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I. Memoriu tehnic general 

 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

AMENAJARE SANTURI PLUVIALE SI CONSTRUIRE PODETE IN COMUNA ANINOASA, 

JUDETUL DAMBOVITA 

1.2. Amplasamentul 

COMUNA ANINOASA, JUDETUL DAMBOVITA  

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobata, în condiţiile legii, documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii pentru acest obiectiv a fost emis de Primaria Comunei Aninoasa 

1.4. Ordonatorul principal de credite 

U.A.T. Comuna Aninoasa 

1.5. Investitorul 

U.A.T. Comuna Aninoasa 

1.6. Beneficiarul investiţiei 

U.A.T. Comuna Aninoasa 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie 

S.C. GRECO PROIECT SOLUTIONS S.R.L. 

 

2.Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) în cadrul documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând: 

a) descrierea amplasamentului; 

Comuna Aninoasa se afla in judetul Dambovita, la doar cativa kilometri de vechea cetate 

de scaun a Targovistei, resedinta de judet. Comuna este alcatuita din satele 

Aninoasa,Viforata,Sateni si Catunul Valea Sasului.  Zona este foarte frumoasa, Aninoasa 

fiind situata la poalele dealurilor subcarpatici, avand o clima temperat-continentala.  

Comuna dispune de 3 scoli generale, 3 gradinite, 3 dispensare si 3 camine culturale.  

Principalele indeletniciri ale locuitorilor comunei sunt: pomicultura, viticultura, cresterea si 

ingrijirea animalelor si extractia si prelucrarea produselor petroliere. 

Comuna Aninoasa şi localităţile învecinate - Viforâta şi Săteni se află localizate în partea 

centrală a judeţului Dâmboviţa, la aproximativ 4 km nord – nord-vest de oraşul de reşedinţă 

al judeţului – Municipiul Târgovişte. Ele sunt situate în zona traseelor Drumului Naţional 71, 

a drumurilor judeţene DJ 717 şi DJ 718.   
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 Obiectivele prezentului proiect sunt amenajarea scugerii apelor pluviale pe anumite 

sectoare ale strazilor Mihai Viteazul, General Heruvim si Solarino. 

Pentru realizarea acestor obiective, este necesara refacerea in totalitate a santurilor de 

scurgere a apelor, refacerea acceselor la proprietati cat si refacerea podetelor la intersectia 

cu strazile laterale. Strazile enumerate mai sus, prezinta santuri de scurgere din pamant, 

colmatate, iar pe anumite zone, unde riveranii si-au pereat ei cu beton de ciment santurile, 

acestea au sectiune necorespunzatoare si nu asigura scurgerea apelor. Prin aceasta 

alternanta de tipuri de santuri, coroborata cu diferite tipuri de podete la accesele in 

proprietati, scurgerea apelor se face cu dificultate, baltind pe anumite zone. Podetele sunt 

degradate si colmatate fiind necesara inlocuirea lor. 

Lungimea totala a sistemelor de scurgere a apelor pluviale este de aproximativ 1.602km. 

Amenajarea scurgerii apelor pluviale prin santuri si rigole carosabile se va realiza pe 

urmatoarele strazi din comuna Aninoasa dupa cum urmeaza: 
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• Strada Mihai Viteazul L= 862.20 ml 
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• Strada General Heruvim L=162.61 ml 
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• Strada Solarino L=217.00 ml 
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Lucrarile prevazute in prezentul proiect se desfasoara pe teritoriul administrativ al 

Comunei Aninoasa. Suprafata ocupata prin realizarea investitiei este în proprietatea 

domeniului public, ce apartine Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna ANINOASA. 

b) topografia; 

Sectoarele de drum si zonele adiacente acestora, din zona Comunei Aninoasa se 

înscriu pe zona de luncă şi terase ale Râului Ialomiţa şi aparţin subunităţii morfologice 

„Câmpia Târgoviştei” din cadrul  marii unităţii „Câmpia Română”, la limita (de nord) cu 

„Subcarpaţii Ialomiţei” – din cadrul dealurilor subcarpatice ai „Subcarpaţilor de curbură”. 

Altitudinea terenului în zonă este cuprinsă între 300 m şi 320 m. Câmpia înaltă - piemontană 

a Târgoviştei, situată pe partea stângă a Râului Argeş, la nord-est de acesta, este rezultată 

din unirea conurilor piemontane ale râurilor Dâmboviţa şi Ialomiţa, fiind caracterizată în 

principal de extinderea foarte mare a zonelor de luncă, care devin uneori comune pentru 

cele doua râuri; În zona ce face obiectul expertizei este formată în mare parte dintr-un câmp 

relativ neted, ce înclină uşor pe direcţia NV – SE, a cărei suprafaţă este brăzdată de 

numeroase văi cu scurgere semi-permanentă şi desfăşurare divergentă – afluenţi ai 

Ialomiţei (dintre care menţionăm râurile Vulcana şi Slănic – afluenţi mai importanţi ai 

Ialomiţei în vecinătatea zonei studiate), ce introduc o anumită variaţie în monotonia 

reliefului.  Procesele geomorfologice actuale şi degradarea terenurilor în zona câmpiei 

piemontane (pe care se înscrie zona studiată) sunt caracterizate în principal de pluvio-

denudare şi eroziune în suprafaţă. Deşi procesele de eroziune sunt relativ reduse la nivel 

areal, acţiunea activă a proceselor de modelare este concentrată în lungul văilor (printre 

care Ialomiţa – aflată în vecinătatea zonei studiate), unde procesele dominante sunt cele 

fluviatile. Acestea se manifestă prin acumularea permanentă şi ritmică de material aluvial, în 

albia minoră şi în luncă, colmatarea albiei majore, respectiv prin eroziunea laterală a 

malurilor.  

Efectele geomorfologice ale acumulării fluviatile sunt evidenţiate prin: înălţarea 

diferenţiată a patului aluvial, ce generează bancuri aluviale submerse şi emerse, a 

despletirilor, a deselor schimbări ale cursului în urma viiturilor şi implicit prin apariţia 

meandrelor.   

