
ROMÂNIA                                                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                     
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 

235, km 2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova” 
 
 

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 16559/20.07.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul nr. 16560/20.07.2022 al Direcției Tehnice, 
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a 
principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 235, km 
2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova”; 
 Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
  Prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  Avizul nr. 16613/20.07.2022 al Comisiei TehnicoEconomice de Avizare din cadrul 

Consiliului Județean Prahova; 

 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 196 alin.(1) lit. a), din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 

 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)  pentru 
obiectivul de investiții „Refacere DJ 235, km 2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul 
Prahova”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții 
„Refacere DJ 235, km 2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova”, conform 
Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 

  
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                                      Hermina – Adi Bîgiu     

  
Ploiești, 26 iulie 2022  
                                                            
Nr. 193 



ROMÂNIA                                                                     ANEXA  NR. 1 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                 la Hotărârea nr. _________ 
CONSILIUL  JUDEȚEAN                                           din ____________________ 
             

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții  
 

„Refacere DJ 235, km 2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova” 
 

Întocmit de proiectant în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016. 
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OBIECTIV: „REFACERE DJ 235, KM 2+250, 0,050 KM, COMUNA LAPOȘ, 
JUDEȚUL PRAHOVA” 
 

TITULAR: JUDETUL PRAHOVA 
 

BENEFICIAR: JUDETUL PRAHOVA 
 

AMPLASAMENT: DRUM JUDETEAN DJ 235, KM 2+200-KM 2+338, COMUNA 
LAPOS, JUDETUL PRAHOVA  
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  FIȘĂ DE RESPONSABILITĂȚI 

 
 

PROIECTANT GENERAL: S.C. ARTEHNIS S.R.L. 

COORDONATOR PROIECT MSc. Ing. Alexandru PANȚIRU 

MANAGER PROIECT CFDP Ing. Claudiu Petrica FANDACHE 

PROIECTANT CFDP: 

Ing. Claudiu Petrica FANDACHE 

Ing. Catalina Elena BOBOC 

PROIECTANT DE SPECIALITATE 

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE: 

Dr. ing. Răzvan CHIRILĂ 
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DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

D.A.L.I 

OBIECTIV:     „REFACERE DJ 235, KM 2+250, 0,050 KM, COMUNA 
LAPOȘ, JUDEȚUL PRAHOVA” 

TITULAR: JUDETUL PRAHOVA 

BENEFICIAR: JUDETUL PRAHOVA 

AMPLASAMENT: DRUM JUDETEAN DJ 235, KM 2+200-KM 2+338, 
COMUNA LAPOS, JUDETUL PRAHOVA 

PROIECTANT GENERAL: S.C. ARTEHNIS S.R.L. 

PROIECTANT SPECIALITATE  
STUDIU GEOTEHNIC:      

S.C. RC GEOPROIECT S.R.L. 

PROIECTANT SPECIALITATE  
LUCRARI DE DRUMURI:      

SC INFRASTRUCTURE SOLUTIONS&DESIGN  SRL 

PROIECTANT SPECIALITATE  
LUCRARI DE CONSOLIDARE:      

S.C. RC GEOPROIECT SRL 

 

I. PIESE SCRISE 
 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului 

3.2. Regimul juridic 

3.3.Caracteristici tehnice şi parametri specifici 

3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază 

de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie 

ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.  

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere 

al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, 

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 

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 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor 

iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

5.4. Costurile estimative ale investiţiei 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei 

5.6.Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie 

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 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomand at(e) 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 

aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite 

7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

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

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

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 

acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 

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

 

 
 

Întocmit 
Ing. Catalina Elena BOBOC 
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1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 „REFACERE DJ 235, KM 2+250, 0,050 KM, COMUNA LAPOȘ, JUDEȚUL PRAHOVA” 
 

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR 

 JUDEȚUL PRAHOVA 
 

1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERŢIAR) 

NU ESTE CAZUL  
 

1.4 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI 

JUDEȚUL PRAHOVA 
 

 

1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE 

 Proiectant general: Lider de asociere- S.C. ARTEHNIS S.R.L.  
 
 Asociat - S.C. RC GEOPROIECT S.R.L.  

Asociat -  SC INFRASTRUCTURE SOLUTIONS&DESIGN  SRL 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                            ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                Ing. Catalina Elena BOBOC 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢIE 

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAŢIE, ACORDURI 

RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI FINANCIARE 

Cantitatea si calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investitiile in domeniu, precum 

si gradul de acces la aceasta reflecta nivelul de civilizatie, deopotriva cu disponibilitatea de 

evolutie si crestere economica. In actualele conditii este necesar ca dezvoltarea si modernizarea 

infrastructurii locale si regionale de transport sa ia in considerare dinamica redusa a dezvoltarii 

economice in zonele unde acest tip de infrastructura este slab dezvoltata. Siguranta rutiera 

reprezinta si ea o problema pe drumurile judetene.  

Sectorul de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+338, afectat de alunecari de teren si 

propus pentru consolidare si refacere, pe o lungime de 138 ml,  se desfasoara pe teritoriul 

administrativ al judetului Prahova, comuna Lapos. 

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de 

executat  in scopul consolidarii sectorului de drum DJ 235, in lungime de 138 ml, zona afectata de 

alunecari de teren , asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei impuse 

de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a drumului conform 

standardelor in vigoare, rezolvarea scurgerii apelor, realizarea conform normativelor in vigoare 

a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si realizarea lucrarilor de protectia mediului. 

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura 

desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.  

Lucrarile care se vor executa au ca scop consolidarea si refacerea sectorului de drum 

judetean-DJ 235 pe sectorul definit pe planul de situatie, in scop social și economic, mentinerea 

in permanenta a caracteristicilor tehnico-functionale precum si imbunatatirea acestora in raport 

cu cerintele traficului rutier actual si de viitor.  

Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de transport 

in cadrul localitatilor din zona, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai al locuitorilor. 

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este unitatea administrativ teritoriala 

judetul Prahova. 

 

Legislatie și reglementări tehnice: 

• Legea Nr. 10 din ianuarie 1995 “Legea privind calitatea in constructii” cu 

modificarile si completarile ulterioare 

• Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, modificată și 

completată prin Legea 125/1996, Legea 453/2001, Legea 401/2003 și Legea 

199/2004 

• Ordinului MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare  

• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi OUG nr. 55/2006 privind protecţia muncii,  

• Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

• Legea 137/1995 privind protecţia mediului ;  

• ORDINUL 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca 

urmare a impactului drum-mediu înconjurător 

• Ordinului Ministerului Sănătații pentru aprobarea Normelor de igienă privind 

modul de viață a populației  
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• HG 226 din 2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirtea 

cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare 

rurala confinantate din FEADR si de la bugetul de stat 

• HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea ı̂n construcții  

• HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora  

• HGR 742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare 

tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor  

• HG 907/2016-.privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice 

• HG 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice 

a drumurilor. 

• Ordinul MLPAT Nr. 31/N/2 octombrie 1995-“Regulamentul privind stabilirea 

categoriei de importanta a constructiilor” 

• „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda 

analitică)” indicativ PD 177/2001 

• AND 605/2016-Normativ mixturi asfaltice executate la cald . condiłii tehnice 

privind proiectarea, prepararea si punerea în operă  

• AND 600/2010-Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri 

publice 

• SR EN 12620/2013 

• SR EN 13043/2013 

• SR EN 206-1:2002/A2:2005 Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si 

conformitate 

• SR EN 12271:2007**) Tratamente bituminoase. Cerinte 

• SR EN 12352:2006**) Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase 

de avertizare si de securitate 

• SR EN 12368:2006**) Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 

• SR EN 12966-1:2006**) Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj 

variabil. Partea 1: Standard de produs 

• SR EN 12966-2:2006 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj 

variabil. Partea 2: Încercare inițială de tip 

• SR EN 12966-3:2006 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj 

variabil. Partea 3: Controlul producției în fabrică 

• SR EN 13043:2003/AC:2004**) Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru 

finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor,a aeroporturilor si a altor 

zone cu trafic 

• SR EN 13108-1:2006**)Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: 

Betoane Asfaltice 

• SR EN 13108-2:2006**)Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 2: 

Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri 

• SR EN 13108-3:2006**)Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 3: 

Betoane asfaltice suple 

• SR EN 13108-4:2006**)Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 4: 

Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 
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• SR EN 13108-5:2006**)Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: 

Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic 

• SR EN 13108-6:2006**)Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 6: 

Asfalt turnat rutier 

• SR EN 13108-7:2006**)Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: 

Betoane asfaltice drenante 

• SR EN 13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 20: 

Procedură pentru încercarea de tip 

• SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 21: 

Controlul producției în fabrică 

• SR EN 13369:2004/A1:2006 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton 

• SR EN 13422:2006 Semnalizare rutiera verticala. Semnalizare temporara. Mijloace 

de semnalizare mobile. Conuri de dirijare si 

• SR EN ISO 13426-2:2005 

• SR EN 13808:2005Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile 

cationice de bitum 

• Instrucția de semnalizare a lucrărilor si normele specifice de protecție muncii in 

activitatea de întreținere, reparații si exploatare a podurilor; 

• NP 103/2004 - Normativ de proiectare pentru lucrările de reparații si consolidare 

ale podurilor rutiere in exploatare; 

• NP 104/2004 - Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal. 

Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale precomprimate 

exterior; 

• CP 012/1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului; 

• NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor din beton, 

beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrărilor din beton; 

• AND 578-2002 - Normativ pentru execuția plăcilor de suprabetonare a podurilor 

sub trafic; 

• NP 125-2010 - Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la 

umezire; 

• NP 122-2010 - Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul 

ale parametrilor geotehnici; 

• CD 99-2001 - Instrucțiuni tehnice privind repararea si întreținerea podurilor si 

podețelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatra; 

 

2.2. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI IDENTIFICAREA NECESITĂŢILOR ŞI A 

DEFICIENŢELOR 

Drumul județean DJ 235: Sofronia (DJ102C) – Laposel – Lapos, în lungime de 6.10 km, 

asigură legătura între localitățile traversate (Sofronia, Laposel, Lapos), și legătura între drumul 

judetean DJ 102C și Comuna Lapos. 

În urma vizitei pe teren și a studiilor de specialitate realizate pe amplasament, s-a identificat 

faptul că versantul este afectat de forme complexe de alunecări de teren care pun în dificultate 

traficul rutier și pietonal pe acest sector de drum. 

Având în vedere riscurile asociate continuării alunecărilor de teren și extinderea acestora, 

s-a impus necesitatea efectuării prezentei expertize tehnice care va stabili cauzele ce au condus la 
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apariția formelor de alunecare și eroziune, respectiv se vor propune lucrări de intervenție în 

vederea asigurării stabilității locale și generale, a sectorului de drum. 

In etapa de cartare geomorfologică s-a procedat la analiza detaliată a amplasamentului și 

identificarea acelor particularități care să pună în evidență situația actuală a amplasamentului.  

Sectorul de drum investigat se prezintă în profil mixt, cu debleu pe partea stângă și rambleu 

pe partea dreaptă.  

În urma precipitațiilor abundente din anul 2021, versantul din zona debleului a fost afectat 

de o alunecare de teren ce a cuprins zonele adiacente printre care și corpul drumului. Masa 

alunecătoare desprinsă din versant a acoperit în totalitate atât drumul cât și un zid de sprijin din 

beton existent. Versantul are un aspect vălurit, cu multiple forme de eroziune și trepte de rupere.  

Pentru reluarea circulației rutiere, pământul desprins din versant a fost depozitat pe taluzul 

de rambleu a drumului, ce coboară în albia pârâului Lapoș care se află la o distanță redusă față de 

acostament. 

Alunecarea identificată pe versant se poate clasifica ca și o alunecare de tip curgere lentă a 

masei argiloase datorită infiltrațiilor de apă ce au loc în masiv și care, odată înmuiat stratul 

acoperitor nu mai este capabil să preia forțe tangențiale și astfel se declanșează formele de 

alunecare sub greutate proprie si a suprasarcinilor din trafic;  

Albia neamenajată a pârâului coroborat cu acțiunea necontrolată a apei la baza rambleului 

și eroziunea provocată de aceasta în perioadele cu precipitații abundente poate reprezenta un 

factor declanșator pentru extinderea alunecării de teren.  

Sectorul de drum investigat nu dispune de un sistem corespunzător de colectare al apelor 

pluviale, care să asigure o evacuare controlată și corespunzătoare a apelor din precipitații. 

 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru aceasta investitie va: 

-remedia toate problemele existente la ora actuala;  

 -înlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect; 

 -asigura faptul ca proiectul este gândit astfel încât va îndeplini scopurile pentru care este 

implementat; 

 -asigura faptul ca proiectul este sustenabil pe termen lung. 

 Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect se va selecta solutia optima – în general solutia 

optima ar fi probabil solutia care are costul general si costurile de operare pe durata vietii 

proiectului cele mai mici. Nu sunt de neglijat factorii sociali si de mediu care în anumite situatii 

pot fi deosebit de importanti. Analizele financiare si economice care vor include si proiectiile 

indicatorilor financiari pentru utilitate.  

Analiza institutionala, care va fi necesara pentru a asigura ca:  

• proiectul este construit conform planificarii si în concordanta cu regulile agentiei sau 

agentiilor de finantare implicate. Aceasta poate presupune stabilirea în cadrul utilitatii a 

unei unitati de conducere a implementarii si dezvoltarii unui plan pentru asigurarea 

supravegherii adecvate si a controlului financiar. 

• proiectul este exploatat în mod eficient dupa încheierea sa pentru a oferi beneficiile 

asteptate de consumatori. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie include un program de investigatii pentru 

a stabili parametrii esentiali de proiectare. Necesarul de investigatii pe teren depinde de natura 

proiectului si de cantitatea de informatii sigure existente. Aspectele tehnice au în vedere în 

principal stabilirea lucrarilor necesare care sa asigure o baza pentru urmatoarele etape de 

proiectare si înlesnirea unei estimari realiste a costului alternativei selectate.  
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Lucrarile de investitii vor fi realizate în exclusivitate pe domeniul public si nu implica 

exproprieri sau despagubiri. 

Lucrarile de consolidare a sectorului de drum-DJ 235 vor avea un impact pozitiv la dezvoltarea 

economica si sociala a regiunii, prin: 

• cresterea vitezei de transport; 

• reducerea consumului de carburanti, piese de schimb, prelungirea duratei de viata a  

autovehiculelor; 

• reducerea costurilor de operare a transportului; 

• reducerea costurilor de exploatare; 

• reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta; 

• imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul municipiului, indirect judetului; 

• asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului, 

noxelor,preluarea si descarcarea apelor pluviale; 

• impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale prin: 

- cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si 

straini, care sa dezvolte zona; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat prin 

impozite si taxe pe baza dezvoltarii economice; 

- asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea populatiei catre institutii 

publice in conditii de confort si siguranta; 

- cresterea implicita a calitatii vietii; 

- reducerea nivelului de saracie, a numarului persoanelor asistate social. 

Varianta folosita pâna în prezent, aceea de întretinere si interventie în punctele critice, 

fara o îmbunatatire a conditiilor de circulatie prin realizarea unei structuri rutiere care sa permita 

accesul rapid al vehiculelor în zona, a îmbunatatirii hidraulicii drumurilor prin realizarea de 

santuri si podete va duce la o degradare accelerata a platformei drumurilor. Din punct de vedere 

financiar, aceasta varianta este mult mai redusa ca si costuri, dar nu va putea satisface cerintele 

comunitatii din zona. 

Oportunitatea investitiei este indisolubil legata de cele de mai sus si va determina ca 

circulatia publica pe drumurile de interes local studiate sa se desfasoare în conditii normale de 

siguranta si confort. Totodata, realizarea investitiei va conduce la crearea infrastructurii necesare 

dezvoltarii diferitelor activitati economice (agricole, servicii), cresterea nivelului de trai al 

locuitorilor, cresterea interesului pentru terenurile din zona. Prin consolidarea scetorului 

drumului se va îmbunatati accesul la serviciile de baza pentru populatie. 

Necesitatea acestui proiect a aparut in ideea asigurarii accesului persoanelor riverane 

precum si a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural catre reteau de drumuri existente 

cat si spre punctele de interes social/turistic din zona. 

 Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect sunt argumentate si de starea fizica a 

drumului raportat la conditiile generale de circulatie actuale cat si de perspectiva. 

 

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI PUBLICE 

Implementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective: 

➢ principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi de comunicație; 

➢ principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a investițiilor sociale, 

accesibilizarea altor investiții; 
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➢ asigură cu operativitate accesul mijloacelor auto de intervenţie în caz de necesitate (salvare, 

pompieri, poliţie, intervenţii utilităţi publice); 

➢ asigură accesul în condiţii bune de siguranţă şi confort atât a locuitorilor din zonă, cât şi a 

cadrelor didactice, elevilor, etc.; 

➢ asigură legătură la reţeaua de drumuri principale ale judetului; 

➢ se evită aglomerarea traficului datorită vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la o 

creştere a consumului de carburanţi; 

Refacerea zonei afectate de alunecări de teren va determina: 

➢ îmbunătățirea circulației; 

➢ creșterea calității serviciilor publice și a valorii terenului agricol; 

➢ va fi influențată benefic activitatea economico-comercială; 

➢ facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor; 

 

Prin lucrările de investiție se urmărește atingerea obiectivelor minime privind satisfacerea 

cerințelor esențiale de calitate în construcții, dar și atingerea parametrilor tehnici specifici, 

prevăzuți în: 

➢ Legea 10/1995 Privind calitatea în construcții; 

➢ Legea 50/1991 Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                Ing. Catalina Elena BOBOC 
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3.DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

3.1. PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI 

A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN, 

SUPRAFAŢA TERENULUI, DIMENSIUNI ÎN PLAN) 

 Prin tema de proiectare prezentată de beneficiar prin caietul de sarcini se dorește 

„REFACERE DJ 235, KM 2+250, 0,050 KM, COMUNA LAPOȘ, JUDEȚUL PRAHOVA” 

Drumul județean DJ 235: Sofronia (DJ102C) – Laposel – Lapos, în lungime de 6.10 km, 

asigură legătura între localitățile traversate (Sofronia, Laposel, Lapos), și legătura între drumul 

judetean DJ 102C și Comuna Lapos. 

Sectorul de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+338, L=138ml, se desfasoara pe 

teritoriul administrativ al judetului Prahova facand parte din categoria drumurilor de interes 

public – drumuri judetene.  

REGIM JURIDIC  

Imobilul (teren si constructii) este situat in extravilanul comunei Lapos si apartine partial 

domeniului public al statului aflat in administrarea A.N. Apele Romane, partial domeniului public 

al judetului Prahova si al comunei Lapos conform HGR 1359/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare si partial unor proprietari particulari. 

Conform PUG si RLU ale com. Lapos - documentatii aprobate, terenul este situat partial in 

zona de protectie a DJ 235 si LEA 20 kV, zona de protectie sanitara a paraului Lapos, zona terenuri 

cu lucrari de impadurire, zona de taluz, cu eroziuni sau rise de destabilizare. 

Conform hartii de risc la alunecari de teren a com. Lapos, terenul este situat in zona cu punct 

de alunecare. 

REGIMUL ECONOMIC 

Terenul pe care se vor desfasura lucrarile are categoria de folosinta: drum, curs apa, pasune. 
Destinatia stabilita prin P.A.T.J. Prahova si PUG-ul localitatii - documentatii aprobate - este 

pentru zona cai de comunicatie rutiera "CC", zona terenuri extravilan "EX", subzona "EX3" - 
terenuri aflate permanent sub ape, "EX 1" - zona terenuri agricole 

REGIMUL TEHNIC 

Terenul este situat in extravilan, are acces din DJ 235, se desfasoara de-a lungul DJ 235 si 

paraului Lapos. In zona exista retele de alimentare cu energie electrica, LEA 20 kV si telefonie. 

Investitia trebuie sa cuprinda lucrari de aducere a sectorului de drum judetean la parametrii 

corespunzatori clasei tehnice “IV” categoria  de importanta “C”, cu respectarea  cerintelor de 

rezistenta si stabilitate, in vederea desfasurarii traficului in conditii de siguranta si confort. 

 

B) RELAŢIILE CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ŞI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE 

Prahova este un județ aflat în regiunea istorică Muntenia din România. Este al treilea cel 

mai populat județ din România, după București (oraș aflat în vecinătatea sa) și județul Iași, deși 

este doar al 33-lea din țară ca suprafață. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate județe 

ale țării, cu două municipii și alte 12 orașe. Prinicipalul centru urban este municipiul Ploiești, 

reședința județului, oraș cunoscut pentru industria de prelucrare a petrolului, care se extrage în 

zonele deluroase ale județului, în preajma orașelor Boldești-Scăeni și Urlați. 

Județul este cunoscut și pentru regiunea turistică Valea Prahovei, aflată în partea de nord-

vest și pentru zona viticolă Dealul Mare, cu podgoriile de la Tohani și Valea Călugărească. 

