legea nr. 50/1991 actualizata privind autorizarea executării lucrărilor in construcții, republicata, 

cu modificările si completările ulterioare;  
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;  
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  
- O.U.G. nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 legea 50/1991;  
- Legea nr. 119/2005 privind aprobarea O.U.G 122/2004;  
- Legea nr. 52/2006 privind transparenta decizionala in administrația publica;  
- Legea nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea legii 50/1991; 
- HG 907/2016, privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
- STAS 2914-84 Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate. 
- Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea 

în operă. Indicativ AND 605 (revizuire AND 605) 
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- Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă 
si în construcţia de drumuri - S.R.EN 13242+A1:2008 

- Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate - STAS 
6400-84 

 
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 

 
Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau 

din programul national de investitii "Anghel Saligny" si din fonduri de la bugetul local al comunei. 

7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

 
7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE 
CONSTRUIRE 

 
Certificatul de Urbanism este emis de către Comuna Petelea, va fii atasat documentatiei. 

 
 

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE 
IMOBILIARĂ 

 
Studiu topografic vizat OCPI este atașat documentației. 
 

 
7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPŢIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES 
PREVĂZUTE DE LEGE 

 
Extrasul de carte funciară va fi atașat documentației. 

 
7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂŢILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII 
CAPACITĂŢII EXISTENTE 

 
Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, în conformitate 

cu Certificatul de Urbanism: 
- Alimentare cu apa 
- Gaze naturale 
- Alimentare cu energie electrica 
- Acord de mediu 
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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 

 
Acordul de mediu va fi atașat documentației. 

 
7.6. AVIZE, ACORDURI ŞI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIŢIONA 
SOLUŢIILE TEHNICE 

 
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, 

Nu este cazul. 
 
 

          Proiectat,                                                     
     Ing. Cinadi Mircea                                                                            