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

Zona comunei Aninoasa şi a localităţilor învecinate se încadrează în sectorul cu 

climă continentală (aparţinînd districtului climatic central al Câmpiei Române, la limita – 

nordică cu ţinutul climatic al Subcarpaţilor) caracterizat printr veri relativ călduroase şi 
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uneori secetoase şi ierni nu prea reci, cu viscole rare şi frecvente intervale de încălzire, 

care duc la topirea stratului de zăpadă.  

Temperatura medie anuală a aerului se situează în intervalul 9 ÷ 10 oC;  

Temperatura medie a lunii ianuarie: -2 ÷ -3 oC;  

Temperatura medie a lunii iulie: 20 ÷ 21 oC.  ▪ 

 Precipitaţiile medii multianuale sunt cuprinse între 600 ÷ 700 mm / an;  

cantitatea medie de precipitaţii din luna ianuarie: 30 ÷ 40 mm;  

cantitatea medie de precipitaţii din luna iulie: 80 ÷ 100 mm.  ▪ 

 Conform STAS 6054 - 77 – adâncimea maximă de îngheţ în terenul natural ”Z” 

este de 100 cm. ▪  

Conform STAS 1709 / 1 - 90 – traseul în studiu al drumului respectiv aparţine 

tipului climatic II (moderat umed) cu indicele de umiditate Thornthwaite „Im” = 0 ÷ 20. ▪  

Valoarea indicelui de îngheţ în sistemul rutier (conform STAS 1709 / 1 - 90), 

pentru sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic mediu, uşor şi foarte uşor este: ( ) zileC 

350I o305 med ∗ = ;  

Corespunzător acestui indice, adâncimea de îngheţ în sistemul rutier, 

corespunzătoare tipului climatic II şi condiţiilor hidrologice defavorabile (conform STAS 

1709 / 2 - 90) este de:  

92 cm pentru tipul de pământ P2 (pietriş cu nisip);  

78 cm pentru tipul de pământ P3 (nisip, nisip prăfos);  

76 cm pentru tipul de pământ P3 (nisip argilos);  

2 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă); 

55 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă grasă); ▪  

Conform PD 177 -  valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al 

pământului de fundare „Ep” (pentru sisteme rutiere nerigide, tip climatic II şi condiţii 

hidrologice defavorabile) prezintă următoarele valori:   

tip pământ P1 – Ep = 100 (MPa); 
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 tip pământ P2 – Ep = 80 (MPa);  

tip pământ P3 – Ep = 65 (MPa);  

tip pământ P4 – Ep = 70 (MPa);  

tip pământ P5 – Ep = 70 (MPa)   

d) geologia, seismicitatea; 

Din punct Zonele adiacente comunei Aninoasa se desfăşoară exclusiv pe formaţiuni recente 

de vârstă cuaternară (Holocen şi Pleistocen mediu - superior) alcătuite din depozite aluvionare 

(pietrişuri şi nisipuri) şi loessoide ale luncii şi teraselor Râului Ialomiţa şi afluenţilor acestuia; În 

zona teraselor medii şi înalte depozitele aluvionare sunt intercalate cu formaţiuni coezive fine – 

de tipul argilelor  - argilelor grase şi argilelor prăfoase. Zona studiată este situată în lungul luncii 

şi teraselor Ialomiţei, întreaga reţea hidrografică (constituită din râuri şi pâraie cu caracter 

permanent şi semi-permanent – Ialomicioara, Vulcana şi Slănic - sau sezonier – afluenţi ai 

Râului Ialomiţa) fiind tributară bazinului acesteia. Râul Ialomiţa prezintă, pe teritoriul judeţului, o 

suprafaţă de bazin S = 1.208 km2, traversează judeţul pe direcţia NV – SE pe o lungime L = 

132 km, drenând, în întregime, împreună cu afluenţii săi principali – Dâmboviţa, partea nord-

estică şi central-estică a Judeţului Dâmboviţa; Panta medie a râului pe teritoriul judeţului este de 

17,5 o/oo . Conform STAS 11100 / 1 - 93, referitor la macrozonarea seismică pe teritoriul 

României, gradul de intensitate seismică în zona  este 81 (grade MSK) cu o perioadă de 

revenire la 50 ani (1); Conform normativului P 100 - 2013, referitor la proiectarea seismică a 

construcţiilor – zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare „ag”, având 

intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) IMR = 225 ani (şi 20 % probabilitate de depăşire 

în 50 de ani) este de 0,30g iar perioada de colţ „Tc” are valoare de 0,7 secunde pe  întreg 

arealul aflat în studiu.  - Zona seismică de calcul pentru proiectare este „C”. Conform GT 006 - 

97 – Ghid pentru identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren, zona drumurilui se 

caracterizează prin: potenţial de producere a alunecărilor: „ridicat”; posibilitate de alunecare: 

„mare”; coeficientul „K” = 0,51 ÷ 0,80.      

e) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 

Lucrarile ce fac obiectul proiectului nu afecteaza retelele de utilitati din zona, drept urmare 

nu a fost cazul sa se prevada lucrari de devieri si protejari ale acestora.  

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

şi provizorii; 

Lucrarile ce fac obiectul proiectului nu presupun executia unor lucrari legate de sursele de 

apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea, drept urmare nu a fost cazul sa se 

prevada lucrari definitive sau provizorii ale acestora.  
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g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

NU ESTE CAZUL 

h) căile de acces provizorii; 

NU ESTE CAZUL 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

NU ESTE CAZUL 

2.2. Soluţia tehnică cuprinzând: 

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

In conformitate cu HG766/97 si Ordinul MLPAT nr. 31/N din 30 oct 1995, aceasta lucrare se 

incadreaza in categoria de importanta C – constructii de importanta normala. 

Lucrarile proiectate vor respecta amplasamentul existent.  

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei; 

Prezentul proiect prevede realizarea de santuri, rigole carosabile, podete de acces in 

curti si podete de descarcare a apelor,  imbunatatind infrastructura existenta, deci toate 

lucrarile prevazute se incadreaza doar la lucrari de drum.  