Drumul județean DJ 235: Sofronia (DJ102C) – Laposel – Lapos, în lungime de 6.10 km, 

asigură legătura între localitățile traversate (Sofronia, Laposel, Lapos), și legătura între drumul 

judetean DJ 102C și Comuna Lapos. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bolde%C8%99ti-Sc%C4%83eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Urla%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Prahovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tohani,_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_C%C4%83lug%C4%83reasc%C4%83,_Prahova
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Vecinătățile din cadrul amplasamentului ce urmează a fi consolidat, sectorul de drum 

judetean -DJ 235, sunt reprezentate de terenuri cu Beneficiari – persoane private/domeniu public. 

 

C) DATELE SEISMICE ŞI CLIMATICE 

Clima 

Din punct de vedere climatic, amplasamentul aparține sectorului de climă temperat – 

continentală cu influențe pregnante ale estului, nordului, vestului și sudului continentului 

european. 

Temperatura medie anuală de 9,40°C, apropiindu-se de media pe țară care este de 9,50°C; 

trecerea de la anotimpul rece la cel cald şi invers se face brusc; există mari diferenţe de 

temperatură între luna martie şi luna mai (12,50 – 13,20); numărul mare de zile cu îngheţ (120), 

ca şi cel cu temperaturi superioare lui 300 (70); 

Regimul eolian pune în evidenţă dominarea curenţilor din nord – nord vest şi sud – sud est. 

Aceasta are o influenţă directă asupra regimului precipitaţiilor care sunt sărace în perioada lunilor 

noiembrie – martie, când vânturile de est şi nord est au o frecvenţă mai mare, şi mai bogată în 

celelalte luni ale anului când frecvenţa vânturilor dinspre nord şi chiar sud-vest creşte. 

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”, 

adancimea maxima de inghet pentru zona studiata este de 90.0-100.0 cm 

Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minute qref = 0.60 kPa, conform Indicativ 

CR 1- 1 -4/ 2012.  

Incarcarea din zapada pe sol s0,k = 2.00 kN/m2, Indicativ CR 1-1-3/ 2012. 

Seismicitate 

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de 

locuinte social- culturale, agrozootehnice si industriale” indica urmatoarele valori pentru 

coeficientii ag si Tc (ag- coeficient seismic; Tc-perioada de colt [s]): 

• ag = 0.40g 

• TC = 1.60 s 

Încadrarea în zone de risc  

Conform legii 575/2001 arealul amplasamentului, se încadrează din punct de vedere al 

riscului de alunecări de teren în zona cu risc ridicat, cu probabilitate foarte mare de producere 

a alunecărilor de teren primare și reactive. 

Din punct de vedere al riscului la inundații, amplasamentul aparține zonei cu o cantitate 

maximă de precipitații căzută în 24 de ore, estimată a fi cuprinsă între 150 și 200mm cu 

posibilitatea apariției unor inundații ca urmare a deversării unui curs de apă.  

Intensitatea seismică a zonei amplasamentului echivalată pe baza parametrilor de calcul 

privind zonarea seismică a teritoriului României, este 9.2 pentru amplasamentul studiat. 

 

D) STUDII DE TEREN 

i. studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform 

reglementarilor  tehnice în vigoare; 

Studiul geotehnic a fost realizat de SC RC GEOPROIECT SRL . 

În vederea investigației din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare pentru 

amplasamentul aflat în discuție, au fost executate: 

- 2 foraje geotehnice executate cu foreză semi-mecanizată (F02, F03), cu adâncimea de 8.0m 

fiecare față de cota terenului natural pentru identificarea naturii terenului și a condițiilor 

geotehnice; 
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- 1 foraj geotehnic executat cu foreză mecanizată (F01), cu carotaj continuu, cu adâncimea 

de 15.0m față de cota terenului natural pentru identificarea naturii terenului și a 

condițiilor geotehnice. 

- 1 încercare de penetrare dinamică pe con de tip DPH, cu adâncimea de 8.0m, în 

conformitate cu SR EN 22476:2-2006; 

Stratificaţia terenului F.01-F.03: 

LUCRAREA Strat 

Cota la 
partea 

superioară a 
stratului 

[m] 

Cota la 
partea 

inferioară a 
stratului 

[m] 

Grosime 
strat 

Descriere litologică 
[m] 

Foraj 
geotehnic 
F01 
Cotă Foraj: 
+237.51rMN 

 

Strat 1 0.00 -1.10 1.10 
Pietriș cu nisip și bolovăniș, in matrice 
argiloasă. 

Strat 2 -1.10 -3.70 2.60 

Argilă prăfoasă, maronie, cu pietriș, 
intercalații centimetrice nisipoase și 
fragmente de rocă alterată, cu 
plasticitatemare, plastic consistentă. 

Strat 3 -3.70 -5.60 1.90 
Argilă cenușie, cu filme prăfoase-
nisipoase, cu plasticitate mare, plastic 
vârtoasă. 

Strat 4 -5.60 -8.40 2.80 
Argilă maroniu-cenușie, cu intercalații de 
nisip și nisip argilos, cu plasticitate mare, 
plastic vârtoasă spre tare. 

Strat 5 -8.40 -10.00 1.60 
Nisip argilos, maroniu-cenușiu, cu 
intercalații centimetrice de argilă. 

Strat 6 -10.00 -15.00 3.00 

Argilă nisipoasă, maronie, cu zone 
cenușii și maronii-cenușii, cu intercalații 
nisipoase centimetrice, cu plasticimate 
medie, plastic vârtoasă. 

 
 

Foraj 
geotehnic 
F02 
Cotă Foraj: 
+242.00rMN 

 

Strat 1 0.00 -0.35 0.35 Sol vegetal.   

Strat 2 -0.35 -6.80 6.45 

Argilă prăfoasă, maronie, cu pietriș, 
intercalații centimetrice nisipoase și 
fragmente de rocă alterată, cu plasticitate 
mare, plastic consistentă cu trecere în 
vârtoasă de la -3.00m. 

Strat 3 -6.80 -8.00 1.20 
Argilă cenușie, cu filme prăfoase-
nisipoase, cu plasticitate mare, plastic 
vârtoasă. 

Foraj 
geotehnic 
F03 
Cotă Foraj: 
+236.22rMN 

 

Strat 1 0.00 -3.30 3.30 

Argilă prăfoasă, maronie, cu pietriș, 
intercalații centimetrice nisipoase și 
fragmente de rocă alterată, cu plasticitate 
mare, plastic consistentă. 

Strat 2 -3.30 -5.50 2.40 
Argilă cenușie, cu filme prăfoase-
nisipoase, cu plasticitate mare, plastic 
vârtoasă. 

Strat 3 -5.50 -8.00 1.70 
Argilă maroniu-cenușie, cu intercalații de 
nisip și nisip argilos, cu plasticitate mare, 
plastic vârtoasă spre tare. 
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Zestrea existentă a sectorului de drum investigat are o grosime variabilă  și este formată din 
20cm de de pietriș cu nisip. 
 

Incercarea de penetrare dinamica pe con, de tip DPH 

 
Stabilitatea locala si generala a terenului pe amplasament 

Amplasamentul este afectat de forme complexe de alunecare, atât de suprafață sub formă 

de curgere lentă, cât și de medie adâncime, cu posibilitate de formare a suprafețelor de alunecare 

în straturile de argilă prăfoasă de la suprafață, și în adâncimea până la contactul cu straturile de 

argilă cenușie și maroniu-cenușie (aprox. 6.0m față de cota terenului) reprezentat de complexul 

marnos cenușiu-verzui; 

Sub acțiunea forțelor dinamice coroborat cu procentul mare de nisip existent în 

stratificația terenului, stratul devine casant, mai ales în zona de contact cu stratul de marnă și 

astfel se poate concluziona că formele de alunecare de medie adâncime se pot dezvolta rapid, cu 

apariția la suprafața drumului a treptelor de rupere și a ebulmentelor în zona de aval; 

De asemenea, raportat la forma suprafețelor de alunecare, în cazul unei alunecări de teren 

există riscul de afectare și a drumului pe toată lățimea cu extindere către zona de debleu;  

Viteza de alunecare, inclusiv ordinul de mărime al deplasărilor pot fi determinate prin 

intermediul activității de monitorizare geotehnică de tip inclinometric. Această acțiune de 

monitorizare permite determinarea exactă a planurilor de alunecare, viteza de deplasare a 

vectorilor, direcția vectorilor deplasare și mărimea acestora.  

Se atrage atenția asupra faptului că în condiții naturale, versantul are stabilitatea 

asigurată la limită, iar în condiții accidentale (infiltrații majore de apă provenite din 
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precipitații și pierderi de apă din utilități) și condiții seismice pot apărea deplasări în 

interiorul versantului care să afecteze întreaga zonă investigată. 

Soluțiile de consolidare vor urmări intervenția asupra sectorului de drum în 

vederea asigurării stabilității și eliminarea cauzelor care au produs fenomelele de 

alunecare. 

Se atrage atenția asupra faptului că în lipsa intervenției asupra cauzelor există 

riscul ca lucrările de consolidare din zona drumului să fie afectate în decursul timpului.  

 

ii. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 
➢ studiu topografic  

Studiul topografic este anexat la prezenta documentatie si s-a realizat conform cerinţelor 

Oficiilor de Cadastru, ridicările topografice s-au  executat in proiecţia STEREOGRAFICA 1970, plan 

de referinţa MAREA NEAGRA 1975. 

Toate lucrările topografice s-au executa pe baza unei reţele de sprijin care sa răspundă atât 

necesităţilor de întocmire a documentaţiei topografice, cât si trasării soluţiilor proiectate. 

Punctele reţelei de sprijin (staţiile de drumuire) vor fi marcate cu borne de beton cu cap metalic, 

amplasate in afara amprizei viitoarelor lucrări proiectate, ingropate la rasul pământului si bine 

stabilizate, astfel incat sa existe vizibilitate intre 2 borne succesive, sa permită conservarea lor in 

timp si totodată sa permită ridicarea eficienta a detaliilor de teren suplimentare, necesare redării 

cat mai fidele a configuraţiei terenului in lungul axei proiectate, cum ar fi: 

• toate  punctele  necesare  redării  marginilor existente  ale drumului  (muchia 

platformei) si amprizei cu care se suprapune axa traseului proiectat precum si toate 

punctele  necesare  redării  marginilor  existente (muchia  platformei)  si  amprizei 

drumurilor intersectate; 

• toate punctele necesare redării digurilor, canalelor si lacurilor, inclusiv nivelul existent 

al apei; 

• toate punctele necesare redării albiei minore si majore a râurilor si paraurilor 

traversate, inclusiv talvegul si nivelul existent al apei; 

• toate punctele necesare redării cailor ferate traversate, inclusiv cota şinelor; 

Profilele transversale se vor executa mai dese in zone cu teren mai variat sau accidentat, dar 

in toate secţiunile caracteristice ale terenului, in sensul de creştere a kilometrajului de la stânga 

la dreapta, pe o latime minima de 15m de o parte si 15m de cealaltă parte a axei drumului proiectat 

sau pana la garduri in traversarea localităţilor. 

 

➢ studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 

Studiul geotehnic este anexat la prezenta documentatie iar acesta a fost intocmit în baza 

prevederilor conţinute în: 

- NP 074-2014 –„Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”; 

-NP 125-2010 –„Normativ privind fundarea constructiilor pe pământuri sensibile la 

umezire" 

- SR EN 1997-1 – „Eurocode 7 – Proiectarea geotehnică. Anexa națională”; 

- SR EN 1997-2 – „Eurocode 7 – Investigarea și cercetarea terenului”; 

-EN ISO 14688-1,2 – Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea 

pământurilor. Principii pentru clasificare”; 

- STAS 1243-88 – Clasificare și identificarea pământurilor. 

- EN ISO 22476-2 - Cercetări și încercări de teren. Încercarea de penetrare dinamică. 
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Conform NP074/2014 studiu geotehnic are ca scop: 

• consultarea şi utilizarea profilurilor unitare de stratificaţie cu indici geotehnici aferenţi 

întocmiţi la studiile geotehnice aferente din zonă şi vecinătăţi cât şi din execuţia forajelor 

realizate pentru verificarea stratificaţiei pe zona activă a fundaţiilor în amplasamentul 

analizat; 

• stabilirea naturii de bază şi a materialelor care vor alcătui corpul terasamentelor; 

• stabilirea zonei dificile (pământuri sensibile la umezire, lucrări amplasate pe versanţi); 

• stabilirea celei mai favorabile variante de fundare în funcţie de caracteristicile şi 

stabilitatea terenului de bază; 

• identificarea tipului stării şi caracteristicilor fizico – mecanice ale terenului de fundare; 

• stabilitatea nivelului freatic şi influenţa acestuia asupra terenului de fundare; 

• încadrarea terenurilor naturale în clasele prevăzute de normele de deviz pentru lucrări 

de săpături şi terasamente. 

 

➢ studiu hidrologic, hidrogeologic; 

Nu este cazul.  

Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt reprezentate prin strate 

acvifere descendente acumulate in depozitele sarmatiene si cuaternare, care sunt drenate natural 

prin sectionarea lor de catre vaile raurilor si ies la zi sub forma de izvoare. Stratele acvifere sunt 

de adancime (captive), si strate libere.  

 

➢ studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă 

ridicată pentru creşterea performanţei energetice; 

Nu este cazul.  

 

➢ studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

Nu este cazul.  

 

E) SITUAŢIA UTILITĂŢILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE; 

In zona lucrarilor de consolidare exista o serie de utilitati dupa cum urmeaza: 

-Retea publica de alimentare cu energie electrica 

-Retea publica de telefonie 

S-a constatat ca este necesara relocarea unui stalp de telefonie, acesta fiind pozitionat pe 

platforma drumului. 

 

F) ANALIZA VULNERABILITĂŢILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ŞI NATURALI, 

INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIŢIA; 

Factorii de risc antropici sunt definiți printre altele de explozii, accidente și prin influența 

negativă datorită prezenței unor rețele de infrastructură sau de utilități. Acest tip de factori nu 

poate afecta investiția deoarece în vecinătatea amplasamentului nu există riscuri care să apară de 

la activitățile antropice ce se pot desfășura în locații special amenajate în scop de producție, 

dezvoltare, tip fabrici și uzine, precum și rețele de infrastructură și utilități de mari dimensiuni.  

Factorii de risc naturali majori pot fi dați de acțiunile seismice și cele geologice. Deși țara 

noastră este o zonă predispusă acțiunilor seismice, printr-o proiectare corespunzătoare, riscurile 

și accidentele provocate de acești factori pot fi minimalizate.  
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Din punct de vedere geologic, terenul, în contextul actual, nu prezintă stabilitate litologică, 

fiind afectat de alunecări de teren si supus viiturilor de apă, insa soluțiile prevăzute prin acest 

proiect vor satisface tendințele de calitate și reglementările tehnice în vigoare.  

Factorii climatici sunt reprezentați de cele 4 anotimpuri aferenți climatului țării noastre: 

iarna, primăvară, vară și toamnă. Având în vedere faptul ca proiectarea va satisface îndeplinirea 

reglementărilor tehnice în vigoare, acești factori nu influențează negativ investiția. 

Amplasarea, constructia  si intretinerea  infrastructurii rutiere au un impact asupra 

mediului concretizat  prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de 

constructii  din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si 

asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului. 

Prin consolidarea sectorului de drum judetean DJ 235 s-au luat masuri pentru 

imbunatatirea conditiilor de circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, 

declivitati), care sa permita circulatia cu viteza cit mai uniforma diminuind  astfel emisia de noxe. 

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea 

vântului si de schimbarile de temperatură poate fi controlate prin protectia destinata cresterii 

vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durată. 

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la suprafată 

provocată de debitele de apă sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala.          

Se va avea in vedere ca resturile rămase in urma lucrarilor de intretinere să nu afecteze 

cadrul natural. 

Tinând seama de natura geologică si pedologică a zonei, orografie, clima, hidrologia 

vegetatiei locale, beneficiarul va urmări ìn permanentă curăţirea cursurilor de apă afluente si 

adiacente de resturi de exploatare, curaţirea şanţurilor si gurilor de scurgere, reapariţia vegetatiei 

prin lucrări silvice sau inierbari. 

 

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.  

 

 

 

Întocmit, 
Ing.. Catalina Elena BOBOC 
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3.DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

3.2. REGIMUL JURIDIC 

 
A) NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV 

SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPȚIUNE 

Imobilul (teren si constructii) este situat in extravilanul comunei Lapos si apartine partial 

domeniului public al statului aflat in administrarea A.N. Apele Romane, partial domeniului public 

al judetului Prahova si al comunei Lapos conform HGR 1359/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare si partial unor proprietari particulari. 

Conform PUG si RLU ale com. Lapos - documentatii aprobate, terenul este situat partial in 

zona de protectie a DJ 235 si LEA 20 kV, zona de protectie sanitara a paraului Lapos, zona terenuri 

cu lucrari de impadurire, zona de taluz, cu eroziuni sau rise de destabilizare. 

Conform hartii de risc la alunecari de teren a com. Lapos, terenul este situat in zona cu punct 

de alunecare. 

 

B) DESTINAŢIA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE 

Terenul pe care se vor desfasura lucrarile are categoria de folosinta: drum, curs apa, pasune. 
Destinatia stabilita prin P.A.T.J. Prahova si PUG-ul localitatii - documentatii aprobate - este 

pentru zona cai de comunicatie rutiera "CC", zona terenuri extravilan "EX", subzona "EX3" - 
terenuri aflate permanent sub ape, "EX 1" - zona terenuri agricole 

 

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. 

 Prezenta documentație a fost elaborată în baza Certificatului de Urbanism nr. 85 din 

02.06.2022 atașat la documentație. 

 

 
 

 
 

Întocmit, 

Ing. Catalina Elena BOBOC 
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3.DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

3.3.CARACTERISTICI TEHNICE ŞI PARAMETRI SPECIFICI 

A) CATEGORIA ŞI CLASA DE IMPORTANŢĂ 
Categoria de importanță se stabileşte conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din 

2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importantă a construcţiilor”. 
Factorii determinanţi care au stat la baza stabiliri categoriei de importantă au fost: 
- Importanţă vitală; 
- Importantă social-economică şi culturală; 
- Implicarea economică; 
- Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă); 
- Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu; 
- Volumul de muncă şi de materiale necesare. 
Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, a 

căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie. 
Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 
P(n) = k(n) x Σ p(i) / n(i); 
Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanţi: 
P(1) – Importanţă vitală, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 
p(i) – oameni implicaţi direct – nivel redus, punctaj 1; 
p(ii) - oameni implicaţi indirect – nivel mediu, punctaj 2; 
p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1; 
P(2) – Importanța social economică şi culturală, funcţiunile construcţiei 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 
p(i) – mărimea comunităţii care apelează la funcţiuni – nivel apreciabil, punctaj 4; 
p(ii) – ponderea pe care o au funcţiunile în comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4; 
p(iii) – natura şi importanta funcţiunilor – nivel mediu, punctaj 2; 
P(3) – Implicarea ecologică, influența construcţiei asupra mediului natural şi construit 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 
p(i) – măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea 

mediului – nivel redus, punctaj 1; 
p(ii) – gradul de influenţă nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1; 
p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2; 
P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă) 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 
p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2; 
p(ii) – măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea 

evoluţiei acţiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4; 
p(iii) – măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de 

utilizare – nivel mediu, punctaj 2; 
P(5) – Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 
p(i) – măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale 

de teren şi de mediu – nivel ridicat, punctaj 6; 
p(ii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp – 

nivel mediu, punctaj 2; 
p(iii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determina activităţi / măsuri 

deosebite pentru exploatarea construcţiei – nivel mediu, punctaj 2; 
P(6) – Volumul de muncă şi de materiale necesare 
S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 
p(i) – ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6; 



 
 

   
 

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 

J22/100/2006 

CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 

+40.756.093.833 

office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 0007 /2022 

FAZA: D.A.L.I. 

EDITIA 1 REVIZIA 0 

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE Pag. 2 / 2 

p(ii) – volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor 
construcţiei pe durata de existenţă a acesteia – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia – nivel 
redus, punctaj 1. 

Nr. 
Crt. 

Factorul determinant Criteriile asociate 
k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 

1. 1 1 1 2 1 
2. 1 3 4 4 2 
3. 1 1 1 1 2 
4. 1 3 2 4 2 
5. 1 3 6 2 2 
6. 1 3 6 2 1 
Total 6 14 20 15 10 

 
14 

(6<14<17) 
 

Categoria de importantă C - Normală 
Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcţiilor), din analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a punctajelor 
acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor şase factori determinanţi: rezultă 
categoria de importantă C – lucrări de importanță normală. 

Construcţiile se încadrează în următoarele categorii şi clase de rezistenţă: 
- categoria de importantă:  „C” conf. HG 766/97, 
- clasa de importanță : a - III - a conf P100-1/2013, 
- categoria funcţională – drum judetean 
Clasa tehnica: - IV - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului 

Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor.  

 
B) COD ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPĂ CAZ 
Nu este cazul 

 
C) AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCŢIE 
Nu este cazul 

 
D) SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ EXISTENTĂ 
Suprafata construita existenta, Stotal=  13934 mp 

 
E) SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ  
Nu este cazul. 
 
F) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCŢIEI 

Valoarea de inventar in lei nu este cunoscuta. 
 
G) ALŢI PARAMETRI, ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ŞI NATURA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE. 
Nu este cazul. 

