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I. Memoriu tehnic general  

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii  

« EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN SATELE ANINOASA SI VIFORATA, COMUNA 

ANINOASA JUDETUL DAMBOVITA» 

1.2. Amplasamentul  

Investitia se va realiza in comuna Aninoasa, judetul Dambovita, respectiv in satele Aninoasa 

si Viforata. 

Comuna Aninoasa se afla situata in partea de Nord - Est a judetului Dambovita, la cca.                            

5 kilometri distanta fata de municipiul Targoviste, resedinta judetului. Comuna are in componenta sa 

4 sate : Aninoasa, Sateni, Viforata si Catunul Valea Sasului.  

Comuna Aninoasa se dezvolta in lungul drumurilor judetene DN 71 (Aleea Sinaia), DJ 717                

(str. Solarino) , DJ 718 (str. Constantin Manolescu), DN 72 (Aleea Manastirea Dealu) si o serie de 

drumuri comunale si ulite laterale.  

 Lucrarile prevazute in cadrul acestui proiect se vor amplasa in spatii ce apartin domeniului 

public, aflate in administratia Primariei Comunei Aninoasa. 

 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii  

Hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico  - economici:                           

HCL nr. ..................... 

Certificat de urbanism nr. 60/04.03.2020 

 

1.4. Ordonatorul principal de credite  

 COMUNA ANINOASA 

 

1.5. Investitorul  

 COMUNA ANINOASA 

 

1.6. Beneficiarul investiţiei  

 COMUNA ANINOASA 

 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie  

 S.C. MICO PROIECT S.R.L. 

 



Memoriu tehnic  - Organizare de santier 

 

Organizarea de santier necesara executiei lucrarilor pentru investitia « EXTINDERE 

RETEA CANALIZARE IN SATELE ANINOASA SI VIFORATA, COMUNA ANINOASA JUDETUL 

DAMBOVITA» se va face la urmatoarea adresa: 

 Strada Constanin Manolescu nr. 227 F, comuna Aninoasa, judetul Dambovita.  

 

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrari noi prevede obligatoriu şi realizarea (în 

apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă : 

- căile de acces; 

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 

- sursele de energie; 

- apă potabilă, grup sanitar; 

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru 

conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; 

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia 

de execuţie a obiectivului; 

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, 

asigurarea acceselor necesare). 

Organizarea de santier se va amenaja pe terenul pus la dispozitie de Autoritatea 

Contractanta, teren situat in comuna Aninoasa conform planului de situatie anexat. 

Terenul pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta are acces la utilitati (apa, energie 

elecrtica) si este imprejmuit. 

 Deasemenea pe acest teren se vor prevedea si 2 pubele pentru gunoi. 

Dupa terminarea executiei lucrarilor terenul se va adduce la starea initiala.  

Materialele de construcţie cum sunt tuburile de canalizare, caminele prefabricate s.a., se vor 

putea depozita în incinta proprietăţii, în aer  liber, fără măsuri deosebite de protecţie.  

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita 

pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta containerului de depozitare, care se va amplasa 

la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte 

provizorii: 

- containerul de depozitare cu rol de depozitare materiale, şi depozitare scule;  

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); 

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. 

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 

incendiilor. 

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc.  



Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor 

de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare 

şi a unor împământări necorespunzătoare. 

 

Măsuri şi reguli de protecţie la acţiunea focului 

1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu 

a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de 

sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau 

depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C3000 – 94. 

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi 

bunurilor în caz de incendiu vizează în principal: 

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor;  

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de incendiu sau 

explozie; 

c dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare conform 

normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de funcţionare; 

d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, 

precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;  

organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea planurilor de 

evacuare; 

f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile cu 

pericol deosebit; 

g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă 

împotriva incendiilor. 

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de 

pază împotriva incendiilor. 

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, 

precum şi normele de prevenire a incendiilor. 

5. La terminarea lucrului se va asigura: 

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă;  

b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile;  

c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 

d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii.  

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform standardelor 

STAS 297/1 şi STAS 297/2; 

7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora 

şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile de siguranţă. 



8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m. faţă de elementele sau materialele 

combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, 

după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. Materialele 

şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, făreă pericol de producere 

a incendiilor. 

9. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde: 

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 buc.) 

- lopeţi cu coadă (2 buc.) 

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.) 

- căngi cu coadă (2 buc.) 

- răngi de fier (2 buc.) 

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.) 

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) 

- stingătoare portabile 

 

Măsuri de protecţie a muncii 

1.La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia 

în vigoare în special din « Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii » ediţia 1993; 

Legea Protecţiei Muncii Nr. 90/1996; « Norme generale de protecţie a muncii » ediţia 1996, precum 

şi « Norme specifice de protecţie a muncii pentru diferite categorii de lucrări ».  

2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice elaborate de 

tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se va verifica 

însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie.  

3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează:  

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii; 

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive);  

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare;  

- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii în 

vigoare din “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii“ ediţia 1993 cap. 1 -41. 

4. Se atrage atnţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter 

limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea 

eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de securitate a muncii 

pentru diferite categorii de lucrări ». 

 

 

Manager proiect:       Intocmit: 

         Ec. Sorin Ionita        Ing. Corina Mereu 