Prin tema de proiectare se solicita realizarea de santuri pereate cu beton de ciment pe 

strazile enumerate mai sus. Se doreste realizarea a doua tipuri de santuri din elemente 

prefabricate din beton si a patru tipuri de rigole carosabile : 

- sant cu dimensiunile : latimea fundului santului de 50 cm, adancime de 60 cm, latimea 

la partea superioara de 90 cm si grosime elementului de 8 cm; 

- sant cu dimensiunile : latimea fundului santului de 40 cm, adancime de 43 cm, latimea 

la partea superioara de 90 cm si grosime de 8 cm;  

Aceste doua tipuri de santuri sunt realizate din beton de ciment C25/30. 

-  rigola Tip 1 dreptunghiulara acoperita cu placute carosabile avand dimensiunile utile : 

latime de 40 cm, adancime de 25 cm ;  

-  rigola Tip 2 dreptunghiulara acoperita cu placute carosabile avand dimensiunile utile : 

latime de 40 cm, adancime de 40 cm ; 

-  rigola Tip 3 dreptunghiulara acoperita cu placute carosabile avand dimensiunile utile : 

latime de 90 cm, adancime de 80 cm ; 

-  rigola Tip 4 dreptunghiulara acoperita cu placute carosabile avand dimensiunile utile : 

latime de 70 cm, adancime de 60 cm ; 

Aceste tipuri de rigole carosabile sunt realizate din beton de ciment C30/37. 

Acostamentul dintre partea carosabila si santuri pe o latime de aproximativ 0.75 m se va 

amenaja cu 12 cm piatra sparta si 10 cm balast, iar cel dintre partea carosabila si rigola 

carosabila se va amenaja cu 15 cm beton de ciment C30/37 si 15 cm balast. 
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Tema de proiectare are la baza programul de refacere si modernizare a retelei de 

colectare si evacuare a apelor pluviale din comuna Aninoasa. Avand in vedere ca o parte 

din reteaua de colectare si evacuare a apelor pluviale din comuna Aninoasa este deja 

realizata cu aceste tipuri de dispozitive de colectare si evacuare a apelor pluviale, se 

impune realizarea acelorasi tipuri de sectiuni si pe strazile ce fac obiectul prezentului 

proiect.  

 

c) trasarea lucrărilor; 

In cadrul pieselor desenate, in urma modelarii in plan si spatiu a traseului proiectat in 

programul de proiectare, sunt prezentate ELEMENTELE DE TRASEU si COORDONATELE DE 

TRASARE. 

Dupa emiterea ordinul de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar, se va proceda la 

predarea amplasamentului catre Antreprenor. Trasarea lucrarilor se va face de catre 

Antreprenor pe baza coordonatelor de trasare. 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 

Constructorul trebuie sa asigure lucrarile executate, dotarile si materialele aflate in stoc 

impotriva degradarii si furturilor, pe toata perioada de executie a lucrarilor. De asemenea, 

Antreprenorul trebuie sa ia masuri de protectie a lucrarilor déjà executate impotriva factorilor ce 

pot produce degradari. 

e) organizarea de şantier. 

Organizarea de santier pentru lucrarile prevazute in proiect, se va realiza in baza DTOE, pe 

o suprafata de teren pusa la dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar. 
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II. Memorii tehnice pe specialităţi 

 

1.Memoriu Tehnic de drumuri  

-conţine descrierea lucrărilor de drumuri, cu precizarea solutiilor tehnice specifice; 

� descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma 

realizării lucrărilor de bază; 

1.1. Traseul in plan  

1) Strada Mihai Viteazul:  

Sectorul pornind de la intersectia Gura Vaii catre manastirea Viforata – pe partea 

dreapta, avand urmatoarele lucrari: 

 

- sant pereat din beton de ciment pe o lungime de 650.00ml, cu latimea fundului 

santului de 40 cm, adancime de 43 cm, latimea la partea superioara de 90 cm si 

grosime de 8 cm. Acestea se vor aseza pe un pat de nisip in grosime de 5cm. 

- rigola carosabila Tip 1 in lungime de 110 ml, acoperita cu placute carosabile 

avand dimensiunile: latime de 40 cm, adancime de 25 cm; 

In dreptul santurilor si al rigolelor proiectate se va consolida si acostamentul pe o 

latime de aproximativ 0.75 m din 12 cm piatra sparta si 10 cm balast.  

De asemenea se vor realiza 25 buc podete accese curti cu latimea de 5 m, 1 buc 

podet cu latimea de 3 m si 2 buc podete accese cu latimea de 2 m. 

 
2) Strada Mihai Viteazul:  

Sectorul pornind de la Scoala Viforata catre manastirea Viforata – pe partea 

stanga, avand urmatoarele lucrari:  

 

- sant pereat cu beton de ciment pe o lungime de 423.00ml, cu latimea fundului 

santului de 40 cm, adancime de 43 cm, latimea la partea superioara de 90 cm si 

grosime de 8 cm. Acestea se vor aseza pe un pat de nisip in grosime de 5cm. 

- rigola carosabila Tip 1 in lungime de 32 ml, acoperita cu placute carosabile 

avand dimensiunile: latime de 40 cm, adancime de 25 cm; 

In dreptul santurilor si al rigolelor proiectate se va consolida si acostamentul pe o 

latime de aproximativ 0.75 m din 12 cm piatra sparta si 10 cm balast.  
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De asemenea se vor realiza 17 buc podete accese curti cu latimea de 5 m, 1 buc 

podet cu latimea de 8 m, 1 buc podet cu latimea de 4 m si 1 buc podet accese cu 

latimea de 2 m. 

 

3) Strada General Heruvim:  

Sectorul pornind de la intersectia cu drumul spre manastirea Dealu – pe partea 

stanga, avand urmatoarele lucrari: 

 

- rigola carosabila Tip 2 in lungime de 161 ml, acoperita cu placute carosabile 

avand dimensiunile: latime de 40 cm, adancime de 40 cm; 

Zona dintre partea carosabila existenta si rigola carosabila proiectata de 

aproximativ 0.3m latime se va amenaja cu: 

     - 15 cm beton de ciment C30/37; 

     - 15 cm balast. 