 
 

Întocmit, 

Ing. Catalina Elena BOBOC 
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3.DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

3.4 ANALIZA STĂRII CONSTRUCŢIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE 
ŞI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC PRECUM ŞI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC 
ÎN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZĂ DE REGIMUL DE PROTECŢIE DE MONUMENT 
ISTORIC ŞI AL IMOBILELOR AFLATE ÎN ZONELE DE PROTECŢIE ALE MONUMENTELOR 
ISTORICE SAU ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE 

A. LUCRARI DE CONSOLIDARE 

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Expert Tehnic Atestat ing. Zaharia 

Constantin, sectorul de drum judetean -DJ 235 prezintă următoarele caracteristici: 

În urma vizitei pe teren și a studiilor de specialitate realizate pe amplasament, s-a identificat 

faptul că versantul este afectat de forme complexe de alunecări de teren care pun în dificultate 

traficul rutier și pietonal pe acest sector de drum. 

In etapa de cartare geomorfologică s-a procedat la analiza detaliată a amplasamentului și 

identificarea acelor particularități care să pună în evidență situația actuală a amplasamentului.  

Sectorul de drum investigat se prezintă în profil mixt, cu debleu pe partea stângă și rambleu 

pe partea dreaptă.  

În urma precipitațiilor abundente din anul 2021, versantul din zona debleului a fost afectat 

de o alunecare de teren ce a cuprins zonele adiacente printre care și corpul drumului. Masa 

alunecătoare desprinsă din versant a acoperit în totalitate atât drumul cât și un zid de sprijin din 

beton existent. Versantul are un aspect vălurit, cu multiple forme de eroziune și trepte de rupere.  

Pentru reluarea circulației rutiere, pământul desprins din versant a fost depozitat pe taluzul 

de rambleu a drumului, ce coboară în albia pârâului Lapoș care se află la o distanță redusă față de 

acostament. 

Alunecarea identificată pe versant se poate clasifica ca și o alunecare de tip curgere lentă a 

masei argiloase datorită infiltrațiilor de apă ce au loc în masiv și care, odată înmuiat stratul 

acoperitor nu mai este capabil să preia forțe tangențiale și astfel se declanșează formele de 

alunecare sub greutate proprie si a suprasarcinilor din trafic;  

Albia neamenajată a pârâului coroborat cu acțiunea necontrolată a apei la baza rambleului 

și eroziunea provocată de aceasta în perioadele cu precipitații abundente poate reprezenta un 

factor declanșator pentru extinderea alunecării de teren.  

Sectorul de drum investigat nu dispune de un sistem corespunzător de colectare al apelor 

pluviale, care să asigure o evacuare controlată și corespunzătoare a apelor din precipitații. 

 

B. LUCRARI DE DRUM 

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Expert Tehnic Atestat dr.ing. Vasile Boboc, 

sectorul de drum judetean -DJ 235, km 2+200-km 2+338, prezintă următoarele 

caracteristici: 

Sectorul de drum judetean DJ 235 are o stare tehnica si de viabilitate necorespunzatoare, 
prezentand degradari specifice drumurilor pietruite, iar ca si consecinta este impropriu pentru 
desfasurarea circulatiei rutiere in conditii optime de siguranta si confort, provocand degradarea 
prematura a autovehiculelor, stresul utilizatorilor si impunand o viteza redusa. 

Sectorul de drum investigat prezintă  degradări şi deformaţii specifice drumurilor pietruite 
dupa cum urmeaza: 

• Fagase  
• Gropi  
• Spalare parte carosabila  
• Eroziune  a malului Paraului Lapos 
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Sectorul de drum investigat nu dispune de un sistem corespunzator de colectare al apelor 

pluviale, care sa asigure o evacuare controlata si corespunzatoare a apelor din precipitatii. 

Sectorul de drum analizat are capacitate portanta insuficienta conform tabelului 4 din 
normativul CD 31/ 2002. 

 

 

 

 
 

ÎNTOCMIT, ÎNTOCMIT, 

  Ing. Catalina Elena BOBOC Dr.ing. Razvan CHIRILA 
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3.DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

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

În urma vizitei pe teren și a studiilor de specialitate realizate pe amplasament, s-a identificat 

faptul că versantul este afectat de forme complexe de alunecări de teren care pun în dificultate 

traficul rutier și pietonal pe acest sector de drum. 

In etapa de cartare geomorfologică s-a procedat la analiza detaliată a amplasamentului și 

identificarea acelor particularități care să pună în evidență situația actuală a amplasamentului.  

Sectorul de drum investigat se prezintă în profil mixt, cu debleu pe partea stângă și rambleu 

pe partea dreaptă.  

În urma precipitațiilor abundente din anul 2021, versantul din zona debleului a fost afectat 

de o alunecare de teren ce a cuprins zonele adiacente printre care și corpul drumului. Masa 

alunecătoare desprinsă din versant a acoperit în totalitate atât drumul cât și un zid de sprijin din 

beton existent. Versantul are un aspect vălurit, cu multiple forme de eroziune și trepte de rupere.  

Pentru reluarea circulației rutiere, pământul desprins din versant a fost depozitat pe taluzul 

de rambleu a drumului, ce coboară în albia pârâului Lapoș care se află la o distanță redusă față de 

acostament. 

Alunecarea identificată pe versant se poate clasifica ca și o alunecare de tip curgere lentă a 

masei argiloase datorită infiltrațiilor de apă ce au loc în masiv și care, odată înmuiat stratul 

acoperitor nu mai este capabil să preia forțe tangențiale și astfel se declanșează formele de 

alunecare sub greutate proprie si a suprasarcinilor din trafic;  

Albia neamenajată a pârâului coroborat cu acțiunea necontrolată a apei la baza rambleului 

și eroziunea provocată de aceasta în perioadele cu precipitații abundente poate reprezenta un 

factor declanșator pentru extinderea alunecării de teren.  

Sectorul de drum judetean DJ 235 are o stare tehnica si de viabilitate necorespunzatoare, 

prezentand degradari specifice drumurilor pietruite (gropi, fagase), iar ca si consecinta este 

impropriu pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii optime de siguranta si confort, 

provocand degradarea prematura a autovehiculelor, stresul utilizatorilor si impunand o viteza 

redusa. 

Sectorul de drum investigat nu dispune de un sistem corespunzător de colectare al apelor 

pluviale, care să asigure o evacuare controlată și corespunzătoare a apelor din precipitații. 

 

Cerinta de calitate”A”-rezistenta la stabilitate, la solicitarea statice, dinamice, inclusiv 

seismice. La momentul actual nu sunt indeplinite cerintele exigentei “A” prin: 

-nu este asigurata stabilitatea locala a drumului; 

-nu este asigurata colectarea apelor din zona drumului si de pe platforma prin 

rigole/santuri si evacuarea lor prin podete; 

Cerinta de calitate ”B”-Siguranta in exploatare. 

Lucrarile au fost proiectate de asa maniera incat exploatarea drumului si a lucrarilor 

aferente(santuri,podete, ziduri de sprijin, consolidari etc.) sa fie in conditii de siguranta. La 

momentul actual, in exploatarea drumului exista riscuri inacceptabile de accidente,din punct de 

vedere legal precum: alunecari, caderi, socuri ,etc: 

-drumul este afectat de alunecare de teren, in urma careia a fost afectata imbracamintea 

rutiera si zonele adiacente, fapt ce pune în pericol siguranța circulației rutiere  

- nu exista dispozitive de colectarea si evacuarea apei din zona drumului; 
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Cerinta de calitate ”D”-Sanatatea oamenilor si protectia mediului.   

Sistemul rutier existent  constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor din 

zona. Deasemenea, nu va fi afectat mediul inconjurator.In acest scop s-au prevazut urmatoarele: 

- consum de carburanti, piese de schimb ridicat  

- durata de viata a  autovehiculelor mica; 

- declivitati foarte mari ceea ce conduce la emisie de gaze de esapament mare , fapt ce 

conduce la o poluare in zona ridicata; 

- datorita imbracamintii rutiere afectate de alunecarea de teren, rezulta un trafic anevoios  
 

Documentatia va trata în general modalitatile de rezolvare a problemelor existente, punctul 

de pornire fiind identificarea si analiza problemelor. 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru aceasta investitie:  

- va înlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect;  

- va asigura faptul ca proiectul este gândit astfel încât va îndeplini scopurile pentru care este  

implementat; 

- va asigura faptul ca proiectul este sustenabil pe termen lung.  

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie include un program de investigatii 

pentru a stabili parametrii esentiali de proiectare. Necesarul de investigatii pe teren depinde de 

natura proiectului si de cantitatea de informatii sigure existente. Proiectul este identificat  pe baza 

cererii estimate pentru infrastructura de drum.  Aspectele tehnice au în vedere în principal 

stabilirea lucrarilor necesare care sa asigure o baza pentru urmatoarele etape de proiectare si 

înlesnirea unei estimari realiste a costului alternativei selectate. 

 

3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, ÎNTOCMIT, 

  Ing. Catalina Elena BOBOC Dr.ing. Razvan CHIRILA 
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI 

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 

A) CLASA DE RISC SEISMIC  

Conform STAS 11100/1 – 93 corelat cu normativul P 100 - 1/2013– zona studiată se 

încadrează în zona seismică, caracterizată prin: 

• zona de macroseismicitate I= 9.2 

• a g acceleraţia terenului = 0,40 g 

• T c perioadă de colţ T c = 1,60 sec 

 

B) PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SOLUŢII DE INTERVENŢIE 

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Expert Tehnic Atestat ing. Zaharia Constantin 

se prezinta doua solutii de interventii: 

Activități imediate, cu caracter de urgență: 

• Monitorizarea geotehnică de tip inclinometric și topografic, prin montarea a min. 2 

inclinometre, cu adâncimea de min. 15m și măsurarea periodică a deplasărilor ce pot să 

apară în interiorul versantului. Acțiunea de monitorizare va fi încredințată firmelor de 

profil care sunt atestate de ISC – Autorizație Laborator Încercări în Construcții, profil 

GTF – Investigații și încercări geotehnice. Supraveghere geotehnică in situ prin 

aparatură. Inclinometre, conform SR EN ISO 18674-3. Acțiunea de monitorizare se 

va realiza lunar în primele 6 luni și din 2 în 2 luni pentru următoarele citiri. 

Rezultatele vor fi aduse la cunoștință Expertului și Beneficiarului în maxim 24 ore 

de la finalizare. 

• Vegetalizaea zonei de aval cu arbori cu rădăcini adânci, pivotante și ramificate pentru a 

ajuta la diminuarea formelor de alunecare în zonele de aval de drum; 

• Decolmatarea șanțurilor și asigurarea scurgerii apelor în lungul acestora; 

• Evitarea supraîncărcării versantului prin dispunerea de materiale în zona alunecată. 

• Implementarea unui proiect tehnic de consolidare și refacere a părții carosabile; 

• Dispunerea unor panouri avertizoare cu minim 200m înainte de zona alunecării și 

limitarea vitezei la maxim 20km/h, astfel încât să se reducă riscul de producere a unor 

accidente rutiere; 

Având în vedere situația din amplasament, soluțiile de consolidare au fost recomandate astfel 

încât structurile de sprijin să nu depășească limita de proprietate. Soluțiile complementare de 

vegetalizare, profilare și amenajare versant au rolul de a crește factorul de stabilitate și de a reduce 

riscul ca lucrările de consolidare să fie afectate de eventuale alunecări adiacente drumului. Aceste 

soluții pot fi implementate în etape diferite astfel încât Beneficiarul să aibă o cale legală de execuție 

a acestora.  

❖ SOLUTIA 1 DE CONSOLIDARE, ZONA DE DEBLEU 

Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați considerați încastrați în terenul bun de fundare. 

•  Închiderea circulației pe sensul de mers pe zona de rambleu – marcare cu indicatoare 

vizibile pe timp de noapte;  

• Profilarea terenului și realizarea unei structuri de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați dispuși spațial. Lungimea piloților va fi de minim 20.0m față de CTA și vor fi de 
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diametru min. 880mm. Structura de sprijin va avea rolul de a prelua împingerile provenite 

din masa alunecătoare a versantului si a proteja zona amplasamentului de eventuala 

extindere a alunecării prin curgerea materialului în zona drumului. Diametrul final și 

adâncimea de încastrare în stratul de bază vor rezulta în urma calculelor de dimensionare 

unde se vor calcula toate acțiunile favorabile și defavorabile asupra sistemului de sprijin. 

• Având în vedere profilul terenului, se recomandă realizarea piloților la o cotă mai jos decât 

cea a drumului, cu aproximativ 1m, apoi rigidizarea lor se va realiza cu un radier din beton 

armat și o elevație de tip zid de sprijin masiv din beton armat cu înălțimea medie de 

3.50...4.00m; 

• În spatele structurii de sprijin se va realiza un sistem de drenaj în spic, cu rolul de a elimina 

apa din corpul versantului alunecător, respectiv diminua împingerile asupra structurii de 

sprijin; 

• Se va profila versantul prin terasare la pante de maxim 2:3 și se vor planta arbori cu 

rădăcini pivotante; 

• Proiectantul de specialitate, în funcție de cerințele din tema de proiectare va adopta o 

soluție optimă din punct de vedere tehnico-economic și va pune în evidență gradul minim 

de siguranță funcție de riscul geotehnic asociat zonei. 

• Decopertarea zestrei existente și a terenului natural pe zona taluzului de rambleu pe o 

grosime de minim 1.00m de la CTA – structură rutieră existentă; 

• Refacerea umpluturii până la cota inferioară a fundației de drum proiectat, cu materiale 

granulare cu muchii vii (de preferat piatră spartă) și dispunerea unei geogrile biaxile în 

interiorul acestui strat, cu rol de preluare a deformațiilor provenite din suprasarcini; 

• Dispunerea unui parapete de protecție în zona de acostament – montat în structura de 

sprijin; 

• Vegetalizarea întregii suprafețe de taluz cu plante perene și arbori cu rădăcini adânci, în 

scopul de a elimina riscul de alunecări de superficiale și eroziune datorită apei din 

precipitații căzută direct pe suprafața taluzului; 

 

❖ SOLUTIA 2 DE CONSOLIDARE, ZONA DE DEBLEU 

Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin sub forma unui viaduct ingropat, 

cu calea de rulare dispusă la o cotă de min. 2m față de cota existentă a drumului   

• Implementarea acestei soluții implică realizarea unor structuri de consolidare pentru 

sprijinirea malurilor râului Lapoș, astfel încât evoluția alunecării să nu colmateze în 

totalitate secțiunea de curgere a râului.  

 

❖ SOLUTIA 3 DE CONSOLIDARE, ZONA DE DEBLEU 

Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați considerați încastrați în terenul bun de fundare și cupolă de descărcare la partea 

superioară 

• Implementarea acestei soluții presupune ca la partea superioară a structurii de sprijin din 

zona de debleu să se realizeze o cupolă de descărcare sub forma unui tunel, prin care 

pământul provenit din alunecare să refuleze în zona cupolei. Apoi prin activități de 

întreținere curentă se va proceda la degajarea suplimentară a pământului astfel încât 

acesta să nu ajungă în zona albiei râului Lapoș. 

Soluțiile de consolidare se vor dispune pe o lungime de minim 100m. 
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Soluții comune celor două variante: 

- Plantarea suplimentară de arbori și arbuști cu rădăcini pivotante și ramificate, pe zona de 

rambleu, astfel încât să se reducă riscul de alunecări superficiale de tip curgere lentă 

(Robinia pseudoacacia L.); 

- Profilarea versantului și eliminarea zonelor de contrapantă; 

- Montarea a min. 2 inclinometre în structura de consolidare și monitorizare geotehnica de 

tip special; 

- Refacerea sistemului de preluare ape pluviale în lungul drumului; 

 

❖ SOLUTIA UNICA  DE CONSOLIDARE, ZONA DE RAMBLEU 

Structură de sprijin si amenajare teren pe zona de rambleu, variantă unică  

Având în vedere situația din teren se recomandă ca albia râului să fie amenajată prin 

profilare, protecție talveg cu saltele din gabioane; 

- Taluzul (malul) ce face legătura dintre albia pârâului și terasamentul drumului se va 

consolida cu un zid de sprijin din beton armat cu fundatie directa la adâncimea de minim 

1.50m față de cota talvegului amenajat.; 

- Se vor proteja lucrările de sprijin contra fenomenului de afuiere prin amenajarea unor 

structuri din anrocamente sau saltele din gabioane pereate cu beton dispuse pe baza 

talvegului; 

 

LUCRARI DE DRUM 

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Expert Tehnic Atestat dr.ing. Vasile Boboc se 

prezinta doua solutii de interventii: 

Scenariul 1 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 15 cm strat de fundatie din balast 

• 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

• 8 cm strat de baza din AB 31.5  

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA 16 

Scenariul 2 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 20 cm strat de fundatie din balast  

• 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri 

• geosintetic pentru intirzierea transmiterii fisurilor 

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA16 

In ambele scenarii se vor executa urmatoarele lucrari: 

Sectorul de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+338, de clasa tehnica IV, va fi prevăzut 

cu: 

• latimea platformei de 8.0 m din care parte carosabila de 6.00m , doua benzi de 

incadrare de 0.25 m si doua acostamente de 0.75m; 

În cazul în care se impune realizarea terasamentelor în vederea asigurării lățimii minime 

proiectate, platforme de încrucișare, etc., prin extinderea pe zone unde nu sunt acoperite de 
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zestrea existentă, se recomandă îndepărtarea în totalitate a solului vegetal pe cel puțin 60.0cm 

grosime. 

Colectarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii se va face prin şanţuri/rigole iar 

descărcarea acestora prin podeţe transversale. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, ÎNTOCMIT, 

  Ing. Catalina Elena BOBOC Dr.ing. Razvan CHIRILA 
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI 

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 

C) SOLUŢII TEHNICE SI MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE EXPERTUL TEHNIC ŞI, DUPĂ 
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL DOCUMENTAŢIEI DE 
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

Soluții propuse de expertul tehnic: 

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Expert Tehnic Atestat ing. Zaharia Constantin 

se prezinta doua solutii de interventii: 

Activități imediate, cu caracter de urgență: 

• Monitorizarea geotehnică de tip inclinometric și topografic, prin montarea a min. 2 

inclinometre, cu adâncimea de min. 15m și măsurarea periodică a deplasărilor ce pot să 

apară în interiorul versantului. Acțiunea de monitorizare va fi încredințată firmelor de 

profil care sunt atestate de ISC – Autorizație Laborator Încercări în Construcții, profil 

GTF – Investigații și încercări geotehnice. Supraveghere geotehnică in situ prin 

aparatură. Inclinometre, conform SR EN ISO 18674-3. Acțiunea de monitorizare se 

va realiza lunar în primele 6 luni și din 2 în 2 luni pentru următoarele citiri. 

Rezultatele vor fi aduse la cunoștință Expertului și Beneficiarului în maxim 24 ore 

de la finalizare. 

• Vegetalizarea zonei de aval cu arbori cu rădăcini adânci, pivotante și ramificate pentru a 

ajuta la diminuarea formelor de alunecare în zonele de aval de drum; 

• Decolmatarea șanțurilor și asigurarea scurgerii apelor în lungul acestora; 

• Evitarea supraîncărcării versantului prin dispunerea de materiale în zona alunecată. 

• Implementarea unui proiect tehnic de consolidare și refacere a părții carosabile; 

• Dispunerea unor panouri avertizoare cu minim 200m înainte de zona alunecării și 

limitarea vitezei la maxim 20km/h, astfel încât să se reducă riscul de producere a unor 

accidente rutiere; 

Având în vedere situația din amplasament, soluțiile de consolidare au fost recomandate astfel 

încât structurile de sprijin să nu depășească limita de proprietate. Soluțiile complementare de 

vegetalizare, profilare și amenajare versant au rolul de a crește factorul de stabilitate și de a reduce 

riscul ca lucrările de consolidare să fie afectate de eventuale alunecări adiacente drumului. Aceste 

soluții pot fi implementate în etape diferite astfel încât Beneficiarul să aibă o cale legală de execuție 

a acestora.  

 

❖ SOLUTIA 1 DE CONSOLIDARE, ZONA DE DEBLEU 

Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați considerați încastrați în terenul bun de fundare. 

•  Închiderea circulației pe sensul de mers pe zona de rambleu – marcare cu indicatoare 

vizibile pe timp de noapte;  

• Profilarea terenului și realizarea unei structuri de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați dispuși spațial. Lungimea piloților va fi de minim 20.0m față de CTA și vor fi de 

diametru min. 880mm. Structura de sprijin va avea rolul de a prelua împingerile provenite 

din masa alunecătoare a versantului si a proteja zona amplasamentului de eventuala 

extindere a alunecării prin curgerea materialului în zona drumului. Diametrul final și 

adâncimea de încastrare în stratul de bază vor rezulta în urma calculelor de dimensionare 

unde se vor calcula toate acțiunile favorabile și defavorabile asupra sistemului de sprijin. 
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• Având în vedere profilul terenului, se recomandă realizarea piloților la o cotă mai jos decât 

cea a drumului, cu aproximativ 1m, apoi rigidizarea lor se va realiza cu un radier din beton 

armat și o elevație de tip zid de sprijin masiv din beton armat cu înălțimea medie de 

3.50...4.00m; 

• În spatele structurii de sprijin se va realiza un sistem de drenaj în spic, cu rolul de a elimina 

apa din corpul versantului alunecător, respectiv diminua împingerile asupra structurii de 

sprijin; 

• Se va profila versantul prin terasare la pante de maxim 2:3 și se vor planta arbori cu 

rădăcini pivotante; 

• Proiectantul de specialitate, în funcție de cerințele din tema de proiectare va adopta o 

soluție optimă din punct de vedere tehnico-economic și va pune în evidență gradul minim 

de siguranță funcție de riscul geotehnic asociat zonei. 

• Decopertarea zestrei existente și a terenului natural pe zona taluzului de rambleu pe o 

grosime de minim 1.00m de la CTA – structură rutieră existentă; 

• Refacerea umpluturii până la cota inferioară a fundației de drum proiectat, cu materiale 

granulare cu muchii vii (de preferat piatră spartă) și dispunerea unei geogrile biaxile în 

interiorul acestui strat, cu rol de preluare a deformațiilor provenite din suprasarcini; 

• Dispunerea unui parapete de protecție în zona de acostament – montat în structura de 

sprijin; 

• Vegetalizarea întregii suprafețe de taluz cu plante perene și arbori cu rădăcini adânci, în 

scopul de a elimina riscul de alunecări de superficiale și eroziune datorită apei din 

precipitații căzută direct pe suprafața taluzului; 

 

❖ SOLUTIA 2 DE CONSOLIDARE, ZONA DE DEBLEU 

Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin sub forma unui viaduct ingropat, 

cu calea de rulare dispusă la o cotă de min. 2m față de cota existentă a drumului   

• Implementarea acestei soluții implică realizarea unor structuri de consolidare pentru 

sprijinirea malurilor râului Lapoș, astfel încât evoluția alunecării să nu colmateze în 

totalitate secțiunea de curgere a râului.  

 

❖ SOLUTIA 3 DE CONSOLIDARE, ZONA DE DEBLEU 

Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați considerați încastrați în terenul bun de fundare și cupolă de descărcare la partea 

superioară 

• Implementarea acestei soluții presupune ca la partea superioară a structurii de sprijin din 

zona de debleu să se realizeze o cupolă de descărcare sub forma unui tunel, prin care 

pământul provenit din alunecare să refuleze în zona cupolei. Apoi prin activități de 

întreținere curentă se va proceda la degajarea suplimentară a pământului astfel încât 

acesta să nu ajungă în zona albiei râului Lapoș. 

Soluțiile de consolidare se vor dispune pe o lungime de minim 100m. 

 

Din punct de vedere tehnic și economic, expertul tehnic recomandă implementarea 

variantei nr. 1 de consolidare. 
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Soluții comune celor două variante: 

- Plantarea suplimentară de arbori și arbuști cu rădăcini pivotante și ramificate, pe zona de 

rambleu, astfel încât să se reducă riscul de alunecări superficiale de tip curgere lentă 

(Robinia pseudoacacia L.); 

- Profilarea versantului și eliminarea zonelor de contrapantă; 

- Montarea a min. 2 inclinometre în structura de consolidare și monitorizare geotehnica de 

tip special; 

- Refacerea sistemului de preluare ape pluviale în lungul drumului; 

 

❖ SOLUTIA UNICA  DE CONSOLIDARE, ZONA DE RAMBLEU 

Structură de sprijin si amenajare teren pe zona de rambleu, variantă unică  

Având în vedere situația din teren se recomandă ca albia râului să fie amenajată prin 

profilare, protecție talveg cu saltele din gabioane; 

- Taluzul (malul) ce face legătura dintre albia pârâului și terasamentul drumului se va 

consolida cu un zid de sprijin din beton armat cu fundatie directa la adâncimea de minim 

1.50m față de cota talvegului amenajat.; 

- Se vor proteja lucrările de sprijin contra fenomenului de afuiere prin amenajarea unor 

structuri din anrocamente sau saltele din gabioane pereate cu beton dispuse pe baza 

talvegului; 

 

LUCRARI DE DRUM 

Conform Expertizei Tehnice intocmite de Expert Tehnic Atestat dr.ing. Vasile Boboc 

se recomanda urmatoarele: 

Scenariul 1 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 15 cm strat de fundatie din balast 

• 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

• 8 cm strat de baza din AB 31.5  

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA 16 

Scenariul 2 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 20 cm strat de fundatie din balast  

• 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri 

• geosintetic pentru intirzierea transmiterii fisurilor 

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA16 

In ambele scenarii se vor executa urmatoarele lucrari: 

Sectorul de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+338, de clasa tehnica IV, va fi prevăzut 

cu: 

• latimea platformei de 8.0 m din care parte carosabila de 6.00m , doua benzi de 

incadrare de 0.25 m si doua acostamente de 0.75m; 

În cazul în care se impune realizarea terasamentelor în vederea asigurării lățimii minime 

proiectate, platforme de încrucișare, etc., prin extinderea pe zone unde nu sunt acoperite de 
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zestrea existentă, se recomandă îndepărtarea în totalitate a solului vegetal pe cel puțin 60.0cm 

grosime. 

Colectarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii se va face prin şanţuri/rigole iar 

descărcarea acestora prin podeţe transversale. 

Luandu-se in considerare raportul calitate/eficienta economica/materialele 

folosite/locatie scenariul agreat de catre Expertul tehnic si de catre proiectant este 

Scenariul I. 

 

 

D) RECOMANDAREA INTERVENŢIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA 
FUNCŢIONĂRII CONFORM CERINŢELOR SI CONFORM EXIGENŢELOR DE CALITATE 

In urma observatiilor si investigatiilor efectuate in amplasamentul drumului, Expertizele 

Tehnice  au scos in evidenta deficientele si urgenta pentru a se interveni in scopul imbunatatirii 

conditiilor de circulatie. 

Luând în considerare, starea de degradare a imbracamintii rutiere, lipsa/degradarea 

dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor, a instabilitatii platformei drumului se apreciază 

că starea tehnică a sectorului de drum este proastă și nu asigură nivelul de serviciu pentru 

utilizatori, conform Normativului privind cerințele tehnice de calitate a drumului legate de 

cerințele utilizatorilor, indicativ NE 021-2003. 

Se impune consolidarea sectorului de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+338, pentru 

asigurarea viabilității lui și crearea condițiilor de circulație pentru utilizatori. 

Totodată se vor îmbunătăți și condițiile referitoare la protecția mediului. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, ÎNTOCMIT, 
  Ing. Catalina Elena BOBOC Dr.ing. Razvan CHIRILA 
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE 

(MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 

 

5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, 

FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC 

A. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de 

intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea 

instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, 

debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea 

terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea 

funcționalității construcției reabilitate 

 Principalele criterii de selectie pentru alternativa optima trebuie sa îndeplineasca 

principiile unei dezvoltari durabile: 

 - sa aiba efecte negative minime asupra mediului înconjurator; 

 - sa fie acceptabil din punct de vedere social; 

 - sa fie fezabil din punct de vedere economic. 

In cadrul analizei se va lua in considerare Scenariul 1 ce va cuprinde varianta 1 

recomandata si agreata de expertii tehnici atestati si Scenariul 2 ce va cuprinde varianta 2 

sau 3 prezentata in rapoartul de expertiza Af si varianta 2  prezentata in rapoartul de 

expertiza A4B2D. 

 

Activități imediate, cu caracter de urgență: 

• Monitorizarea geotehnică de tip inclinometric și topografic, prin montarea a min. 2 

inclinometre, cu adâncimea de min. 15m și măsurarea periodică a deplasărilor ce pot să 

apară în interiorul versantului. Acțiunea de monitorizare va fi încredințată firmelor de 

profil care sunt atestate de ISC – Autorizație Laborator Încercări în Construcții, profil 

GTF – Investigații și încercări geotehnice. Supraveghere geotehnică in situ prin 

aparatură. Inclinometre, conform SR EN ISO 18674-3. Acțiunea de monitorizare se 

va realiza lunar în primele 6 luni și din 2 în 2 luni pentru următoarele citiri. 

Rezultatele vor fi aduse la cunoștință Expertului și Beneficiarului în maxim 24 ore 

de la finalizare. 

• Vegetalizarea zonei de aval cu arbori cu rădăcini adânci, pivotante și ramificate pentru a 

ajuta la diminuarea formelor de alunecare în zonele de aval de drum; 

• Decolmatarea șanțurilor și asigurarea scurgerii apelor în lungul acestora; 

• Evitarea supraîncărcării versantului prin dispunerea de materiale în zona alunecată. 

• Implementarea unui proiect tehnic de consolidare și refacere a părții carosabile; 

• Dispunerea unor panouri avertizoare cu minim 200m înainte de zona alunecării și 

limitarea vitezei la maxim 20km/h, astfel încât să se reducă riscul de producere a unor 

accidente rutiere; 

Având în vedere situația din amplasament, soluțiile de consolidare au fost recomandate astfel 

încât structurile de sprijin să nu depășească limita de proprietate. Soluțiile complementare de 

vegetalizare, profilare și amenajare versant au rolul de a crește factorul de stabilitate și de a reduce 

riscul ca lucrările de consolidare să fie afectate de eventuale alunecări adiacente drumului. Aceste 

soluții pot fi implementate în etape diferite astfel încât Beneficiarul să aibă o cale legală de execuție 

a acestora.  
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SCENARIUL I   

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

❖ ZONA DE DEBLEU 

Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați considerați încastrați în terenul bun de fundare. 

• Închiderea circulației pe sensul de mers pe zona de rambleu – marcare cu indicatoare 

vizibile pe timp de noapte;  

• Profilarea terenului și realizarea unei structuri de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați dispuși spațial. Lungimea piloților va fi de minim 20.0m față de CTA și vor fi de 

diametru min. 880mm. Structura de sprijin va avea rolul de a prelua împingerile provenite 

din masa alunecătoare a versantului si a proteja zona amplasamentului de eventuala 

extindere a alunecării prin curgerea materialului în zona drumului. Diametrul final și 

adâncimea de încastrare în stratul de bază vor rezulta în urma calculelor de dimensionare 

unde se vor calcula toate acțiunile favorabile și defavorabile asupra sistemului de sprijin. 

• Având în vedere profilul terenului, se recomandă realizarea piloților la o cotă mai jos decât 

cea a drumului, cu aproximativ 1m, apoi rigidizarea lor se va realiza cu un radier din beton 

armat și o elevație de tip zid de sprijin masiv din beton armat cu înălțimea medie de 

3.50...4.00m; 

• În spatele structurii de sprijin se va realiza un sistem de drenaj în spic, cu rolul de a elimina 

apa din corpul versantului alunecător, respectiv diminua împingerile asupra structurii de 

sprijin; 

• Se va profila versantul prin terasare la pante de maxim 2:3 și se vor planta arbori cu 

rădăcini pivotante; 

• Proiectantul de specialitate, în funcție de cerințele din tema de proiectare va adopta o 

soluție optimă din punct de vedere tehnico-economic și va pune în evidență gradul minim 

de siguranță funcție de riscul geotehnic asociat zonei. 

• Decopertarea zestrei existente și a terenului natural pe zona taluzului de rambleu pe o 

grosime de minim 1.00m de la CTA – structură rutieră existentă; 

• Refacerea umpluturii până la cota inferioară a fundației de drum proiectat, cu materiale 

granulare cu muchii vii (de preferat piatră spartă) și dispunerea unei geogrile biaxile în 

interiorul acestui strat, cu rol de preluare a deformațiilor provenite din suprasarcini; 

• Dispunerea unui parapete de protecție în zona de acostament – montat în structura de 

sprijin; 

• Vegetalizarea întregii suprafețe de taluz cu plante perene și arbori cu rădăcini adânci, în 

scopul de a elimina riscul de alunecări de superficiale și eroziune datorită apei din 

precipitații căzută direct pe suprafața taluzului; 

 

LUCRARI DE DRUM 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 15 cm strat de fundatie din balast 

• 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

• 8 cm strat de baza din AB 31.5  

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA 16 
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SCENARIUL II  

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

❖ ZONA DE DEBLEU 

Varianta - Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă 

pe piloți forați considerați articulați în terenul bun de fundare și ancorați la partea 

superioară cu sisteme de ancore active. 

• Închiderea circulației pe sensul de mers pe zona de rambleu – marcare cu indicatoare 

vizibile pe timp de noapte; 

• Realizarea unei structuri de sprijin din beton armat cu fundația indirectă formată din piloți 

forați de diametru mare, minim 600mm secțiune și adâncimea minimă de 10.0m măsurată 

de la axul drumului existent. Structura de sprijin va fi dispusă în șah, rigidizată la partea 

superioară cu un radier din beton armat. Structura se va realiza pe tronsoane de maxim 

12.0m lungime;  

• Ancorarea structurii de sprijin cu ancore din toroane postensionate. Distanta în plan 

dintre ancoraje va fi calculată astfel încât să fie limitate deplasările la partea superioară; 

• Dispunerea unui parapet de protecție în zona de acostament – montat în structura de 

sprijin. 

SAU  

Varianta- Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă pe 

piloți forați considerați încastrați în terenul bun de fundare și cupolă de descărcare la partea 

superioară 

• Implementarea acestei soluții presupune ca la partea superioară a structurii de sprijin din 

zona de debleu să se realizeze o cupolă de descărcare sub forma unui tunel, prin care 

pământul provenit din alunecare să refuleze în zona cupolei. Apoi prin activități de 

întreținere curentă se va proceda la degajarea suplimentară a pământului astfel încât 

acesta să nu ajungă în zona albiei râului Lapoș. 

 

LUCRARI DE DRUM 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 20 cm strat de fundatie din balast  

• 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri 

• geosintetic pentru intirzierea transmiterii fisurilor 

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA16 

 

Soluții comune celor două variante: 

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

❖ ZONA DE RAMBLEU 

Structură de sprijin si amenajare teren pe zona de rambleu, variantă unică  

Având în vedere situația din teren se recomandă ca albia râului să fie amenajată prin 

profilare, protecție talveg cu saltele din gabioane; 

- Taluzul (malul) ce face legătura dintre albia pârâului și terasamentul drumului se va 

consolida cu un zid de sprijin din beton armat cu fundatie directa la adâncimea de minim 

1.50m față de cota talvegului amenajat.; 



 
 

   
 

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 

J22/100/2006 

CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 

+40.756.093.833 

office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 0007 /2022 

FAZA: D.A.L.I. 

EDITIA 1 REVIZIA 0 

6.SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) Pag. 4 / 24 

- Se vor proteja lucrările de sprijin contra fenomenului de afuiere prin amenajarea unor 

structuri din anrocamente sau saltele din gabioane pereate cu beton dispuse pe baza 

talvegului; 

 

- Plantarea suplimentară de arbori și arbuști cu rădăcini pivotante și ramificate, pe zona de 

rambleu, astfel încât să se reducă riscul de alunecări superficiale de tip curgere lentă 

(Robinia pseudoacacia L.); 

- Profilarea versantului și eliminarea zonelor de contrapantă; 

- Montarea a min. 2 inclinometre în structura de consolidare și monitorizare geotehnica de 

tip special; 

- Refacerea sistemului de preluare ape pluviale în lungul drumului; 

 

LUCRARI DE DRUM 

Sectorul de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+338, de clasa tehnica IV, va fi prevăzut 

cu: 

• latimea platformei de 8.0 m din care parte carosabila de 6.00m , doua benzi de 

incadrare de 0.25 m si doua acostamente de 0.75m; 

În cazul în care se impune realizarea terasamentelor în vederea asigurării lățimii minime 

proiectate, platforme de încrucișare, etc., prin extinderea pe zone unde nu sunt acoperite de 

zestrea existentă, se recomandă îndepărtarea în totalitate a solului vegetal pe cel puțin 60.0cm 

grosime. 

Colectarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii se va face prin şanţuri/rigole iar 

descărcarea acestora prin podeţe transversale. 

 

B. analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investiția 

 Analiza factorilor de risc este aceasi pentru ambele solutii. 

 Amplasarea, constructia si intretinerea  infrastructurii rutiere au un impact asupra 

mediului concretizat  prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de 

constructii  din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si 

asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului. 

 Prin consolidarea sectorului de drum judetean-DJ 235, km 2+200-km 2+338, s-au luat 

masuri pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie care sa permita circulatia cu viteza cit mai 

uniforma diminuind  astfel emisia de noxe. 

           Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea 

vântului si de schimbarile de temperatură poate fi controlate prin protectia destinata cresterii 

vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durată. 

 Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la 

suprafată provocată de debitele de apă sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala.          

Se va avea in vedere ca resturile rămase in urma lucrarilor de intretinere să nu afecteze cadrul 

natural. 

 Tinând seama de natura geologică si pedologică a zonei, orografie, clima, hidrologia 

vegetatiei locale, beneficiarul va urmări ìn permanentă curăţirea cursurilor de apă afluente si 

adiacente de resturi de exploatare, curaţirea şanţurilor si gurilor de scurgere, reapariţia vegetatiei 

prin lucrări silvice sau inierbari. 
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C. informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură 

sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența 

condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate 

 Nu este cazul  

 

D. caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma 

realizării lucrărilor de intervenție 

 Lucrari de consolidare 

 1. Structură de sprijin pe piloti forati, considerati incastrati in terenul bun de fundare: 

• lungime totală: L = 105 m; 

• număr tronsoane: 10 buc; 

• număr piloti: 70 buc; 

• lungime pilot: 20m; 

• diametru pilot: 880mm 

 2. Structură de sprijin – zid in zona de rambleu: 

• lungime totală: L = 50 m; 

• număr tronsoane: 15 buc; 

 3. Saltea din gabioane 

• Suprafata: 350mp; 

• Volum: 175mc; 

 4. Drenuri spic: 

• Numar de retele: 8 buc; 

• Lungime retea: 11m; 

• Numar camine vizitare: 13 buc; 

• Lungime retea evacuare: 125m 

 5. Monitorizare înclinometrică: 

•  înclinometre: 2 buc. 

6. Lungimi și suprafețe utilizate pentru implementarea proiectului: 

• Lungime structuri de consolidare: 105m; 

 Suprafață de teren utilizată temporar: aprox. 3500mp; 

 Suprafață de teren utilizată definitiv: aprox. 2870 mp. 

 

Lucrari de drum 

➢ Imbracaminte – asfaltica.  

➢ Lungime - L =138 m  

➢ Lăţimea părţii carosabile -Bc = 6.00 m, (2 buc. banda de circulatie x 3,00 m)+2 

benzi de incadrare x0.25m 

➢ Numărul de benzi de circulaţie = 2 buc. 

➢ Acostamente 2 x 0.75m 

➢ Viteza de proiectare = 50 km/ora.      

➢ Clasa tehnica = “IV” 

➢ Categoria de importanta a constructiei = “C”.  

➢ Suprafata ocupata de lucrare, S = 1590 mp 
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5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA 

CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR 

SUPLIMENTARE 

 Avand in vedere faptul ca proiectul propus se incadreaza la categoria lucrari de drumuri 

si consolidări, implementarea acestuia nu presupune racordarea la utilitati. 

 In ambele scenarii, pentru realizarea investitiei este  necesara, mutarea unor stalpi de 

energie electrica și de a realiza devierea retelei de canalizare din zona lucrărilor de consolidare, 

beneficiarul avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea executiei lucrarilor. 

 

5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE 

PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI DETALIAT PE ETAPE 

PRINCIPALE 

SCENARIUL I 

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni. 

Activitatile se vor desfasura conform graficului de realizare, dupa cum urmeaza: 

 
SCENARIUL II  

Durata de realizare a investitiei este de 13 luni. 

Activitatile se vor desfasura conform graficului de realizare, dupa cum urmeaza: 

 

 

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI: 

– costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor 

investiții similare; 

SCENARIUL I  

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 

Componente majore ale proiectului   

1. Valoarea totala / C+M 

7 813 879,58 LEI (fara TVA) / 6 480 362,00 (fara TVA)  

9 284 972,74 LEI (inclusiv TVA) / 7 711 630,78 LEI (inclusiv TVA) 

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

Obtinere avize/acorduri

Proiectare

Organizarea procedurilor 

de achizitie

Lucrari de constructii (C+M)

Lucrari de consolidare

Lucrari de drum

Asistenta tehnica

Luna

Categoria de lucrari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Obtinere avize/acorduri

Proiectare

Organizarea procedurilor 

de achizitie

Lucrari de constructii (C+M)

Lucrari de consolidare

Lucrari de drum

Asistenta tehnica

Luna
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SCENARIUL II 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 

Componente majore ale proiectului   

2. Valoarea totala / C+M 

8 731 781,12 LEI (fara TVA) / 7 306 556,00 (fara TVA)  

10 375 548,83 LEI (inclusiv TVA) / 8 694 801,64 LEI (inclusiv TVA) 

 

– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției. 

 Costurile de operare sunt costuri adiţionale generate de utilizarea investiţiei după 

terminarea proiectului. 