 

4) Strada Solarino:  

Sectorul pornind de la intersectia cu DN72 – pe partea dreapta, avand 

urmatoarele lucrari: 

  

- sant pereat cu beton de ciment pe o lungime de 103.00ml, cu latimea fundului 

santului de 40 cm, adancime de 43 cm, latimea la partea superioara de 90 cm si 

grosime de 8 cm. Acestea se vor aseza pe un pat de nisip in grosime de 5cm. 

- sant pereat cu beton de ciment pe o lungime de 114.00ml, cu latimea fundului 

santului de 50 cm, adancime de 60 cm, latimea la partea superioara de 90 cm si 

grosime elementului de 8 cm; Acestea se vor aseza pe un pat de nisip in grosime de 

5cm. 

- rigola carosabila Tip 3 in lungime de 9 ml, acoperita cu placute carosabile 

avand dimensiunile: latime de 90 cm, adancime de 80 cm; 

- rigola carosabila Tip 4 in lungime de 9 ml, acoperita cu placute carosabile 

avand dimensiunile: latime de 70 cm, adancime de 60 cm; 

In dreptul santurilor si al rigolelor proiectate se va consolida si acostamentul pe o 

latime de aproximativ 0.75 m din 12 cm piatra sparta si 10 cm balast. 

De asemenea se vor realiza 9 buc podete accese curti cu latimea de 5 m si 1 

buc podet cu latimea de 7 m. 
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1.2.Traseul in profil longitudinal  

 

Mentinerea traseului in plan a strazilor ce fac obiectul prezentului proiect  a 

impus  declivitatile in profil longitudinal al dispozitivelor de colectare si evacuare a 

apelor pluviale.  Dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale vor avea 

pante care sa permita scurgerea apelor pluviale in lung. Totodata exista cote impuse 

la podetele drumurilor laterale ce nu se vor modifica . 

 

1) Strada Mihai Viteazul: Declivitatea minima este de 0.5%, iar cea maxima este 

de 1.9%. 

2) Strada General Heruvim: Declivitatea minima este de 0.9%, iar cea maxima 

este de 6%.  

3) Strada Solarino: Declivitatea minima este de 1%, iar cea maxima este de 

1.1%. 

 

1.3.Traseul in profil transversal 

 

1) Strada Mihai Viteazul:  

Sectorul pornind de la intersectia Gura Vaii catre manastirea Viforata – pe partea 

dreapta, avand urmatoarele lucrari: 

  

Santul proiectat pe o lungime de 650.00ml, va fi din dale prefabricate, din beton 

de ciment C25/30 si va avea urmatoarele dimensiuni: latimea fundului santului de 40 

cm, adancime de 43 cm, latimea la partea superioara de 90 cm si grosime de 8 cm. 

Acestea se vor aseza pe un pat de nisip in grosime de 5cm. 

 

Rigola carosabila Tip 1 in lungime de 110 ml, acoperita cu placute carosabile 

avand dimensiunile: latime de 40 cm, adancime de 25 cm; 

 

In dreptul santurilor si al rigolelor proiectate se va consolida si acostamentul pe o 

latime de aproximativ 0.75 m din 12 cm piatra sparta si 10 cm balast. 

 

2) Strada Mihai Viteazul:  
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Sectorul pornind de la Scoala Viforata catre manastirea Viforata – pe partea 

stanga, avand urmatoarele lucrari: 

  

Santul proiectat pe o lungime de 423.00ml, va fi din dale prefabricate, din beton 

de ciment C25/30 si va avea urmatoarele dimensiuni: latimea fundului santului de 40 

cm, adancime de 43 cm, latimea la partea superioara de 90 cm si grosime de 8 cm. 

Acestea se vor aseza pe un pat de nisip in grosime de 5cm. 

 

Rigola carosabila Tip 1 in lungime de 32 ml, acoperita cu placute carosabile 

avand dimensiunile: latime de 40 cm, adancime de 25 cm; 

 

In dreptul santurilor si al rigolelor proiectate se va consolida si acostamentul pe o 

latime de aproximativ 0.75 m din 12 cm piatra sparta si 10 cm balast. 

 

3) Strada General Heruvim:  

Sectorul pornind de la intersectia cu drumul spre manastirea Dealu – pe partea 

stanga, avand urmatoarele lucrari: 

 

Rigola carosabila Tip 2 in lungime de 161 ml, acoperita cu placute carosabile 

avand dimensiunile: latime de 40 cm, adancime de 40 cm; 

Zona dintre partea carosabila existenta si rigola carosabila proiectata de 

aproximativ 0.3m latime se va amenaja cu: 

     - 15 cm beton de ciment C30/37; 

     - 15 cm balast. 

 

4) Strada Solarino:  

Sectorul pornind de la intersectia cu DN72 – pe partea dreapta, avand 

urmatoarele lucrari: 

  

Santul proiectat pe o lungime de 103.00ml, va fi din dale prefabricate, din beton 

de ciment C25/30 si va avea urmatoarele dimensiuni: latimea fundului santului de 40 

cm, adancime de 43 cm, latimea la partea superioara de 90 cm si grosime de 8 cm. 

Acestea se vor aseza pe un pat de nisip in grosime de 5cm. 

 

Santul proiectat pe o lungime de 114 ml va fi din dale prefabricate, din beton de 

ciment C25/30 si va avea urmatoarele dimensiuni: latimea fundului santului de 50 
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cm, adancime de 60 cm, latimea la partea superioara de 90 cm si grosime de 8 cm. 

Acestea se vor aseza pe un pat de nisip in grosime de 5cm. 

Rigola carosabila Tip 3 in lungime de 9 ml, acoperita cu placute carosabile avand 

dimensiunile: latime de 90 cm, adancime de 80 cm; 

Rigola carosabila Tip 4 in lungime de 9 ml, acoperita cu placute carosabile avand 

dimensiunile: latime de 70 cm, adancime de 60 cm; 

In dreptul santurilor si al rigolelor proiectate se va consolida si acostamentul pe o 

latime de aproximativ 0.75 m din 12 cm piatra sparta si 10 cm balast. 

 

1.4. Siguranta circulatiei   

Se vor prevedea semnalizari pe perioada de executie. Acestea, prin grija 

antreprenorului general, trebuie sa conduca la o fluenta a traficului in conditii de 

siguranta maxima.  Siguranta circulatiei se realizeaza prin prevederea unei 

semnalizari verticale corespunzatoare, cu indicatoare rutiere conform prevederilor 

SR 1848/1-7.  

 

1.5.Zona si amplasamentul; 

Strazile ce fac obiectul prezentului proiect se gaseste pe raza administrativa a 

Comunei ANINOASA, Judetul DAMBOVITA. 

 

1.6. Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat; 

 

Suprafata ocupata prin realizarea investitiei este în proprietatea domeniului 

public, ce apartine Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna ANINOASA. 

 

1.7. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 

 

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta 

asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de suprafata, a vegetatiei, faunei sau din 

punct de vedere al zgomotului sau al peisajului.  

Executarea lucrarilor proiectate vor conduce la eliminarea disconfortului provocat de baltirile 

apelor de suprafata drumului. 

La elaborarea proiectului se vor lua in considerare si se vor respecta urmatoarele norme: 

• Legea 137/1995 privind protectia mediului; 

• Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995; 
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• H.G. 321/2005 Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental. 

Executantul va obtine autorizatia de mediu de la Agentia de Protectia Mediului pentru 

organizarea de santier si va lua toate masurile pentru reducerea la minim a impactului negativ 

asupra mediului. 

In timpul lucrarilor de constructie se vor inregistra unele cresteri ale poluarii aerului, mai ales 

in zona santierutui si a gropilor de imprumut. 

Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de 

evaluare a efectetor asupra mediului si se va verifica daca acestea respecta legislatia 

Romaneasca. Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de solutiile tehnice adoptate 

vor fi transpuse in masuri de protectia mediului care sa nu genereze constrangeri de mediu prin 

aplicarea lor. 

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor nomnelor acceptate pe plan 

european, Directivele Consiliulul Europei 85/337/EEC din 27 iunie 1985 si 97/11/EC din 3 martie 

1997 in domeniul protectiei mediului, care in cea mai mare parte se regasesc si in legislatia 

romana. 

Proiectantul va urmari tratarea corespunzatoare a lucrarilor de protectie a mediului si a 

sanatatii oamenilor prin proiectarea de solutii corespunzatoare nepoluante, utilizarea 

materialelor agrementate, respectarea Normelor de mediu in vigoare. 

De asemenea se va inregistra o depasire a nivelului de zgomot, depasire specifica unor 

astfel de lucrari. 

Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta (exigenta) esentiala in Directivele Consiliului 

Europei nr.89/106/CEE si este definita astfel: "Constructia trebuie proiectata si executata astfel 

incat zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un 

nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca sau 

sa lucreze in conditii satisfacatoare. 

"Protectia la zgomot" este in acelasi timp cerinta de calitate in constructii in contextul Legii 

10/1995. 

In conformitate cu Normativul privind protectia la zgomot - avizat de Ministerul 

Transporturilor Constructiilor si Turismului, Normativ care stabileste performantele care 

caracterizeaza parti, elemente si produse de constructie din punct de vedere al protectiei la 

zgomot, etapele principale pentru verificarea respectarii cerintei de protectie la zgomot in 

constructii vor fi stipulate in: 

• tema - specificatie de project; 

• in proiect; 

• pe parcursul si finalizarea executiei. 
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Prin proiect vor fi stabilite si respectate toate valorile concrete ale nivelelor de zgomot cu 

respectarea prevederilor din reglementarile tehnice in vigoare. Pentru a putea propune masuri 

de protectie impotriva zgomotului, se vor analiza sursele de producere a acestuia atat in 

perioada de executie a lucraritor cat si in perioada de exploatare a lor. 

Se va indica o evaluare foarte atenta a utilajelor din dotarea Executantului pentru executia 

lucrarilor astfel incat sa fie folosite numai utilajele si echipamentele care corespund anumitor 

norme de poluare acustica si cu noxe. 

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de santier, 

tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/sau pus la dispozitia organelor 

locale pentru alte utilltati (statii de alimentare cu carburant, ateliere de reparatii auto etc), 

respectand legislatia in vigoare. 

Principalele lucrări cu efect benefic asupra factorilor de mediu după darea în exploatare a 

drumului sunt: 

• lucrări pentru îmbunătăţirea scurgerii apelor (şanţuri, rigole carosabile, 

podeţe), care trebuie să asigure protecţia drumului şi a terenurilor învecinate. 

• lucrări pentru creşterea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale, care 

reprezintă totodată şi lucrări de protecţie a factorului uman; 

• prevederea de podeţe noi, sunt lucrări cu impact pozitiv asupra comunităţii 

locale; 

• un impact pozitiv va fi crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei 

lucrărilor; 

• asigurarea unor condiţii mai bune de circulaţie, cu efect direct asupra 

populaţiei  datorită economiei de timp şi carburanţi; 

• creşterea siguranţei utilizatorilor. 

Mediul fizic şi natural se referă la următoarele aspecte: 

• apa; 

• aerul; 

• solul; 

• vegetaţia 

precum şi la interrelaţii între acestea. 

Mediul uman se referă la: 

• zgomot şi vibraţii; 

• siguranţa circulaţiei rutiere; 

• aspecte estetice; 

• viaţa comunităţilor şi activităţile economice. 
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In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei 300/2006 privind cerintele minime de 

securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile coordonarea in materie de 

securitate si sanatate trebuie sa fie organizata atat in baza unui studiu, conceptie si elaborare a 

proiectuiui, cat si in perioada de execcutie a lucrarilor. 