  În cazul prezentat aceste costuri de operare constau în: 

 - întreţinerea drumului/lucrarilor de consolidare  

 - costul muncii vii pentru asigurarea unor condiţii optime de trafic; 

 -alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative) 

Scenariul I si Scenariul II 

Intretinere curenta pe timp de vara 

• Inlaturarea denivelarilor sau fagaselor 
• Plombari 
• Colmatarea fisurilor si crapaturilor 
• Intretinere platforma drum 

Intretinere pe timp de iarna 
• Deszapezire 
• Combatere polei 

Intretinere comuna 
• Curatarea rigolelor 
• Decolmatarea sau desfundarea rigolelor/santurilor 
• Masuratori de tip inclinometric 
• Colmatare rosturi 
• Reparatii, vopsire parapet metalic 

Intretinere periodica 
• Ranforsare sistem rutier 

 Întreţinerea anuală propusă va reduce pericolul degradării lucrarilor de consolidare în 

timpul anului. Pe durata economică de viaţă a proiectului, valoare de intretinere va creşte conform 

scenariului adoptat de evoluţia ratei inflaţiei sau a creşterii preţurilor de consum.  

 

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI 

a) impactul social și cultural 

 Impactul social cultural si egalitatea de sanse este aceasi pentru ambele solutii. 

 Prin realizarea proiectului propus se asigură accesul foarte uşor catre punctele de interes 

comun din localitatile strabatute de drumul judetean-DJ 235. Totodată prin asigurarea unui drum 

accesibil pe toată durata anului va fi influenţata benefic activitatea economico-comercială, 

creşterea valorii terenului agricol, îndeosebi a celui intravilan, prin creşterea interesului 

localnicilor de a construi şi reabilita locuinţele, şi stoparea migrării populaţiei active din mediul 

rural în mediu urban.  

 Prin lucrarile de consolidare a sectorului de drum judetean-DJ 235 se vor obtine 

urmatoarele avantaje: 
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• Dezvoltarea unei retele de drumuri care sa asigure cresterea capacitatii de transport 

marfa si persoane in conditii de siguranta rutiera, conducand la dezvoltarea 

traficului rutier dinspre si inspre localitatile din zona.  

• Diminuarea timpului de acces pe acest traseu, precum si crearea unor legaturi 

rutiere mai bune intre resedinta de judet si localitatile situate pe acest traseu;  

• Dezvoltare socio-economica pentru I.M.M. si asociatii agricole; deschidere turistica 

pentru tot judetul 

 

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de 

realizare, în faza de operare 

 Număr de locuri de munca create in faza de execuţie 

 Lucrările de modernizare se vor realiza cu personalul muncitor calificat al 

antreprenorului. 

 Estimăm că numărul forţei de muncă locale, ocupată pe toată derularea investiţiei pentru 

construirea acestei investiţii în minimum de timp este necesară următoarea configuraţie de 

personal tehnico – productiv: 

- şef de şantier  

- şefi punct lucru  

-responsabil tehnic cu execuţia  

- responsabil AQ  

- responsabil CQ  

- topograf  

- responsabil tehnic producţie PM şi PSI  

- muncitori calificaţi, şoferi, mecanici de utilaje  

- muncitori necalificaţi  

 Număr de locuri de munca create in faza de operare: 0 persoane 

 Sectorul de drum aparține domeniului public al judetului Prahova. În cadrul serviciului, 

există personal calificat care are sarcina efectuării reviziilor curente, sau această activitate poate 

fi contractată cu firme de specialitate. 

 Reviziile speciale se fac după evenimente care ar putea influența stabilitatea lucrărilor: 

cutremure, desastre naturale, etc. La aceste revizii, pe langă specialistii care efectuează reviziile 

curente, sunt invitați să participe specialiști care au contribuit la execuția lucrării – proiectant, 

constructor sau specialiști experți tehnici, care vor face o evaluare asupra stării tehnice a 

investiției și vor propune măsuri, de efectuat imediat după eveniment, dar și pe termen lung, cu 

scopul de a asigura siguranța și confortul circulației pe zona celor două zone menționate în 

prezenta documentație 

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a 

siturilor protejate, după caz. 

 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate este aceasi pentru ambele solutii 

 Lucrările de execuţie pentru investiţie trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări 

ecologice, respectând legislaţia română în domeniu: 

 - OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului; 

 - Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului; 

 - Legea 107/1996 “Legea apelor” şi celelalte acte legislative în vigoare privind protecţia 

mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.  
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 Protecţia calităţii apelor 

 Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafaţa obiectivului nu sunt ape 

reziduale, nu sunt necesare staţii sau instalaţii de epurare ale acestor ape. 

 Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor 

ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 “Apă de preparare pentru beton”şi nu reprezintă 

sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele  lucrări. 

 Protecţia aerului 

 Obiectivul, în sine, la darea lui în folosinţă, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. 

Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia calităţii aerului. 

 Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuţie: cele  rezultate din 

mixtura asfaltică pe perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii şi a turnării betoanelor. Se 

recomandă utilizarea unor staţii de mixturi asfaltice şi de betoane ale căror emisii să se încadreze 

în valorile stabilite în Ordinul nr. 592/2002. Staţiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar 

valorile limită pentru concentraţiile de particule la emisie vor fi verificate periodic. La transportul 

şi depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de 

acoperire a  acestora. 

 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

 Carosabilul a fost prevăzut cu o îmbrăcăminte asfaltică, care duce la o circulaţie cu un nivel 

de zgomot scăzut.  

 Pentru a reduce numărul de rosturi de dilataţie se poate realiza o continuizare a plăcii de 

suprabetonare peste pile, reducându-se astfel vibraţiile şi zgomotele produse de autovehicule. 

Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88. 

 Zgomote şi vibraţii vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar durata 

acestora este limitată la perioada de lucru de zi. 

 Protecţia solului şi subsolului 

 În perioada de execuţie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de 

utilaje şi vehicule grele desfăşurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la 

manipularea unor substanţe potenţial poluatoare (vopsele, carburanţi, solvenţi, bitum etc.).  

 Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor 

ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii 

ei la respectivele lucrări. 

În perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanţe toxice, 

produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia solului.  

 Gospodărirea deşeurilor 

 Pe drumul judetean şi în zona învecinată  nu pot apărea deşeuri decât la executarea 

lucrărilor. În această situaţie, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării 

lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curăţenie. Această sarcină cade în seama 

executantului, deoarece la terminarea lucrărilor zona va fi predată la beneficiar curată. 

Constructorul are obligaţia să încheie contract cu o firmă specializată în gestionarea deşeurilor. 

 Deşeuri diverse (solide-balast, pietriş, metal, lemn etc.) vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri 

etc.) în cantităţi modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita în locuri special amenajate conform 

H.G. 865/2002. 

 Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de terasamente, pietrişul, pământul, 

elemente de beton degradate se încarcă şi se transportă în locurile special amenajate, indicate de 

autoritatea contractantă, cu respectarea condiţiilor de refacere a cadrului natural. 
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 Lucrări de ecologizare 

 După finalizarea etapei de execuţie se trece la dezafectarea organizării de şantier. 

Constructorul este obligat să predea beneficiarului zona curată.  

 După finalizarea lucrărilor de reabilitare, constructorul are obligaţia refacerii mediului 

natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantări. 

 Concluzii privind impactul asupra mediului 

 Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Obiectivul 

este prevăzut să nu producă zgomot, vibraţii şi să nu afecteze aşezările umane şi alte obiective de 

interes public. 

 Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra 

mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, 

creşterea siguranţei traficului etc. 

 

5.6.ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 

INTERVENȚIE 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 

prezentarea scenariului de referință 

PERIOADA DE REFERINŢĂ 
Perioada de referinţă reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza 
costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de 
viaţă economică a acestora şi destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe termenul 
cel mai lung. Durata de viaţă variază în funcţie de natura investiţiei. Intervalele de referinţă pe 
sector – în baza practicilor acceptate la nivel internaţional şi recomandate de Comisie – este 
furnizat mai jos: 
Sector Interval de referinta Sector Interval de referinta 
Energie 15 – 25 Drumuri 25 – 30 
Cai ferate 30 Industrie 10 
Porturi si 
aeroporturi 

25 
Alte servicii 15 

 Perioada de referinta pentru investitia aferenta acestui proiect este de 30 de ani pentru 

ambele scenarii propuse prin proiectul in speta. 

 

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea 

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung 

 Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 

este identica pentru cele doua scenarii. 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale prin lucrari de consolidare a sectorului de drum 

judetean-DJ 235 va avea un impact pozitiv la dezvoltarea economico si sociala a regiunii, prin: 

• Imbunatatirea conditiilor de circulatie rutiera pentru populatia din zona si de 

tranzit ceea ce va conduce la cresterea economica si dezvoltarea turismului in zona 

prin punerea in valoare a obiectivelor turistice din zonele strabatute de acest drum.  

• Amenajarea acestui drum faciliteaza noi oportunitati de dezvoltare pentru 

populatia din zona, atat de ordin economic cat si social. Astfel, se creaza conditii 

pentru atragerea unui numar mai mare de investitii in zona, ceea ce conduce la 

cresterea nivelului de trai al populatiei, la atragerea de venituri la bugetele locale, 

reducerea ratei somajului ca urmare a noilor oportunitati de locuri de munca 

oferite.  
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• Acesta zona este importanta si datorita atractivitatii turistice ceea ce reprezinta un 

punct forte pentru dezvoltarea zonei. 

 

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară 

➢ Scenariul I 

 Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: 

1. Traficul zilnic va vea o crestere de cca. 2% pe an, pana in anul 2042, 

2. Valoare reziduala  

 Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei 

si a capitalului. Se calculeaza cu formula: 

            Vr = Vi x (1-Gu/100) Unde,    

 Vr= valoarea reziduala, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix 

 Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus 

            Vi = 9,284,972.74 lei 

 Considerand ca dupa 30 de ani uzura drumului este totala (100%), raportat la orizontul 

de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei, vom obtine valoarea 

Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de: 

           Vr =  9,284,972.74 x (1-63.33/100)  

           Vr = 3,404,799.50  lei 

3. Avand in vedere conditiile de exploatare si intretinere a drumurilor din Romania,  

pentru a se realiza o optimizare a costurilor de exploatare este necesar sa se opteze pentru 

distribuirea costurilor de exploatare pe intreaga durata normala de functionare, de 30 de ani: 

In repartizarea  costurilor de operare in varianta de exploatare preventive, in care o pondere mai 

mare se aloca pentru costurile de intretinere curenta, experienta arata ca acest model de 

exploatare va induce reducerea costurilor cu intretinerea periodica cu cca. 10%, iar cele cu 

reparatiile capitale cca. 15%. 

4. Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata  

in tabelul de mai jos: 

An  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Rata 
inflatiei(%) 4.60 3.60 3.00 2.60 2.40 2.30 2.00 2.00 
index 
(an1=100) 100.00 103.60 106.70 109.48 112.10 114.69 116.97 119.31 

         
An  2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Rata 
inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
index 
(an1=100) 121.70 124.13 126.62 129.15 131.74 134.37 137.06 139.80 

         
An  2038 2039 2040 2041 2042       

Rata 
inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00       
index 
(an1=100) 142.60 145.45 148.36 151.33 154.36       

 In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinand cont 

de rata inflatiei si fixate la un an de baza. 
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 5. Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea indicatorilor 

de performanta ai proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara –VNAF si a ratei interne 

de rentabilitate financiara RIRF) este de 8% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 – 

ORIENTARI PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU, elaborate de 

Comisia Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST – BENEFICII A PROIECTELOR DE 

INVESTITII” elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatiide Studii din Milano.  

  Evolutia costurilor de operare 

 Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere a drumului pentru mentinerea 

acestora in parametrii proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de costurile 

administrative. 

In analiza economico-financiara se vor lua in calcul urmatoarele costuri de intretinere: 

• Cheltuieli cu intretinerea curenta a drumului, pe perioada de vara si respectiv cea de iarna, 

cum ar fi spalatul si stropitul carosabilului, maturatul manual sau mecanizat al drumurilor, 

incarcatul si transportul deseurilor, curatatul manual sau mecanizat al zapezii, 

imprastierera materialului antiderapant, curatarea santurilor, plombare, decolmatare etc. 

• Cheltuieli cu intretinerea periodica (lucrarile care se executa periodic pentru mentinerea 

lucrarilor in conditii normale si exploatare si pentru asigurarea sigurantei in circulatie) cum 

ar fi tratamente asfaltice, realizarea de marcaje rutiere etc. 

 Tinand cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum si de rata de 

aducere in preturi constante ale anului 2022, aceste costuri se prezinta astfel: 

 COSTURI DE OPERARE 

Ani  
Costuri cu 

intretinerea 
curenta 

Costuri cu 
intretinerea 

periodica 

2022 0.00 0.00 
2023 3,073.81 0.00 
2024 3,166.03 0.00 
2025 3,248.34 0.00 
2026 3,326.30 0.00 
2027 3,402.81 0.00 
2028 3,470.86 0.00 
2029 3,540.28 0.00 
2030 3,611.09 0.00 
2031 3,683.31 0.00 
2032 3,756.98 0.00 
2033 3,832.11 4,810.89 
2034 3,908.76 0.00 
2035 3,986.93 0.00 
2036 4,066.67 0.00 
2037 4,148.00 0.00 
2038 4,230.96 0.00 
2039 4,315.58 0.00 
2040 4,401.90 0.00 
2041 4,489.93 0.00 

2042 4,579.73 0.00 

TOTAL 76,240.40 4,810.89 

 Sunt incluse in aceste costuri si cheltuielile de administrare, adica cele legate de salariile 

personalului din directia tehnica a consiliului judetean, precum si costurile administrative 

aferente, care se va ocupa de gestionarea acestui drum. 
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 COSTURI SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 

Ani  Nr.angajati Cost/angajat 
Salariul 

anual 
Cheltuieli 

administrative 

2022 0 35,000.00 - - 
2023 1 36,260.00 36,260.00 20,122.00 
2024 1 37,347.80 37,347.80 20,725.66 
2025 1 38,318.84 38,318.84 21,264.53 
2026 1 39,238.50 39,238.50 21,774.88 
2027 1 40,140.98 40,140.98 22,275.70 
2028 1 40,943.80 40,943.80 22,721.21 
2029 1 41,762.68 41,762.68 23,175.64 
2030 1 42,597.93 42,597.93 23,639.15 
2031 1 43,449.89 43,449.89 24,111.93 
2032 1 44,318.89 44,318.89 24,594.17 
2033 1 45,205.26 45,205.26 25,086.05 
2034 1 46,109.37 46,109.37 25,587.77 
2035 1 47,031.56 47,031.56 26,099.53 
2036 1 47,972.19 47,972.19 26,621.52 
2037 1 48,931.63 48,931.63 27,153.95 
2038 1 49,910.26 49,910.26 27,697.03 
2039 1 50,908.47 50,908.47 28,250.97 
2040 1 51,926.64 51,926.64 28,815.99 
2041 1 52,965.17 52,965.17 29,392.31 

2042 1 54,024.47 54,024.47 29,980.16 

 Sintetizand, costurile de operare, in preturi constante 2022, sunt prezentate astfel: 

Ani  
Costuri de 
intretinere 
si reparatii 

Salarii si alte 
cheltuieli 

administrative 

TOTAL 
costuri 
anuale 

2022 0.00 0.00 0.00 

2023 3,073.81 56,382.00 59,455.81 

2024 3,166.03 58,073.46 61,239.49 

2025 3,248.34 59,583.37 62,831.71 
2026 3,326.30 61,013.37 64,339.67 

2027 3,402.81 62,416.68 65,819.49 

2028 3,470.86 63,665.01 67,135.88 

2029 3,540.28 64,938.31 68,478.59 

2030 3,611.09 66,237.08 69,848.17 
2031 3,683.31 67,561.82 71,245.13 

2032 3,756.98 68,913.06 72,670.03 

2033 8,643.00 70,291.32 78,934.32 

2034 3,908.76 71,697.14 75,605.90 

2035 3,986.93 73,131.09 77,118.02 

2036 4,066.67 74,593.71 78,660.38 

2037 4,148.00 76,085.58 80,233.59 

2038 4,230.96 77,607.29 81,838.26 

2039 4,315.58 79,159.44 83,475.02 

2040 4,401.90 80,742.63 85,144.52 
2041 4,489.93 82,357.48 86,847.41 

2042 4,579.73 84,004.63 88,584.36 

TOTAL 81,051.29 1,398,454.47 1,479,505.76 
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 Indicatori financiari ca Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF), Valorea Neta 

Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanti pentru analiza 

eficientei investitiei si se vor calcula pentru varianta in care se realizeaza investitia. 

       Variabilele de lucru utilizate in analiza financiara sunt: 

1. Orizontul de timp 

 Pentru proiectul  „REFACERE DJ 235, KM 2+250, 0,050 KM, COMUNA LAPOȘ, JUDEȚUL 

PRAHOVA” orizontul de timp este de 20 ani, acesta fiind ales conform recomandarii privind 

elaborarea analizei cost-beneficiu din „Ghidul pentru analiza cost –beneficii a proiectelor de 

investitii”. 

2. Rata de actualizare folosita in analiza financiara este calculată conform Capitolului 2 

al ghidului mai sus precizat. 

3.  Cursul de schimb valutar  

 Cursul de schimb luat in considerare in analiza este cursul BNR din data de 25.05.2022, 

adica:  1 EURO= 4,9417 LEI  

 Valorea reziduala 

 Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei 

si a capitalului. Se calculeaza cu formula: 

 Vr = Vi x (1-Gu/100), Unde,     

 Vr= valoarea reziduala 

 Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix 

 Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus 

 Vi = 9,284,972.74 lei 

 Considerand ca dupa 30 de ani uzura drumului este totala (100%), raportat la orizontul 

de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei, vom obtine valoarea 

Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de: 

           Vr =  9,284,972.74 x (1-63.33/100)  

           Vr = 3,404,799.50  lei 

 Pe baza acestor variabile de lucru si luand in considerare valoarea totala a investitiei, care 

include suma costurilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculate: 

- VNAF/C = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie 

- RIRF/C  =  rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie, 

 Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

Ani  Venituri Costul de capital 
Costuri de 

operare 
Valoarea 
reziduala 

Fluxul net de 
numerar 

Venituri nete 

  (1) (2) (3) (4) 
(5)=(1)-(2)-
(3)+(4) 

(6)=(1)+(4)-(3) 

2022 0.00 9,284,973 0.00 0.00 -9,284,972.74 0.00 

2023 0.00 0.00 59,455.81 0.00 -59,455.81 -59,455.81 
2024 0.00 0.00 61,239.49 0.00 -61,239.49 -61,239.49 

2025 0.00 0.00 62,831.71 0.00 -62,831.71 -62,831.71 

2026 0.00 0.00 64,339.67 0.00 -64,339.67 -64,339.67 

2027 0.00 0.00 65,819.49 0.00 -65,819.49 -65,819.49 

2028 0.00 0.00 67,135.88 0.00 -67,135.88 -67,135.88 
2029 0.00 0.00 68,478.59 0.00 -68,478.59 -68,478.59 

2030 0.00 0.00 69,848.17 0.00 -69,848.17 -69,848.17 

2031 0.00 0.00 71,245.13 0.00 -71,245.13 -71,245.13 

2032 0.00 0.00 72,670.03 0.00 -72,670.03 -72,670.03 

2033 0.00 0.00 78,934.32 0.00 -78,934.32 -78,934.32 
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2034 0.00 0.00 75,605.90 0.00 -75,605.90 -75,605.90 

2035 0.00 0.00 77,118.02 0.00 -77,118.02 -77,118.02 
2036 0.00 0.00 78,660.38 0.00 -78,660.38 -78,660.38 

2037 0.00 0.00 80,233.59 0.00 -80,233.59 -80,233.59 

2038 0.00 0.00 81,838.26 0.00 -81,838.26 -81,838.26 

2039 0.00 0.00 83,475.02 0.00 -83,475.02 -83,475.02 

2040 0.00 0.00 85,144.52 0.00 -85,144.52 -85,144.52 
2041 0.00 0.00 86,847.41 0.00 -86,847.41 -86,847.41 

2042 0.00 0.00 88,584.36 3,404,799.50 3,316,215.14 3,316,215.14 

TOTAL 0.00 9,284,972.74 1,479,505.76 3,404,799.50 -7,359,679.00 1,925,293.74 

 Rata de actualizare : 8,00% 

VNA A 
VENITURILOR 

NETE 

VNA A COSTURILOR 
NETE DE CAPITAL 

VNA TOTALA 
A 

COSTURILOR 

VNA TOTALA A 
BENEFICIILOR  

VNAF/C 

(7) (8) (9) (10) (11) 

414,640.58 8,597,196.98 1,240,608.99 9,423,165.39 -8,182,556.40 
          

     
 

RIRF/C =  -6.32% 
  

   
   
     
  VNA TOTALA A COSTURILOR 1,240,608.99   

C/B = ------------------------------------------ =  -------------- = 0.13 
  VNA TOTALA A BENFICIILOR 9,423,165.39   

  Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia nu este profitabila din 

puct de vedere financiar, ca proiectul necesita finantare. 

           Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului, adica luand in 

calcul valoare costurilor eligibile ale investitiei s-au calculat: 

- VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie 

- RIRF/K  =  rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie, 

 Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

VNA A 
VENITURILOR 

NETE 

VNA A COSTURILOR 
NETE DE CAPITAL 

VNA TOTALA 
A 

COSTURILOR 

VNA TOTALA A 
BENEFICIILOR  

VNAF/K 

(7) (8) (9) (10) (11) 

8,959,407.39 8,597,196.98 9,785,375.80 9,423,165.39 362,210.41 

 

RIRF/K = 8.54% 

 

  VNA TOTALA A COSTURILOR 9,785,375.80   
C/B = ------------------------------------------ =  ------------------ = 1.04 

  VNA TOTALA A BENFICIILOR 9,423,165.39   

 Contributia financiara, imbunatateste indicatorii de performanta a proiectului, insa este 

necesara previzionarea fluxului de numerar (cash-flow), care trebuie sa demonstreze 

sustenabilitatea financiara a proiectului. La determinarea fluxului de numerar net cumulate s-au 

luat in considerare costurile (eligibile si neeligibile) si toate sursele de finantare atat pentru 

investitie cat si pentru operare si functionare. 
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 Se observa ca este necesar ca fluxul de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare anuale 

de la bugetul local, pentru susutinerea financiara a costurilor operationale. Pentru a determina 

daca proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau social si economic. 

 

➢ Scenariul II 

 Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: 

Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: 

3. Traficul zilnic va vea o crestere de cca. 2% pe an, pana in anul 2042, 

4. Valoare reziduala  

 Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei 

si a capitalului. Se calculeaza cu formula: 

             Vr = Vi x (1-Gu/100) Unde,    

 Vr= valoarea reziduala, Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix 

 Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus 

            Vi = 10,375,548.83 lei 

 Considerand ca dupa 30 de ani uzura drumului este totala (100%), raportat la orizontul 

de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei, vom obtine valoarea 

Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de: 

           Vr =  10,375,548.83 x (1-63.33/100) 

           Vr = 3,804,713.76  lei 

5. Avand in vedere conditiile de exploatare si intretinere a drumurilor din Romania,  

pentru a se realiza o optimizare a costurilor de exploatare este necesar sa se opteze pentru 

distribuirea costurilor de exploatare pe intreaga durata normala de functionare, de 30 de ani: 

In repartizarea  costurilor de operare in varianta de exploatare preventive, in care o pondere mai 

mare se aloca pentru costurile de intretinere curenta, experienta arata ca acest model de 

exploatare va induce reducerea costurilor cu intretinerea periodica cu cca. 10%, iar cele cu 

reparatiile capitale cca. 15%. 

6. Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata  

in tabelul de mai jos: 

An  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Rata 
inflatiei(%) 4.60 3.60 3.00 2.60 2.40 2.30 2.00 2.00 
index 
(an1=100) 100.00 103.60 106.70 109.48 112.10 114.69 116.97 119.31 

         
An  2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Rata 
inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
index 
(an1=100) 121.70 124.13 126.62 129.15 131.74 134.37 137.06 139.80 

         
An  2038 2039 2040 2041 2042       

Rata 
inflatiei(%) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00       
index 
(an1=100) 142.60 145.45 148.36 151.33 154.36       

 In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinand cont 

de rata inflatiei si fixate la un an de baza. 
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 5. Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea indicatorilor 

de performanta ai proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara –VNAF si a ratei interne 

de rentabilitate financiara RIRF) este de 8% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 – 

ORIENTARI PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU, elaborate de 

Comisia Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST – BENEFICII A PROIECTELOR DE 

INVESTITII” elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatiide Studii din Milano.  

 

  Evolutia costurilor de operare 

 Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere a drumului pentru mentinerea 

acestora in parametrii proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de costurile 

administrative. 

In analiza economico-financiara se vor lua in calcul urmatoarele costuri de intretinere: 

• Cheltuieli cu intretinerea curenta a drumului, pe perioada de vara si respectiv cea de iarna, 

cum ar fi spalatul si stropitul carosabilului, maturatul manual sau mecanizat al drumurilor, 

incarcatul si transportul deseurilor, curatatul manual sau mecanizat al zapezii, 

imprastierera materialului antiderapant, curatarea santurilor, plombare, decolmatare etc. 

• Cheltuieli cu intretinerea periodica (lucrarile care se executa periodic pentru mentinerea 

lucrarilor in conditii normale si exploatare si pentru asigurarea sigurantei in circulatie) cum 

ar fi tratamente asfaltice, realizarea de marcaje rutiere etc. 

 Tinand cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum si de rata de 

aducere in preturi constante ale anului 2022, aceste costuri se prezinta astfel: 

 COSTURI DE OPERARE 

Ani  
Costuri cu 

intretinerea 
curenta 

Costuri cu 
intretinerea 

periodica 

2022 0.00 0.00 
2023 3,073.81 0.00 
2024 3,166.03 0.00 
2025 3,248.34 0.00 
2026 3,326.30 0.00 
2027 3,402.81 0.00 
2028 3,470.86 0.00 
2029 3,540.28 0.00 
2030 3,611.09 0.00 
2031 3,683.31 0.00 
2032 3,756.98 0.00 
2033 3,832.11 4,810.89 
2034 3,908.76 0.00 
2035 3,986.93 0.00 
2036 4,066.67 0.00 
2037 4,148.00 0.00 
2038 4,230.96 0.00 
2039 4,315.58 0.00 
2040 4,401.90 0.00 
2041 4,489.93 0.00 

2042 4,579.73 0.00 

TOTAL 76,240.40 4,810.89 
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 Sunt incluse in aceste costuri si cheltuielile de administrare, adica cele legate de salariile 

personalului din directia tehnica a consiliului judetean, precum si costurile administrative 

aferente, care se va ocupa de gestionarea acestui drum. 

 COSTURI SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 

Ani  Nr.angajati Cost/angajat 
Salariul 

anual 
Cheltuieli 

administrative 

2022 0 35,000.00 - - 
2023 1 36,260.00 36,260.00 20,122.00 
2024 1 37,347.80 37,347.80 20,725.66 
2025 1 38,318.84 38,318.84 21,264.53 
2026 1 39,238.50 39,238.50 21,774.88 
2027 1 40,140.98 40,140.98 22,275.70 
2028 1 40,943.80 40,943.80 22,721.21 
2029 1 41,762.68 41,762.68 23,175.64 
2030 1 42,597.93 42,597.93 23,639.15 
2031 1 43,449.89 43,449.89 24,111.93 
2032 1 44,318.89 44,318.89 24,594.17 
2033 1 45,205.26 45,205.26 25,086.05 
2034 1 46,109.37 46,109.37 25,587.77 
2035 1 47,031.56 47,031.56 26,099.53 
2036 1 47,972.19 47,972.19 26,621.52 
2037 1 48,931.63 48,931.63 27,153.95 
2038 1 49,910.26 49,910.26 27,697.03 
2039 1 50,908.47 50,908.47 28,250.97 
2040 1 51,926.64 51,926.64 28,815.99 
2041 1 52,965.17 52,965.17 29,392.31 

2042 1 54,024.47 54,024.47 29,980.16 

Sintetizand, costurile de operare, in preturi constante 2022, sunt prezentate astfel: 

Ani  
Costuri de 
intretinere 
si reparatii 

Salarii si alte 
cheltuieli 

administrative 

TOTAL 
costuri 
anuale 

2022 0.00 0.00 0.00 

2023 3,073.81 56,382.00 59,455.81 

2024 3,166.03 58,073.46 61,239.49 
2025 3,248.34 59,583.37 62,831.71 

2026 3,326.30 61,013.37 64,339.67 

2027 3,402.81 62,416.68 65,819.49 

2028 3,470.86 63,665.01 67,135.88 

2029 3,540.28 64,938.31 68,478.59 
2030 3,611.09 66,237.08 69,848.17 

2031 3,683.31 67,561.82 71,245.13 

2032 3,756.98 68,913.06 72,670.03 

2033 8,643.00 70,291.32 78,934.32 

2034 3,908.76 71,697.14 75,605.90 
2035 3,986.93 73,131.09 77,118.02 

2036 4,066.67 74,593.71 78,660.38 

2037 4,148.00 76,085.58 80,233.59 

2038 4,230.96 77,607.29 81,838.26 

2039 4,315.58 79,159.44 83,475.02 
2040 4,401.90 80,742.63 85,144.52 
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2041 4,489.93 82,357.48 86,847.41 

2042 4,579.73 84,004.63 88,584.36 

TOTAL 81,051.29 1,398,454.47 1,479,505.76 

 Indicatori financiari ca Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF), Valorea Neta 

Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanti pentru analiza 

eficientei investitiei si se vor calcula pentru varianta in care se realizeaza investitia. 

       Variabilele de lucru utilizate in analiza financiara sunt: 

4. Orizontul de timp 

 Pentru proiectul REFACERE DJ 235, KM 2+250, 0,050 KM, COMUNA LAPOȘ, JUDEȚUL 

PRAHOVA” orizontul de timp este de 20 ani, acesta fiind ales conform recomandarii privind 

elaborarea analizei cost-beneficiu din „Ghidul pentru analiza cost –beneficii a proiectelor de 

investitii”. 

5. Rata de actualizare folosita in analiza financiara este calculată conform Capitolului 2 

al ghidului mai sus precizat. 

6.  Cursul de schimb valutar  

 Cursul de schimb luat in considerare in analiza este cursul BNR din data de 25.05.2022, 

adica:  1 EURO= 4,9417 LEI  

 Valorea reziduala 

 Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei 

si a capitalului. Se calculeaza cu formula: 

 Vr = Vi x (1-Gu/100), Unde,     

 Vr= valoarea reziduala 

 Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix 

 Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus 

 Vi = 10,375,548.83 lei 

 Considerand ca dupa 30 de ani uzura drumului este totala (100%), raportat la orizontul 

de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei, vom obtine valoarea 

Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de: 

           Vr =  10,375,548.83 x (1-63.33/100) 

           Vr = 3,804,713.76  lei 

 Pe baza acestor variabile de lucru si luand in considerare valoarea totala a investitiei, care 

include suma costurilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculate: 

- VNAF/C = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie 

- RIRF/C  =  rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie, 

 Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

Ani  Venituri Costul de capital 
Costuri de 

operare 
Valoarea 
reziduala 

Fluxul net de 
numerar 

Venituri nete 

  (1) (2) (3) (4) 
(5)=(1)-(2)-
(3)+(4) 

(6)=(1)+(4)-(3) 

2022 0.00 10,375,549 0.00 0.00 -10,375,548.83 0.00 
2023 0.00 0.00 59,455.81 0.00 -59,455.81 -59,455.81 

2024 0.00 0.00 61,239.49 0.00 -61,239.49 -61,239.49 

2025 0.00 0.00 62,831.71 0.00 -62,831.71 -62,831.71 

2026 0.00 0.00 64,339.67 0.00 -64,339.67 -64,339.67 

2027 0.00 0.00 65,819.49 0.00 -65,819.49 -65,819.49 
2028 0.00 0.00 67,135.88 0.00 -67,135.88 -67,135.88 

2029 0.00 0.00 68,478.59 0.00 -68,478.59 -68,478.59 

2030 0.00 0.00 69,848.17 0.00 -69,848.17 -69,848.17 
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2031 0.00 0.00 71,245.13 0.00 -71,245.13 -71,245.13 

2032 0.00 0.00 72,670.03 0.00 -72,670.03 -72,670.03 
2033 0.00 0.00 78,934.32 0.00 -78,934.32 -78,934.32 

2034 0.00 0.00 75,605.90 0.00 -75,605.90 -75,605.90 

2035 0.00 0.00 77,118.02 0.00 -77,118.02 -77,118.02 

2036 0.00 0.00 78,660.38 0.00 -78,660.38 -78,660.38 

2037 0.00 0.00 80,233.59 0.00 -80,233.59 -80,233.59 
2038 0.00 0.00 81,838.26 0.00 -81,838.26 -81,838.26 

2039 0.00 0.00 83,475.02 0.00 -83,475.02 -83,475.02 

2040 0.00 0.00 85,144.52 0.00 -85,144.52 -85,144.52 

2041 0.00 0.00 86,847.41 0.00 -86,847.41 -86,847.41 

2042 0.00 0.00 88,584.36 3,804,713.76 3,716,129.39 3,716,129.39 

TOTAL 0.00 10,375,548.83 1,479,505.76 3,804,713.76 -8,050,340.83 2,325,208.00 

 Rata de actualizare : 8,00% 

VNA A 
VENITURILOR 

NETE 

VNA A COSTURILOR 
NETE DE CAPITAL 

VNA TOTALA 
A 

COSTURILOR 

VNA TOTALA A 
BENEFICIILOR  

VNAF/C 

(7) (8) (9) (10) (11) 

554,199.35 9,606,989.66 1,380,167.76 10,432,958.07 -9,052,790.30 
          

     
 

RIRF/C =  -6.17% 
  

   
   
     
  VNA TOTALA A COSTURILOR 1,380,167.76   

C/B = ------------------------------------------ =  -------------- = 0.13 
  VNA TOTALA A BENFICIILOR 10,432,958.07   

  Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia nu este profitabila din 

puct de vedere financiar, ca proiectul necesita finantare. 

           Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului, adica luand in 

calcul valoare costurilor eligibile ale investitiei s-au calculat: 

- VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie 

- RIRF/K  =  rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie, 

 Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

VNA A 
VENITURILOR 

NETE 

VNA A COSTURILOR 
NETE DE CAPITAL 

VNA TOTALA 
A 

COSTURILOR 

VNA TOTALA A 
BENEFICIILOR  

VNAF/K 

(7) (8) (9) (10) (11) 

10,108,758.84 9,606,989.66 10,934,727.25 10,432,958.07 501,769.18 

 

RIRF/K = 9.58% 

 

  VNA TOTALA A COSTURILOR 10,934,727.25   
C/B = ------------------------------------------ =  ------------------ = 1.05 

  VNA TOTALA A BENFICIILOR 10,432,958.07   

  

 Contributia financiara, imbunatateste indicatorii de performanta a proiectului, insa este 

necesara previzionarea fluxului de numerar (cash-flow), care trebuie sa demonstreze 

sustenabilitatea financiara a proiectului. La determinarea fluxului de numerar net cumulate s-au 



 
 

   
 

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 

J22/100/2006 

CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 

+40.756.093.833 

office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 0007 /2022 

FAZA: D.A.L.I. 

EDITIA 1 REVIZIA 0 

6.SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) Pag. 21 / 24 

luat in considerare costurile (eligibile si neeligibile) si toate sursele de finantare atat pentru 

investitie cat si pentru operare si functionare. 

 Se observa ca este necesar ca fluxul de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare anuale 

de la bugetul local, pentru susutinerea financiara a costurilor operationale. Pentru a determina 

daca proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau social si economic. 

 

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate 

 Având în vedere că investiţia publică are un cost mai mic de 50 milioane euro, nu a fost 

realizată. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decât costurile, acesta fiind un 

proiect de utilitate publică. 

 

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

 Analiza de risc este aceeasi pentru ambele scenarii si ea constă în studierea probabilităţii 

ca un proiect să dobândească o performanţă satisfăcătoare în termenii ratei interne a rentabilităţii 

sau a valorii actuale nete, precum şi studierea variabilităţii rezultatelor comparativ cu cea mai 

bună estimare anterioară. 

 Procedura recomandată pentru evaluarea riscurilor este ca în primul rând să se efectueze 

o analiza a senzitivităţii, adică a impactului pe care schimbările prevăzute în variabilele ce 

determină costurile şi beneficiile îl pot avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi, 

iar în al doilea rând studiul distribuţiilor probabile ale variabilelor selectate şi calcularea valorii 

prevăzute a indicatorilor de performanţă ai proiectului. 

 Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea în termenii 

distribuţiei probabile sau probabilităţii cumulate a ratei interne a rentabilităţii şi a valorii nete 

actualizate în intervalul rezultat de valori. 

 Există proiecte cu riscuri înalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar şi proiecte cu riscuri 

mici însă cu beneficii sociale reduse. 

 În cazul acestei investiţii, deoarece scopul realizării ei nu este obţinerea de profit, analiza 

de risc şi sensitivitate a investiţiei nu identifică riscuri majore şi probabilitatea de producere a lor 

este redusă şi apropiată valorii de referinţă. 

 Investiţia are beneficii sociale ridicate prin creşterea gradului de civilizaţie. 

 Fiecare proiect are riscuri în implementare şi operare, mai mari sau mai mici, importanţă 

acestora evidenţiindu-se funcţie de impactul produs. 

Categoria de 

risc 
Descriere Consecințe Eliminare 

Cine este 

responsabil 

de gestiunea 

riscului 

Riscuri tehnice si tehnologice 

Recepție 

investiție 

Riscul este atât fizic 

cât și operațional și 

se referă la 

întârzierea executării 

recepției investiției 

Consecințe pentru 

ambele părți. 

Pentru executanții 

lucrării venituri 

realizate și profituri 

pierdute. Pentru 

beneficiari 

întârziarea începerii 

utilizării 

drumurilor, cu toate 

Beneficiarul nu va 

efectua plata întregii 

contravalori a lucrării 

până la recepția 

investiției 

Investitorul 
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consecințele ce 

decurg din aceasta. 

Resurse 

necesare 

implementarii 

Riscul ca resursele 

necesare 

implementării 

proiectului să coste 

mai mult decât s-a 

anticipat, să nu aibe o 

calitate 

corespunzătoare sau 

să fie indisponibile în 

cantitățile necesare 

Creșteri de cost și în 

unele cazuri efecte 

negative asupra 

calității servicilor 

furnizate 

Executantul poate 

gestiona riscul prin 

contracte cu 

specificații ferme, cu 

clauze specifice 

privind asigurarea 

calității materialelor. 

În parte aceasta 

poate fi rezolvată și 

în faza de proiectare 

Executantul 

Întreținere și 

reparare 

Calitatea proiectării 

și/sau a lucrărilor să 

fie 

necorespunzătoare 

având ca rezultat 

creșterea peste 

anticipări a costurilor 

de întreținere și 

reparații 

Creșterea costului 

cu efecte negative 

asupra utilizării 

sistemului rutier 

Investitorul poate 

gestiona riscul prin 

clauze contractuale 

de garanție a 

lucrărilor efectuate 

de executant 

Investitorul 

Capacitate 

tehnică 

Executantul nu are 

capacitatea tehnica 

necesară pentru 

executarea lucrărilor 

de realizare a 

investiției 

Imposibilitatea 

beneficiarului de a 

realiza 

modernizarea 

infrastructurii 

locale 

Investitorul 

examinează în detaliu 

capacitatea tehnică și 

financiară a 

executantului 

Executantul 

Soluții tehnice 

vechi sau 

inadecvate 

Soluțiile tehnice 

propuse nu sunt 

corespunzătoare din 

punct de vedere 

tehnologic 

Toate beneficiile 

estimate sunt mult 

diminuate 

Investitorul poate 

gestiona riscul prin 

clauze contractuale 

referitoare la 

calitatea lucrării 

Investitorul 

Faza de 

receptie finala 

a lucrarii 

Risc de neaprobare a 

receptiei finale 

Intarzieri în darea 

în uz a drumurilor 

locale modernizate 

Verificarea 

permanenta pe faze  

a personalului 

de executie. 

Verificarea tuturor 

fazelor de constructie 

Resposabilul 

cu darea în uz 

a drumurilor 

locale 

modernizate 

Faza de 

exploatare 
Risc de intretinere 

Riscul de aparitie a 

unui eveniment 

care genereaza 

costuri 

suplimentare de 

intretinere datorita 

executiei lucrarilor 

Verificarea tuturor 

fazelor de constructie 
Investitorul 
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Faza de 

exploatare 
Risc de calamitati 

Aparitia unui 

eveniment ce va 

genera costuri 

suplimentare de 

intretinere si pentru 

aducerea la starea 

initiala a 

drumurilor 

Investitorul va 

analiza situatia 

aparuta impreuna cu 

organele abilitate din 

cadrul guvernului sau  

ISU 

Investitorul 

Riscuri financiare 

Finanțare 

indisponibilă 

Riscul ca finanțatorul 

să nu poată asigura 

resursele financiare 

atunci când trebuie și 

în cuantumuri 

suficiente 

Lipsa finanțării 

pentru continuarea 

sau finalizarea 

investiției 

Investitorul va 

analiza cu mare 

atenție 

angajamentele 

financiare ale sale si 

concordanța cu 

programarea 

investiției 

Investitorul 

Evaluarea 

incorectă a 

valorii 

investiției și a 

costurilor de 

operare 

Valoare investiției și 

costurile de operare 

sunt subevaluate 

Investitorul nu 

poate asigura 

finanțarea 

investiției și 

funcționarea 

sistemului 

Investitorul va utiliza 

propriile resurse 

financiare pentru a se 

acoperi costurile 

suplimentare. 

Investitorul 

Inflația 

Valoarea reală a 

plăților, în timp, este 

diminuată de inflație 

Diminuarea în 

termeni reali a 

veniturilor realizate 

de executant 

Executantul va căuta 

un mecanism 

corespunzător pentru 

compensarea 

inflației. Investitorul 

va accepta clauze de 

indexare în contract 

Investitorul 

Executantul 

Riscuri instituționale 

Modificarea 

cuantumului 

impozitelor și 

taxelor 

Riscul ca pe 

parcursul proiectului 

regimul de 

impozitare general să 

se schimbe în 

defavoarea 

investitorului 

Impact negativ 

asupra veniturilor 

financiare ale 

investitorului 

Veniturile 

investitorului trebuie 

să permită 

acoperirea 

diferențelor 

nefavorabile, până la 

un cuantum stabilit 

între părți prin 

contract. 