Planul de securitate si sanatate este un document scris care va cuprinde ansamblul de 

masuri ce vor fi avute in vedere pentru preintampinarea riscurilor ce pot aparea in timpul 

desfasurarii activitatii pe santier. 

Planul de securitate si sanatate va face parte din proiectul etaborat al lucrarii si va fi adaptat 

continutuu acestuia.  

Acesta va preciza: 

• cerinte de securitate si sanatate aplicabite pe santier; 

• masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 

• masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; 

• masuri de protectie colectiva si individuala, 

Planul va contine cel putin urmatoarele : 

• informatii de ordin administrativ care privesc santierul; 

• masuri generate de organizare a santierului stabilite de comun acord de 

managerul de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sanarate; 

• identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri 

de protectie colectiva si individuala; 

• amenajarea si organizarea santieruiui, modalitati de depozitare a 

materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executanti 

pentru realizarea lucrarilor; 

• obligatii ce decurg din interferenta activitatitor care se desfasoara in 

perimetral santierului si in vecinatatea acestuia; 

• masuri generate pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare 

de curatenie; 

• conditiile de manipulare a diverselor materiale; 

• limitarea manipularii manuale a sarcinilor; 

• conditii de depozitare eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialelor 

rezultate din frezari, spargeri de betoane, etc. 

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant, planul propiu de securitate si 

sanatate al acestuia (conform formular anexat) va fi consultat si avizat de catre coordonatorul in 

materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si 

membrii comitetului de securitate si sanatate. 
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Conform Art. 11 din N.GP.M, preluand paragraful 2 pct. b art, 6 din Directiva-cadru 

391/89/CEE, prevede: Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca: 

• sa asigure evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor in 

vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului 

tehnic, a substantelor chimice si a preparateior utilizate, amenajarea locurilor 

de munca etc; 

• angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si 

imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele 

grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri particulare; 

• in urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de 

catre angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a 

angajatilor si sa fie integrate in toate activitatile unitatii respective, la tóate 

nivelurile ierarhice. 

Art. 31 din N.GP.M. stabileste ca prima atributie a personalului din cadrul serviciului de 

securitate a muncii evaluarea riscurilor: Atributiile personalului din serviciul de securitate a 

muncii sunt: 

• sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la 

locurile de munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt 

modificate conditiile de munca si sa propuna masurile de prevenire 

corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii; 

• evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de 

accidentare si imbolnavire profesionala si determinarea nivelului de risc pe 

loc de munca si unitate. 

Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja 

sanatatea muncitorilor, evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea 

masurilor de prevenire/protectie adecvate, cu referire la: 

• prevenirea riscurilor profesionale; 

• formarea muncitorilor; 

• informarea muncitorilor; 

• implementarea unui sistem de management care sa perrnita aplicarea 

efectiva a masurilor necesare. 

Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structurata astfel incat sa permita muncitorilor si 

persoanelor care raspund de protectia muncii: 
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• sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor 

pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si 

asigurarii securitatii muncitorilor in conformitate cu prescriptiile legale; 

• sa evalueze riscurile in scoput selectarii optime, in cunostinta de cauza, a 

echipamentelor, substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a 

amenajarii si a organizarii locurilor de munca; 

• sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate; 

• sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri 

suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor; 

• sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitorilor si/sau 

reprezentantilor acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de 

munca, au fost luati in considerare; 

Planul de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe santier pentru a putea fi 

consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de 

securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in 

domeniul sanatatii si securitatii. 

Planul de securitate si sanatate va fi pastrat de catre managerul de proiect timp de cinci ani 

de la data receptiei finale a lucrarilor. 

Contractorul are obligatia, ca pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, sa respecte 

prevederile privind asigurarea protectiei muncii, in conformitate cu Regulamentul pentru 

protectia muncii si igiena in constructii, care a intrat in vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.G3.1993 si 

90/12.07.1996, emis de MLPTL. 

Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrarile de constructie si instalatiile 

aferente, pentru instalarea echipamentului tehnologic si pentru folosirea echipamentului de 

constructie. 

Pentru a preveni accidentele trebuie respectate urmatoarele reglementari: 

• Normele specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea 

drumurilor si podurilor, aprobate prin Ordinul MMPS nr 357/1998; 

• Nomne republicane de protectia muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 

34/1997 si 60/1997; 

• Norme privind protectia muncii in constructii si lucrari de montare, aprobate 

de Ministerul Industriilor si Constructiilor, ordinul nr. 1233/d/1980; 

• Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune; 

• Normativul PE 107-95 pentru retele de cabluri electrice de joasa si medie 

tensiune; 

• Legea 90-1996 Legea protectiei muncii; 
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Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu 

     

1. Protec ţia calit ăţii apelor: 

Faza de realizare a obiectivului şi organizarea de şantier 

Lucrările care se vor executa cu ocazia realizării obiectivului se vor constitui în folosinţe 

consumatoare de apă. Apa va fi utilizată atât în scopuri igienico-sanitare cât şi ca adaos în 

materialele de construcţie. Având în vedere faptul că apa înglobată în materialele de construcţie 

pentru realizarea de fundaţii nu este restituită în mediul înconjurător decât treptat, prin 

evaporare, singura problemă pentru perioada realizării construcţiilor şi amenajărilor este 

reprezentată de evacuările fecaloid - menajere. 

Lucrările prevăzute în cadrul proiectului de execuţie nu sunt în măsură să atragă generarea 

unor cantităţi de ape uzate. La executarea săpăturilor şi la execuţia şanţurilor, sau la 

realizarea/repararea podeţelor nu se utilizează apă şi deci nu se generează ape uzate.  

În perioada de execuţie trebuie să se realizeze o organizare de şantier pentru o echipă de 

lucru formată din circa 10 muncitori, pentru o perioadă de 3 luni pentru care se propune 

utilizarea unor toalete ecologice.  

Deci realizarea lucrărilor de construire, nu va polua semificativ factorul de mediu apa. 

Eventualele poluări sunt favorizate de precipitaţiile sezoniere ce duc la antrenarea de suspensii 

în apele de suprafaţă, ape care pot conţine substanţe de origine minerală sau organică 

provenite de la zonele de lucru. 

Ca urmare a acţiunii fenomenelor meteorologice sezoniere (ploi, vânturi puternice), 

materialele rezultate în urma săpăturilor şi cele aduse pentru realizarea lucrării pot influenţa 

calitatea apelor de suprafaţă, prin materiile în suspensie ce sunt dislocate şi transportate în 

acestea. 

Principalele materiale de construcţie utilizate vor fi: balast, nisip şi pietriş, piatră spartă, 

materiale pentru hidroizolaţii, prefabricate, beton, mortar, panouri de cofraj, cuie, etc, deci în 

general materiale inerte şi care nu sunt generatoare de noxe pentru factorul de mediu apa. 

Alte materiale şi substanţe folosite în organizarea de şantier, ca: uleiuri minerale pentru 

parcul auto, carburanţi auto, etc, se pot constitui în surse de poluare pentru apele subterane şi 

de suprafaţă doar în cazul gestionării necorespunzătoare. Având în vedere că executarea 

lucrărilor va dura cca. 3 luni, în cadrul organizării de şantier trebuie să se prevadă depozitarea 

şi manipularea adecvată a acestor produse, fără afectarea calităţii apelor.  

Faza de func ţionare a obiectivului 

Pe perioada de exploatare, sursele de poluare sunt surse difuze şi necontrolabile, specifice 

traficului rutier: urme de produse petroliere, suspensii, iar cantităţile de astfel de poluanţi depind 
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de intensitatea traficului şi de starea parcului auto aflat în exploatare. Este de menţionat că 

aceste cantităţi pot fi semnificativ reduse în cazul căilor de circulaţie asfaltate şi bine întreţinute 

şi prevăzute cu şanţuri marginale care asigură diluţia admisă la evacuarea în emisar.  

2. Protec ţia aerului: 

Faza de realizare a obiectivului şi organizarea de şantier 

Lucrările care vor conduce la emisii de poluanţi în atmosferă sunt: 

- manevrarea solului, în vederea construirii obiectivului, sub forma lucrărilor de 

terasamente (săpături, umpluturi, compactări); 

- funcţionarea utilajelor necesare lucrărilor; 

Pentru execuţia lucrărilor vor fi folosite următoarele utilaje: excavatoare, încărcătoare 

frontale, buldoexcavatoare, etc cu un consum maxim orar (funcţionare simultană) de carburant 

(motorină) de 36,5 kg/h. Poluanţii atmosferici caracteristici lucrărilor de execuţie sunt particulele 

cu provenienţă naturală (praf terestru) emise în timpul manevrării pământului şi prin eroziune 

eoliană de pe solul decopertat de învelişul vegetal, particulele şi gazele de eşapament emise de 

utilaje. 

Evaluarea surselor nu poate fi făcută în raport cu prevederile Ordinului nr. 462/1993 (sursele 

nu sunt dirijate), acestea încadrându-se în categoria surselor libere la sol, discontinue. Date 

fiind perioadele limitate de executare a lucrărilor, emisiile aferente acestora vor apare în aceste 

perioade, cu un regim maxim de 10 ore/zi. Lucrările se vor efectua în cca. 3 luni, pe tronsoane 

scurte de execuţie, fiind afectată strict numai porţiunea pe care se lucrează la momentul dat.  

Faza de func ţionare a obiectivului 

În cazul realizării variantei propuse, singura sursă de poluare atmosferică este traficul rutier 

care constituie o sursă de poluanţi specifici arderii produselor petroliere în motoare cu ardere 

internă şi anume: NOx, CO, compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), CH4, N2O, SO2, 

particule cu conţinut de metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).  

Ţinând cont de specificul investiţiei, aceasta va contribui la diminuarea surselor de poluare 

din localitate. Modul în care au fost propuse amenajările vor asigura o fluenţă ridicată a traficului 

pe acest tronson, ceea ce va conduce la limitarea emisiilor datorate discontinuităţiilor de trafic. 

Receptorii poluării atmosferice din zonă sunt: populaţia, fauna, vegetaţia şi construcţiile. 

Întrucât sursa este diseminată pe întreagul drum şi arie a localităţii, iar amplasamentul studiat 

se află în interiorul acesteia, sursa constituie, de fapt, o sursă de suprafaţă. 

     3. Protec ţia împotriva zgomotului şi vibra ţiilor: 

Faza de realizare a obiectivului şi organizarea de şantier 

Realizarea proiectului atrage după sine efectuarea unor lucrări,  prin implicare de utilaje şi 

personal, cu executarea unor lucrări de excavare/umplere, transport/descărcare prefabricate, 

materiale de construcţie, etc. 
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Procesele tehnologice de execuţie a acestor lucrări implică folosirea unor grupuri de utilaje 

cu funcţii adecvate ce reprezintă tot atâtea surse de zgomot şi vibraţii: buldozere, excavatoare, 

autobasculante, gredere, cilindrii compactori, etc. 

La utilajele propriu-zise de lucru se adaugă autobasculantele care transportă materialele 

necesare executării lucrărilor. Acestea, atât încărcate cât şi goale au mase importante şi 

parcurgând drumurile din localitate, constituie surse importante de zgomot şi vibraţii. Generarea 

de vibraţii este favorizată şi de calitatea drumurilor actuale (cu denivelări).  

Având în vedere durata limitată de timp a lucrărilor de construcţie şi montaj a 

echipamentelor, precum şi amploarea redusă a acestor lucrări, se consideră că impactul 

zgomotului va fi nesemnificativ, limitat la porţiunea pe care se lucrează şi numai pe durata zilei 

de lucru (maxim 10 ore/zi). 

Măsurile de diminuare a zgomotului presupun: 

- revizia şi buna funcţionare tehnică a utilajelor de construcţii şi a celor de transport; 

- respectarea orelor de program şi evitarea prelungirii activităţii după ora 20. 