Investitorul 
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Retragerea 

sprijinului 

guvernament

al 

Dacă facilitatea se 

bazează pe un sprijin 

complementar 

autoritatea 

guvernamentală va 

retrage acest sprijin 

afectând negativ 

proiectul (în cazul 

activării clauzei de 

salvgardare de către 

UE) 

Consecințe asupra 

surselor de 

finanțare a 

proiectului 

Investitorul va 

încerca să redreseze 

financiar proiectul 

din surse proprii 

după schimbările ce 

afectează în mod 

discriminatoriu 

proiectul 

Investitorul și 

ceilalți 

beneficiari ai 

proiectului 

Riscuri legale 

Schimbări 

legislative/de 

politică 

Riscul schimbărilor 

legislative și a 

politicii autorităților 

guvernamentale care 

nu pot fi anticipate la 

semnarea 

contractului și care 

sunt adresate direct, 

specific și exclusiv 

proiectului ceea ce 

conduce la costuri de 

capital sau 

operaționale 

suplimentare din 

partea investitorului 

O creștere 

semnificativă în 

costuri operaționale 

ale investitorului 

și/sau necesitatea 

de a efectua 

cheltuieli de capital 

pentru a putea 

răspunde acestor 

schimbări 

Lobby politic pe 

lângă autoritățile 

publice de la 

nivelurile superioare 

cu scopul ca actele 

normative cu impact 

asupra proiectului să 

rămână neschimbate 

Investitorul 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

  Ing. Catalina Elena BOBOC 
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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 
 În analiza opţiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrând în categoria bunurilor 

publice are două caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de anevoios 

să fie împiedicată utilizarea lui de către anumiţi consumatori) şi nonrival (prin faptul ca nu se vor 

percepe taxe şi deci există mai mulţi consumatori care să obţină beneficii de pe urma utilizării 

acelui bun public în acelaşi timp şi la acelaşi nivel al ofertei).  

 Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleaşi pentru toţi locuitorii, nefiind percepută o 

taxă pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cererii. 

 În analiza alternativelor optime de realizare a consolidarii sectorului de drum judetean DJ 

235 se vor studia 2 variante constructive, respectiv: 

SCENARIUL I  

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

❖ ZONA DE DEBLEU - Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu 

fundație indirectă pe piloți forați considerați încastrați în terenul bun de fundare. 

• Închiderea circulației pe sensul de mers pe zona de rambleu – marcare cu indicatoare 

vizibile pe timp de noapte;  

• Profilarea terenului și realizarea unei structuri de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați dispuși spațial. Lungimea piloților va fi de minim 20.0m față de CTA și vor fi de 

diametru min. 880mm. Structura de sprijin va avea rolul de a prelua împingerile provenite 

din masa alunecătoare a versantului si a proteja zona amplasamentului de eventuala 

extindere a alunecării prin curgerea materialului în zona drumului. Diametrul final și 

adâncimea de încastrare în stratul de bază vor rezulta în urma calculelor de dimensionare 

unde se vor calcula toate acțiunile favorabile și defavorabile asupra sistemului de sprijin. 

• Având în vedere profilul terenului, se recomandă realizarea piloților la o cotă mai jos decât 

cea a drumului, cu aproximativ 1m, apoi rigidizarea lor se va realiza cu un radier din beton 

armat și o elevație de tip zid de sprijin masiv din beton armat cu înălțimea medie de 

3.50...4.00m; 

• În spatele structurii de sprijin se va realiza un sistem de drenaj în spic, cu rolul de a elimina 

apa din corpul versantului alunecător, respectiv diminua împingerile asupra structurii de 

sprijin; 

• Se va profila versantul prin terasare la pante de maxim 2:3 și se vor planta arbori cu 

rădăcini pivotante; 

• Proiectantul de specialitate, în funcție de cerințele din tema de proiectare va adopta o 

soluție optimă din punct de vedere tehnico-economic și va pune în evidență gradul minim 

de siguranță funcție de riscul geotehnic asociat zonei. 

• Decopertarea zestrei existente și a terenului natural pe zona taluzului de rambleu pe o 

grosime de minim 1.00m de la CTA – structură rutieră existentă; 

• Refacerea umpluturii până la cota inferioară a fundației de drum proiectat, cu materiale 

granulare cu muchii vii (de preferat piatră spartă) și dispunerea unei geogrile biaxile în 

interiorul acestui strat, cu rol de preluare a deformațiilor provenite din suprasarcini; 

• Dispunerea unui parapete de protecție în zona de acostament – montat în structura de 

sprijin; 
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• Vegetalizarea întregii suprafețe de taluz cu plante perene și arbori cu rădăcini adânci, în 

scopul de a elimina riscul de alunecări de superficiale și eroziune datorită apei din 

precipitații căzută direct pe suprafața taluzului; 

 

Soluții comune celor două variante: 

❖ ZONA DE RAMBLEU - Structură de sprijin si amenajare teren pe zona de rambleu, 

variantă unică  

Având în vedere situația din teren se recomandă ca albia râului să fie amenajată prin 

profilare, protecție talveg cu saltele din gabioane; 

- Taluzul (malul) ce face legătura dintre albia pârâului și terasamentul drumului se va 

consolida cu un zid de sprijin din beton armat cu fundatie directa la adâncimea de minim 

1.50m față de cota talvegului amenajat.; 

- Se vor proteja lucrările de sprijin contra fenomenului de afuiere prin amenajarea unor 

structuri din anrocamente sau saltele din gabioane pereate cu beton dispuse pe baza 

talvegului; 

 

- Plantarea suplimentară de arbori și arbuști cu rădăcini pivotante și ramificate, pe zona de 

rambleu, astfel încât să se reducă riscul de alunecări superficiale de tip curgere lentă 

(Robinia pseudoacacia L.); 

- Profilarea versantului și eliminarea zonelor de contrapantă; 

- Montarea a min. 2 inclinometre în structura de consolidare și monitorizare geotehnica de 

tip special; 

- Refacerea sistemului de preluare ape pluviale în lungul drumului; 

 

 Avantajele aplicarii Scenariului I: 

• costuri de realizare mai mici fata de scenariul 2; 

• durata de executie mai mica față de scenariul 2; 

 Dezavantajele aplicarii Scenariului I: 

• nu sunt dezavantaje fata de scenariul 2 

 

LUCRARI DE DRUM 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 15 cm strat de fundatie din balast 

• 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

• 8 cm strat de baza din AB 31.5  

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA 16 

Soluții comune celor două variante: 

Sectorul de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+338, de clasa tehnica IV, va fi prevăzut 

cu: 

• latimea platformei de 8.0 m din care parte carosabila de 6.00m , doua benzi de 

incadrare de 0.25 m si doua acostamente de 0.75m; 

În cazul în care se impune realizarea terasamentelor în vederea asigurării lățimii minime 

proiectate, platforme de încrucișare, etc., prin extinderea pe zone unde nu sunt acoperite de 
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zestrea existentă, se recomandă îndepărtarea în totalitate a solului vegetal pe cel puțin 60.0cm 

grosime. 

Colectarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii se va face prin şanţuri/rigole iar 

descărcarea acestora prin podeţe transversale. 

 

 Avantajele aplicarii Scenariului I: 

• costuri de realizare medii; 

• costuri de intretinere mici; 

• durata de executie medie; 

• asigura confortul si siguranta utilizatorului; 

• reducerea gradului de poluare. 

• imbracamintea asfaltica este o imbracaminte elastica, amortizeaza actiunea 

dinamica a vehiculelor; 

• este usor de reparat; 

• permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere; 

• imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei; 

• asigura scurgerea rapida a apelor pluviale; 

• se asigura o planeitate buna a parti carosabile  

• imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 7%. 

 Dezavantajele aplicarii Scenariului I: 

• durata medie de viata este de 15 ani. 

 

SCENARIUL II  

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

❖ ZONA DE DEBLEU 

Varianta - Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă 

pe piloți forați considerați articulați în terenul bun de fundare și ancorați la partea 

superioară cu sisteme de ancore active. 

• Închiderea circulației pe sensul de mers pe zona de rambleu – marcare cu indicatoare 

vizibile pe timp de noapte; 

• Realizarea unei structuri de sprijin din beton armat cu fundația indirectă formată din piloți 

forați de diametru mare, minim 600mm secțiune și adâncimea minimă de 10.0m măsurată 

de la axul drumului existent. Structura de sprijin va fi dispusă în șah, rigidizată la partea 

superioară cu un radier din beton armat. Structura se va realiza pe tronsoane de maxim 

12.0m lungime;  

• Ancorarea structurii de sprijin cu ancore din toroane postensionate. Distanta în plan 

dintre ancoraje va fi calculată astfel încât să fie limitate deplasările la partea superioară; 

• Dispunerea unui parapet de protecție în zona de acostament – montat în structura de 

sprijin. 

SAU  

Varianta- Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu fundație indirectă pe 

piloți forați considerați încastrați în terenul bun de fundare și cupolă de descărcare la partea 

superioară 

• Implementarea acestei soluții presupune ca la partea superioară a structurii de sprijin din 

zona de debleu să se realizeze o cupolă de descărcare sub forma unui tunel, prin care 

pământul provenit din alunecare să refuleze în zona cupolei. Apoi prin activități de 
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întreținere curentă se va proceda la degajarea suplimentară a pământului astfel încât 

acesta să nu ajungă în zona albiei râului Lapoș. 

 

Soluții comune celor două variante: 

❖ ZONA DE RAMBLEU - Structură de sprijin si amenajare teren pe zona de 

rambleu, variantă unică  

Având în vedere situația din teren se recomandă ca albia râului să fie amenajată prin 

profilare, protecție talveg cu saltele din gabioane; 

- Taluzul (malul) ce face legătura dintre albia pârâului și terasamentul drumului se va 

consolida cu un zid de sprijin din beton armat cu fundatie directa la adâncimea de minim 

1.50m față de cota talvegului amenajat.; 

- Se vor proteja lucrările de sprijin contra fenomenului de afuiere prin amenajarea unor 

structuri din anrocamente sau saltele din gabioane pereate cu beton dispuse pe baza 

talvegului; 

 

- Plantarea suplimentară de arbori și arbuști cu rădăcini pivotante și ramificate, pe zona de 

rambleu, astfel încât să se reducă riscul de alunecări superficiale de tip curgere lentă 

(Robinia pseudoacacia L.); 

- Profilarea versantului și eliminarea zonelor de contrapantă; 

- Montarea a min. 2 inclinometre în structura de consolidare și monitorizare geotehnica de 

tip special; 

- Refacerea sistemului de preluare ape pluviale în lungul drumului; 

 

 Avantajele aplicarii Scenariului II: 

• Nu sunt avantaje fata de scenariul 1; 

 Dezavantajele aplicarii Scenariului II: 

• Timp de executie mai mare fata de scenariul I 

• Cost mai ridicat fata de scenariul I 

• Intretinere periodica prin verificarea ancorajelor; 

 

LUCRARI DE DRUM 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 20 cm strat de fundatie din balast  

• 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri 

• geosintetic pentru intirzierea transmiterii fisurilor 

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA16 

Soluții comune celor două variante: 

Sectorul de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+338, de clasa tehnica IV, va fi prevăzut 

cu: 

• latimea platformei de 8.0 m din care parte carosabila de 6.00m , doua benzi de 

incadrare de 0.25 m si doua acostamente de 0.75m; 

În cazul în care se impune realizarea terasamentelor în vederea asigurării lățimii minime 

proiectate, platforme de încrucișare, etc., prin extinderea pe zone unde nu sunt acoperite de 
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zestrea existentă, se recomandă îndepărtarea în totalitate a solului vegetal pe cel puțin 60.0cm 

grosime. 

Colectarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii se va face prin şanţuri/rigole iar 

descărcarea acestora prin podeţe transversale. 

  

 Avantajele aplicarii Scenariului II: 

• costuri de realizare medii; 

• costuri de intretinere mici; 

• asigura confortul si siguranta utilizatorului; 

• reducerea gradului de poluare. 

• imbracamintea asfaltica este o imbracaminte elastica, amortizeaza actiunea dinamica a 

vehiculelor; 

• este usor de reparat; 

• permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere; 

• imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei; 

• asigura scurgerea rapida a apelor pluviale; 

• se asigura o planeitate buna a parti carosabile  

• imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 7%. 

Dezavantajele aplicarii Scenariului II: 

• durata medie de viata este de 15 ani. 

• durata de executie a stratului de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri este 

mare, iar traficul este inchis circulatiei cel putin 7 zile;  

• executie anevoioasa pe sectoare de drum cu elemente geometrice-raze mici 

 

 

ÎNTOCMIT, ÎNTOCMIT, 

  Ing. Catalina Elena BOBOC Dr.ing. Razvan CHIRILA 
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6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 

RECOMANDAT(Ă) 

6.2. SELECTAREA ŞI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII,OPTIM, RECOMANDAT 

Tinand cont de analiza tehnico-economica, de destinatia drumului/consolidărilor, de clasa 

tehnica a acestora, cat si de recomandarile Expertizelor tehnice intocmite de catre Expert tehnic 

atestat dr.ing. Vasile Boboc si ing. Zaharia Constantin, in vederea realizarii investitiei  „REFACERE 

DJ 235, KM 2+250, 0,050 KM, COMUNA LAPOȘ, JUDEȚUL PRAHOVA”,  se recomanda Scenariul I  si 

anume:  

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

❖ ZONA DE DEBLEU - Consolidarea amplasamentului cu structură de sprijin cu 

fundație indirectă pe piloți forați considerați încastrați în terenul bun de fundare. 

• Închiderea circulației pe sensul de mers pe zona de rambleu – marcare cu indicatoare 

vizibile pe timp de noapte;  

• Profilarea terenului și realizarea unei structuri de sprijin cu fundație indirectă pe piloți 

forați dispuși spațial. Lungimea piloților va fi de minim 20.0m față de CTA și vor fi de 

diametru min. 880mm. Structura de sprijin va avea rolul de a prelua împingerile provenite 

din masa alunecătoare a versantului si a proteja zona amplasamentului de eventuala 

extindere a alunecării prin curgerea materialului în zona drumului. Diametrul final și 

adâncimea de încastrare în stratul de bază vor rezulta în urma calculelor de dimensionare 

unde se vor calcula toate acțiunile favorabile și defavorabile asupra sistemului de sprijin. 

• Având în vedere profilul terenului, se recomandă realizarea piloților la o cotă mai jos decât 

cea a drumului, cu aproximativ 1m, apoi rigidizarea lor se va realiza cu un radier din beton 

armat și o elevație de tip zid de sprijin masiv din beton armat cu înălțimea medie de 

3.50...4.00m; 

• În spatele structurii de sprijin se va realiza un sistem de drenaj în spic, cu rolul de a elimina 

apa din corpul versantului alunecător, respectiv diminua împingerile asupra structurii de 

sprijin; 

• Se va profila versantul prin terasare la pante de maxim 2:3 și se vor planta arbori cu 

rădăcini pivotante; 

• Proiectantul de specialitate, în funcție de cerințele din tema de proiectare va adopta o 

soluție optimă din punct de vedere tehnico-economic și va pune în evidență gradul minim 

de siguranță funcție de riscul geotehnic asociat zonei. 

• Decopertarea zestrei existente și a terenului natural pe zona taluzului de rambleu pe o 

grosime de minim 1.00m de la CTA – structură rutieră existentă; 

• Refacerea umpluturii până la cota inferioară a fundației de drum proiectat, cu materiale 

granulare cu muchii vii (de preferat piatră spartă) și dispunerea unei geogrile biaxile în 

interiorul acestui strat, cu rol de preluare a deformațiilor provenite din suprasarcini; 

• Dispunerea unui parapete de protecție în zona de acostament – montat în structura de 

sprijin; 

• Vegetalizarea întregii suprafețe de taluz cu plante perene și arbori cu rădăcini adânci, în 

scopul de a elimina riscul de alunecări de superficiale și eroziune datorită apei din 

precipitații căzută direct pe suprafața taluzului; 
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Soluții comune celor două variante: 

❖ ZONA DE RAMBLEU - Structură de sprijin si amenajare teren pe zona de rambleu, 

variantă unică  

Având în vedere situația din teren se recomandă ca albia râului să fie amenajată prin 

profilare, protecție talveg cu saltele din gabioane; 

- Taluzul (malul) ce face legătura dintre albia pârâului și terasamentul drumului se va 

consolida cu un zid de sprijin din beton armat cu fundatie directa la adâncimea de minim 

1.50m față de cota talvegului amenajat.; 

- Se vor proteja lucrările de sprijin contra fenomenului de afuiere prin amenajarea unor 

structuri din anrocamente sau saltele din gabioane pereate cu beton dispuse pe baza 

talvegului; 

 

- Plantarea suplimentară de arbori și arbuști cu rădăcini pivotante și ramificate, pe zona de 

rambleu, astfel încât să se reducă riscul de alunecări superficiale de tip curgere lentă 

(Robinia pseudoacacia L.); 

- Profilarea versantului și eliminarea zonelor de contrapantă; 

- Montarea a min. 2 inclinometre în structura de consolidare și monitorizare geotehnica de 

tip special; 

- Refacerea sistemului de preluare ape pluviale în lungul drumului; 

 

LUCRARI DE DRUM 

Parametrii, ce caracterizeaza sectorul de drum judetean DJ 235, km 2+200-km 2+238, supus 

consolidarii, sunt urmatorii:    

➢ Imbracaminte – asfaltica.  

➢ Lungime - L =138 m  

➢ Lăţimea părţii carosabile -Bc = 6.00 m, (2 buc. banda de circulatie x 3,00 m)+2 

benzi de incadrare x0.25m 

➢ Numărul de benzi de circulaţie = 2 buc. 

➢ Acostamente 2 x 0.75m 

➢ Viteza de proiectare = 50 km/ora.      

➢ Clasa tehnica = “IV” 

➢ Categoria de importanta a constructiei = “C”.  

➢ Suprafata ocupata de lucrare, S = 1590 mp 

Structura rutiera propusa este urmatoare: 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 15 cm strat de fundatie din balast 

• 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

• 8 cm strat de baza din AB 31.5  

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA 16  

Sectorul de drum judetean DJ 231, km 2+200-km 2+338, de clasa tehnica IV, va fi prevăzut:  

• latimea platformei de 8.0 m din care parte carosabila de 6.00m , doua benzi de 

incadrare de 0.25 m si doua acostamente de 0.75m; 

În cazul în care se impune realizarea terasamentelor în vederea asigurării lățimii minime 

proiectate, platforme de încrucișare, etc., prin extinderea pe zone unde nu sunt acoperite de 
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zestrea existentă, se recomandă îndepărtarea în totalitate a solului vegetal pe cel puțin 60.0cm 

grosime. 

Colectarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii se va face prin şanţuri,rigole iar 

descărcarea acestora prin podeţe transversale. 

 

Avantajele scenariului recomandat – din analiza fezabilităţii din punct de vedere 

economic, social, mediu: 

• costuri de realizare medii; 

• costuri de intretinere mici; 

• durata de executie medie; 

• asigura confortul si siguranta utilizatorului; 

• reducerea gradului de poluare. 

• imbracamintea asfaltica este o imbracaminte elastica, amortizeaza actiunea dinamica a 

vehiculelor; 

• este usor de reparat; 

• permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere; 

• imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei; 

• asigura scurgerea rapida a apelor pluviale; 

• se asigura o planeitate buna a parti carosabile  

• imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 7%. 

 

Prin realizarea investiţiei se vor manifesta următoarele aspecte pozitive: 

• cresterea vitezei de transport; 

• reducerea consumului de carburanti, piese de schimb, prelungirea duratei de viata a  

autovehiculelor; 

• reducerea costurilor de operare a transportului; 

• reducerea costurilor de exploatare; 

• reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta; 

• imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul judetului; 

• asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului, 

noxelor,preluarea si descarcarea apelor pluviale; 

• impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale prin: 

- cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si 

straini, care sa dezvolte zona; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat prin 

impozite si taxe pe baza dezvoltarii economice; 

- asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea populatiei catre institutii 

publice in conditii de confort si siguranta; 

- cresterea implicita a calitatii vietii; 

- reducerea nivelului de saracie, a numarului persoanelor asistate social. 
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Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:   

LUCRARI DE CONSOLIDARE 

1. Structură din piloţi foraţi din beton armat cu diametrul Ø600 mm 

Piloții din beton armat au rol de fundaţie a zidului de sprijin. Sunt dispuși spațial pe talpa 

fundaţiei, pe două rânduri, în șah, distanța dintre aceștia fiind conform planșelor de detaliu. Sunt 

în număr de 70 de piloți cu lungimea L=20.00 m. 

La fundația zidului sunt dispuşi câte 7 piloţi, pentru fiecare tronson (total 10 tronsoane). 

Betonul folosit pentru realizarea piloţilor este de clasa C25/30. 