Faza de funcţionare a obiectivului 

Pe perioada de exploatare, nu se identifică surse de zgomote şi vibraţii, altele decât cele 

provenite din traficul rutier.  

 

    4. Protec ţia împotriva radia ţiilor: 

În cadrul obiectivului studiat nu se folosesc surse de radiaţii. 

 

        5. Protec ţia solului şi a subsolului: 

Pentru asigurarea protecţiei solului şi subsolului, apele pluviale de pe platforma drumului 

(colectate prin intermediul şanţurilor laterale) şi cele subterane (colectate prin drumuri 

longitudinale) sunt conduse către staţii de tratare la emisari. 

 

    6. Protec ţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

Nu sunt necesare măsuri suplimentare de protecţie a ecosistemelor terestre şi acvatice cu 

condiţia respectării prevederilor din proiect, caietul de sarcini şi prezentul memoriu tehnic. 

 

    7. Protec ţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

    Prin realizarea unvestitiei nu sunt afectate aşezările umane şi obiectivele de interes 

public, respectiv investiţii, monumente istorice şi de arhitectură, diverse aşezăminte, zone de 

interes tradiţional etc.; 

 

     8. Gospod ărirea de şeurilor generate pe amplasament: 
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Faza de realizare a obiectivului şi organizarea de şantier 

- Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor sunt: 

- deşeuri de tip menajer; 

- deşeuri generate de activitatea specifică de şantier: uleiuri minerale uzate, anvelope 

uzate, acumulatori uzaţi, pământ şi alte deşeuri din construcţii. 

Deşeurile de tip menajer se vor  preferinţă diferenţiat pentru materialele reciclabile (sticlă, 

plastice, PET-uri, hârtie) şi materiale biodegradabile, urmând a fi predate colectorilor autorizaţi 

din zonă. 

În privinţa pământurilor excavate, precum şi a altor asemenea deşeuri specifice din 

activitatea de construire, acestea se vor utiliza pentru executarea umplerilor tot pe 

amplasamentul auditat. 

Faza de func ţionare a obiectivului 

În faza de funcţionare a obiectivului auditat vor rezulta numai deşeuri menajere şi asimilabile 

provenite de la tranzitul rutier. Se recomandă amplasarea unor recipiente de colectare a 

deşeurilor stradale pe porţiunea locuită. Pubelele vor fi ridicate şi golite periodic, iar gunoiul 

provenit va fi preluat de către societatea de salubritate autorizată, pe baza unui contract de 

servicii cu primăria din localitatea ANINOASA.   

 

        9. Gospod ărirea substan ţelor toxice şi periculoase: 

Nu este cazul. 

 

 Lucrări de refacere/restaurare a amplasamentului 

Având în vedere condiţiile de amplasament, operaţiunile tehnologice, calitatea 

echipamentelor şi instalaţiilor ce vor fi utilizate în faza de realizare a investiţiei, se apreciază că 

impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi neglijabil. 

Pe ansamblu, se poate aprecia că din punct de vedere al mediului, lucrările proiectate nu 

introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală asupra solului, drenajului, 

microclimatului, a apelor de suprafaţă, a vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al 

zgomotului sau al peisajului, ci dimpotrivă au un efect pozitiv. 

Prevederi pentru monitorizarea mediului 

În privinţa monitorizării proiectului aceasta se împarte în două categorii mari de monitorizări: 

- monitorizarea respectării actelor de reglementare în timpul execuţiei; 

- monitorizarea după punerea în funcţiune a obiectivului. 

În privinţa monitoriz ării investi ţiei în timpul realiz ării  trebuie urmărite: 

-  respectarea datelor din proiectul analizat; 
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- realizarea lucrărilor şi organizării de şantier în aşa fel încât acestea să nu se constituie 

în surse de deranjamente majore în zonă, cu încadrarea în parametrii de calitate a factorilor de 

mediu admişi şi în special a celor privind zgomotul urban, disfuncţionalităţile de trafic, calitatea 

apelor evacuate în sistemele de canalizare în faza de şantier, gestionarea deşeurilor, etc. 

În privinţa monitoriz ării dup ă punerea în func ţiune a obiectivului   trebuie urmărite: 

  - întreţinerea corespunzătoare a drumului şi executarea operaţiunilor de remediere a 

eventualelor deficienţe; 

  - gestionarea corectă a deşeurilor; 

  - noxele specifice traficului rutier, prin măsuri specifice de reglementare a fluxului rutier 

(limitare de viteză, limitare de trafic orar, limitare de tonaj între anumite intervale orare şi în 

anumite condiţii, etc). 

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant lucrarile 

proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva, au un 

efect pozitiv. 

 

 

III. Caiete de sarcini 

Caietele de sarcini sunt părţi integrante ale proiectului tehnic de execuţie, care 

reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi 

tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, 

testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, 

care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. 

Caietele de sarcini sunt prezentate in Volumul Caiete de Sarcini din cuprinsul 

documentatiei. 

IV. Liste cu cantităţi de lucrări  

In cadrul acestui capitol sunt prezentate toate elementele necesare cuantificării valorice a 

lucrărilor şi conţine: 

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

 

Toate aceste date sunt prezentate in Piese Scrise  - capitolul Liste de Cantitati. 
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V. Graficul general de realizare a investiţiei publice  

 Se estimeaza ca lucrarile prevazute in prezentul proiect din Comuna ANINOASA sa 

dureze 3 luni, principelele etape ale proiectului fiind realizarea santurilor si rigolelor 

carosabile si a podetului de descarcare. Costurile de realizare a investitiei au fost esalonate 

tinandu-se cont de etapele de realizare, fiind corelate cu graficul de realizare a investitiei. 

Graficul de esalonarea al etapelor principale de executie a lucrarilor de baza este prezentat 

in continuare mai jos. 

 

OPERATII / LUNI  1 2 3 

1.Organizare x   

2.Santuri si rigole carosabile  x x 

3.Podete  x x 

4.Receptie   x 

 

 

Întocmit,                                                                                          Şef Proiect, 

Ing. Nicusor Poiana                                                Ing. Iulian Grecu 