Armarea piloţilor foraţi se face cu carcase de armătură formate din bare longitudinale, 

fretă, inele de rigidizare şi distanţieri. Barele longitudinale sunt de tip BST500. Acestea se sudează 

pe inele de rigidizare. Armarea transversală se face cu fretă continuă din oţel tip OB37, cu 

diametrul de 10 mm şi lungimea conform extrasului de armare. 

Pentru asigurarea centrării carcasei de armătură în gaura de foraj, pe barele longitudinale 

ale carcasei, la exterior, se montează distanţieri sub forma unor patine de oţel de tip BST500 cu 

diametrul de Ø16 mm. Aceşti distanţieri se dispun pe toată lungimea pilotului, conform detaliilor 

de execuţie. Acoperirea cu beton a armăturilor longitudinale este ab=6 cm, iar pasul fretei este de 

100-150 mm. 

Tipul de ciment utilizat la realizarea betonului de clasă C25/30 pentru piloți: CEM II/A-S 

32.5, dimensiunea max. a agregatelor Ømax= 16 mm. 

Încastrarea între talpa zidului şi pilot se realizeaza prin capetele barelor din pilot, care 

rezultă după spargerea capului pilotului pe o lungime de 100 cm. Aceste capete de bară rezultate 

se vor evaza în interiorul tălpii fundaţiei zidului de sprijin, fară ca ele să depăşească limitele tălpii 

fundației. 

Pentru realizarea eliminarii excesului de apa, pe amplasament se vor pozitiona ansambluri 

de drenuri spic dispuse la cca. 13 m interax si orientate astfel incat sa asigure o suprafata cat mai 

mare de drenare. Lungimea pe care se desfasoara este de 125m, insumand un numar de 8 retele. 

Evacuarile drenurilor spic se vor face prin zidul de sprijin proiectat in santul proiectat de 

langa drum. 

Un ansamblu de drenuri spic este compus dintr-un dren central principal de 11 m si 6 

ramificatii secundare in „spic” cu lungimi de 7.00m. 

La baza sapaturii se va amplasa un tub din PVC Ø110mm, riflat pentru drenurile secundare 

si lis pentru cel principal. 

Conductele vor fi pozitionate pe un pat de nisip compactat in grosime de 20 cm. Santurile 

drenante vor fi umplute pe o inaltime de 40 cm de la baza cu pietris, iar pana la cota terenlui 

amenajat cu balast. Pentru impermeabilizare, la suprafata se va realiza un dop de argila. 

Se vor realiza puturi de aerisire din PVC Ø110mm pana la suprafata terenului la capetele 

si la ramificatiile conductelor.La suprafata terenului puturile de aerisire vor fi incastrate inr-un 

radier din beton simplu C8/10. 

Apa drenata in fiecare spic va fi colectata in cate un camin de vizitare din beton- 13 bucati. 

Controlul calității betonului în piloți 

Controlul calităţii pe timpul execuţiei 

Controlul se va face pe faze, pe tot parcursul realizării piloţilor, conform prevederilor din 

SR EN 1536. 

În cazul forării sub noroi trebuie să se verifice, prin laboratorul de şantier, calitatea 

noroiului pe tot timpul excavaţiei, pe probe luate de la staţia de preparare a lui şi direct din gaura 

de foraj. În cazul când noroiul din gaura de foraj este necorespunzător, acesta se recirculă până 

prezintă caracteristicile prevăzute în standard. 
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Pe parcursul betonării se vor efectua următoarele determinări: 

• la fiecare 10 m3 de beton pus în operă se prelevează probe de beton de la locul de turnare 

şi se determină consistenţa lui prin metoda tasării conului conform STAS 1759 - 80; 

• pentru efectuarea încercării de rezistență la compresiune trebuie prelevate probe de 

beton astfel: 

- o prelevare pentru fiecare din primii trei piloți de pe șantier; 

- o prelevare pentru fiecare al cincilea pilot din următorii; 

- două prelevări în plus după întreruperea lucrărilor mai mult de 7 zile. 

Notă: Numărul minim de cilindri sau de cuburi dintr-o prelevare este de 4.  

• pentru fiecare pilot trebuie să se întocmească o curbă de betonare, porţie cu porţie, din 

care să rezulte consumul de beton pe lungimea pilotului; 

• la consumuri anormale (sub profil sau cu peste 30% peste profil) se vor lua măsuri în 

consecinţă. 

Controlul calităţii după execuţie 

Controlul calităţii piloţilor după execuţie poate cuprinde: verificarea poziţiei în plan şi a 

înclinării, controlul calităţii betonului din capul pilotului, verificarea continuităţii corpului 

pilotului şi încărcări de control pe piloţi. 

Controlul calităţii betonului pus în operă se va face: 

• pentru piloţii la care încercarea epruvetelor nu a dat rezultate corespunzătoare clasei 

prescrise în proiect; 

• la piloţii la care în timpul execuţie s-au produs unele deficienţe care pot afecta calitatea 

betonului; 

• la un număr de piloţi stabiliţi prin proiect sau aleşi, prin înţelegere, de către beneficiar, 

proiectant şi antreprenor sau nominalizate de catre Consultant sau reprezentantul I.S.C. 

Controlul se poate face prin: 

- dezvelirea piloţilor respectivi; 

- extragerea de carote (după dezvelire sau prin forarea de suprafaţă, cu mijloace adecvate); 

- metode nedistructive. 

Verificarea continuităţii corpului pilotului se poate face prin: 

- carotare pe întreaga lungime a pilotului; procedeul necesită utilaje speciale şi se aplică 

numai la acei piloţi la care datele din fişa de forare - betonare, precum şi alte observaţii pe 

parcursul execuţiei, pun la îndoială continuitatea; 

- metode nedistructive (carotaj sonic, carotaj radioactiv, impedenţă mecanică, etc). 

Având în vedere modul de solicitare al structurii, controlul calității piloților după execuție 

se va executa prin încercări nedistructive prin încercări cu deformații mici – metoda impedanței 

mecanice, conform SR ASTM D 5882:2005 - Metoda standardizată pentru determinarea 

integrității piloților prin încercări cu deformații mici. 

Metoda de control permite stabilirea existentei unor defecte în turnarea betonului de 

tipul: incluziunilor de pământ, straturilor de beton amestecat cu bentonită, funduri de foraj 

necurătate, rosturi de turnare, fisuri, goluri, etc. Controlul calității se execută obligatoriu pentru 

acei piloți care există dubii privind integritatea acestora sau au existat unele probleme pe timpul 

execuției. 

Numărul elementelor încercate va fi de minim 10 piloți. Piloții care vor fi încercați 

nedistructiv vor fi stabiliți de comun acord între Executant și Proiectant imediat după finalizarea 

grupului de piloți, în urma analizării fișelor de forare betonare și a eventualelor probleme 

întâmpinate. Programul de încercare va fi înaintat beneficiarului spre aprobare.  
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Încercările se vor realiza conform specificațiilor normativelor C200/1981, C26/1985, SR 

EN 1536 - 2011, SR EN 1997-1:2004, SR ASTM D 5882:2005. 

Pentru confirmarea limitării deplasărilor la nivelul structurii de sprijin, se vor monta 2 

inclinometre  în piloții de consolidare și se vor monitoriza conform programului de urmărire a 

comportării în timp. 

Perioada de monitorizare se împarte după cum urmează: 

-Pe perioada desfășurării lucrărilor de execuție: citiri săptămânale cu emitere de rapoarte; 

-Pe perioada post execuție, minim un an cu emiterea a cel puțin 4 rapoarte de 

monitorizare.  

Acestea vor fi predate Proiectantului și Beneficiarului. 

Responsabilul tehnic cu execuția trebuie să fie atestat pentru domeniul Lucrări 

speciale de fundații. 

Executantul este obligat să prevadă scenarii de intervenție în caz de avarii înregistrate prin 

care să limiteze consecințele unor accidente tehnologice cu efecte grave asupra construcției de 

bază sau asupra construcțiilor amplasate în zona de influență a lucrărilor. 

Lucrări de epuismente 

În toate etapele de realizare a săpăturilor și construcție zidurilor se vor adopta măsuri de 

epuismente pentru îndepărtarea apei provenită din precipitaţii şi evitarea stagnării şi infiltrării 

acesteia în zona săpăturilor pentru asigurarea condiţiilor de lucru în uscat. 

 

2. Zidul de sprijin de tip elastic cu fundatie directa dispus la baza taluzului 

Are inaltinea totala de 3.30m, 2.00m parte vazuta, si 1.30m adancime de fundare față de 

terenul amenajat. Elevatia are grosime de 0.50m la partea superioară și 0.50m la partea inferioară. 

Talpa zidului are o lățime de 2,00m și o grosime de 0.50m.   

Zidul se va aseza pe un strat de beton de egalizare de 10cm, C8/10.  

In spatele zidului de sprijin se va dispune un sistem de drenaj ce va evacua apa colectată 

prin intermediul unor barbacane în rigola din fața zidului de sprijin.  

Betonul folosit pentru realizarea zidului este de clasa C35/45. 

Armarea constructivă se va realiza cu bare independente de de tip BST500S și OB37. 

Structura de sprijin se va dispune pe o lungime de 50m . 

 

3. Amenajare parau Lapos 

Zidul de sprijin de la baza taluzului dispre albia paraului va fi protejat prin executarea 

unor saltele de gabioane cu o grosime h=0.5 m, pereate cu beton de ciment C30/37 in grosime de 

10cm,  S=350 mp. 

 Cosurile gabioanelor se vor executa din BST500  12 si vor fi umplute cu piatra bruta. 

Sapatura in albie se va realiza mecanizat, pamantul rezultat din sapatura se va evacua in 

afara albiei, la o distanta de minim 10 m, dupa care va fi incarcat in auto si transportat la depozitul 

de pamant.   

   Lucrari de epuismente 

Se vor adopta masuri de epuismente pentru îndepartarea apei provenita din precipitații și 

evitare stagnarii și infiltrarii acesteia în zona sapaturilor pentru asigurarea condițiilor de lucru în 

uscat.  

Alegerea soluției de epuisment se va corela cu tehnologia de execuție a lucrarilor de 

amenajare a albiei.  

La alegerea și aplicarea metodei de epuisment este necesara îndeplinirea unor condiții de 

baza, precum: 



 
 

   
 

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 

J22/100/2006 

CUI: RO18287343 

Iași, Calea Chișinăului,  2A, et. 2 

+40.756.093.833 

office@artehnis.ro 

www.artehnis.ro 

PROIECT NUMĂR: 0007 /2022 

FAZA: D.A.L.I. 

EDITIA 1 REVIZIA 0 

6.SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) Pag. 7 / 7 

- Nivelul de apa coborât al apei subterane trebuie sa se afle în permanența sub control pentru 

evitare variațiilor care pot afecta stabilitatea sapaturilor și continuitatea lucrarilor, cât și 

stabilitatea construcțiilor învecinate.  

- Instalația de pompare trebuie prevazuta  cu capacitați și surse  de energie de rezerva; 

 

LUCRARI DE DRUM 

Parametrii, ce caracterizeaza sectorul de drum judetean DJ 231, supus consolidarii, sunt 

urmatorii:    

➢ Imbracaminte – asfaltica.  

➢ Lungime - L =138 m  

➢ Lăţimea părţii carosabile -Bc = 6.00 m, (2 buc. banda de circulatie x 3,00 m)+2 

benzi de incadrare x0.25m 

➢ Numărul de benzi de circulaţie = 2 buc. 

➢ Acostamente 2 x 0.75m 

➢ Viteza de proiectare = 50 km/ora.      

➢ Clasa tehnica = “IV” 

➢ Categoria de importanta a constructiei = “C”.  

➢ Suprafata ocupata de lucrare, S = 1590 mp 

Toate aceste elemente sunt stabilite in concordanta cu prevederile din: norme, normative 

si legislatia de specialitate in vigoare, (Ordinul Ministrului Transporturilor, nr. 45; 49 si 50, din 27 

ianuarie 1998, etc.). 

Se recomanda varianta constructiva cu urmatoarea sectiune transversala : 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 15 cm strat de fundatie din balast 

• 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

• 8 cm strat de baza din AB 31.5  

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA 16 

 

AMENAJARE ACOSTAMENTE 

Pe traseul sectorului de drum judetean-DJ 235 supus consolidarii, sunt prevazute a se 

realiza acostamente din beton de ciment C30/37, cu latimea de 0,75m (stanga-dreapta), rezultand 

o lungime de L=276 ml. 

 

LUCRARI DE COLECTARE, DIRIJARE SI EVACUARE A APELOR 

1. Amenajare rigole betonate  

Pe traseul sectorului de drum judetean-DJ 235 supus consolidarii, sunt prevazute a se 

realiza santuri din beton clasa C30/37,clasa de expunere XF4, stanga-dreapta, in lungime de 

L=276 ml. 

La km 2+250 si km 2+300 se va realiza cate un sant de descarcare, din beton clasa 

C30/37,clasa de expunere XF4, executat in trepte, Lsant=15 ml. 

In vederea asigurarii sigurantei  circulatiei, se vor prevedea: 
➢ Marcaje longitudinale 
➢ Parapete metalic tip H4b =138 ml 

 

ÎNTOCMIT, ÎNTOCMIT, 
  Ing. Catalina Elena BOBOC Dr.ing. Razvan CHIRILA 
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6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 

RECOMANDAT(Ă) 

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI INVESTIŢIEI 

 VALOARE 

(FARA TVA) 

VALOARE 

(INCLUSIV TVA) 

TOTAL GENERAL 7,813,879.58 9,284,972.74 

C+M 6,480,362.00 7,711,630.78 

Devizul general si devizele pe obiecte sunt Anexe la documentatie. 

B) Indicatorii Minimali, Respectiv Indicatori De Performanță – Elemente Fizice/ 
Capacități Fizice Care Să Indice Atingerea Țintei Obiectivului De Investiții – Și După Caz 
Calitativi, În Conformitate Cu Standardele, Normativele Și Reglementările Tehnice În 
Vigoare. 

 Lucrari de consolidare 

 1. Structură de sprijin pe piloti forati, considerati incastrati in terenul bun de fundare: 

• lungime totală: L = 105 m; 

• număr tronsoane: 10 buc; 

• număr piloti: 70 buc; 

• lungime pilot: 20m; 

• diametru pilot: 880mm 

 2. Structură de sprijin – zid in zona de rambleu: 

• lungime totală: L = 50 m; 

• număr tronsoane: 15 buc; 

 3. Saltea din gabioane 

• Suprafata: 350mp; 

• Volum: 175mc; 

 4. Drenuri spic: 

• Numar de retele: 8 buc; 

• Lungime retea: 11m; 

• Numar camine vizitare: 13 buc; 

• Lungime retea evacuare: 125m 

 5. Monitorizare înclinometrică: 

•  înclinometre: 2 buc. 

6. Lungimi și suprafețe utilizate pentru implementarea proiectului: 

• Lungime structuri de consolidare: 105m; 

 Suprafață de teren utilizată temporar: aprox. 3500mp; 

 Suprafață de teren utilizată definitiv: aprox. 2870 mp. 

 

Lucrari de drum 

➢ Imbracaminte – asfaltica.  

➢ Lungime - L =138 m  

➢ Lăţimea părţii carosabile -Bc = 6.00 m, (2 buc. banda de circulatie x 3,00 m)+2 

benzi de incadrare x0.25m 

➢ Numărul de benzi de circulaţie = 2 buc. 
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➢ Acostamente 2 x 0.75m 

➢ Viteza de proiectare = 50 km/ora.      

➢ Clasa tehnica = “IV” 

➢ Categoria de importanta a constructiei = “C”.  

 
Varianta constructiva cu urmatoarea sectiune transversala : 

• 10 cm strat de forma din balast 

• 15 cm strat de fundatie din balast 

• 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

• 8 cm strat de baza din AB 31.5  

• 6 cm strat de legatura din BAD 22.4 

• 4 cm strat de uzura BA 16 

Lucrari de colectare, dirijare si evacuare a apelor: 
• Santuri  betonate-se vor realiza pe o lungime de 276 ml; 
• Santuri de descarcare- se vor realiza pe o lungime de 30 ml; 

 
In vederea asigurarii sigurantei  circulatiei, se vor prevedea: 

➢ Marcaje longitudinale 
➢ Parapete metalic tip H4b=138 ml 

 
C) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliți în 

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții. 

Principalii indicatori calitativi sunt: 

- creşterea calităţii vieţii, a gradului de confort pentru populatie; 

- îmbunătăţirea aspectului estetic; 

- reducerea poluării prin praf; 

- creşterea gradului de mobilitate; 

- interventia mult mai rapida a serviciilor de asistenţa medicala, veterinare, etc. 
 

D) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 
Durata de implementare maxima a obiectivului de investitii este de 12 luni si este 

influentata de posibilitatea finantarii acestuia. 
Durata de executie a obiectivului de investitii este de 7 luni. 
Graficul fizic pentru implementarea investitiei este anexat prezentei documentatii. 
 

 

                                                                                                               ÎNTOCMIT, 
                                                                                         Ing. Catalina Elena BOBOC 
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1.1. Obtinerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

2.  2 .Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

3.2.
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3.5. Proiectare
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3.7. Consultanta

3.8. Asistenţă tehnică
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4.1. Constructii si instalatii
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4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 
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6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 

RECOMANDAT(Ă) 

6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU 
REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII  

La elaborarea documentaţiei au fost avute în vedere prescripţiile legislaţiei generale şi a 

legislaţiei de proiectare, hotărâri guvernamentale si ordonanţe dupa cum urmează:  

• legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor. 

• legea 125/1996 – privind modificarea şi completarea Legii 50/1991; 

• legea 137 /1995 – privind protecţia mediului. 

• HGR 112/1993 – privind componenţa, organizarea şi funcţionarea consiliului de avizare 

lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale. 

• HGR 51/1992 republicată în 1996 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 

de prevenire şi stingere a incendiilor. 

• Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a 

conţinutului documentaţiilor prevazute de legea 50/1991. 

• Ordin MAPPM 125/1996  pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţilor 

economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurator 

• HGR 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 

• HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică 

de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

• Ordin MLPAT 77/N/1996 – privind aprobarea îndrumatorului pentru aplicarea 

Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 

lucrărilor şi a construcţiilor; 

• HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

• HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea şi asigurarea 

calităţii în construcţii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a 

construcţiei, Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţie 

in timp şi post utilizare a construcţiilor. 

• Ordonanta 60/2001 – privind achiziţiile publice; 

• HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ; 

• Ordin MF 1013/873 – privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare 

a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia 

publică de servicii; 

• Ordin al MF si MLPAT 1014/874 – privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului 

de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru 

achiziţia publică de lucrări; 

• Legea 106/1996 – privind protecţia civilă; 

Se va asigura un nivel calitativ corepunzator criteriilor de performanta principale dupa 

cum urmeaza: 

• A4-rezistenta si stabilitate 

• B2-siguranta in exploatare 
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• D-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului 

• Af-  rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a 

interacțiunii cu structurile îngropate 

 

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI PUBLICE 

Finantarea obiectivului de investitie se va face de la bugetul local, bugetul de stat si/sau 

bugetul Uniunii Eropene, in functie de decizia beneficiarului și soluțiile fezabile de finanțare 

existente 

 

 

 

 
 
 

Întocmit, 

Ing. Catalina Elena BOBOC 
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7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE 

CONSTRUIRE 

Certificatul de urbanism nr. 85 din 02.06.2022 a fost emis de catre Consiliul Judetean 

Prahova si este atasat prezentei documentatii. 

 

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

IMOBILIARĂ 

Studiul topografic a fost vizat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si este anexat 

prezentei documentatii. 

 

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

PREVĂZUTE DE LEGE 

Nu este cazul. 

 

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂŢILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂŢII 

EXISTENTE 

Nu este cazul. 

 

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA 

MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA 

DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAŢIA 

TEHNICO-ECONOMICĂ 

S-a obtinut actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului. 

 

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

TEHNICE 

Avizele si acordurile emise conform Certificatului de Urbanism sunt anexate prezentei 

documentatii. 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată 

pentru creșterea performanței energetice; 

Nu este cazul 

b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazul 

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentatii 

 

 

                                                                                                       ÎNTOCMIT, 

                                                                                         Ing. Catalina Elena BOBOC 
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DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

D.A.L.I 

II. PIESE DESENATE 

 

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA-SCARA 1:10 000 D.0 

2. PLAN DE SITUATIE PROPUS-SCARA 1:500 D.01 

3. PROFIL LONGITUDINAL-SCARA 1:500/1:50 DL.1 

4. PROFILE TRANSVERSALE TIP-SCARA 1:50 DT.1-DT.2 

5. DETALII STRUCTURA DE CONSOLIDARE -SCARA 1:50 DT.3 

 

 

 

 
Întocmit 

Ing. Catalina Elena BOBOC 

 

 



ROMÂNIA                                                                     ANEXA  NR. 2 
JUDEȚUL PRAHOVA                                                 la Hotărârea nr. _________ 
CONSILIUL  JUDEȚEAN                                           din ____________________ 
 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
„Refacere DJ 235, km 2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova” 

 
BENEFICIAR: 
AUTORITATE CONTRACTANTĂ: 
AMPLASAMENT: 
 
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: 
 

Județul Prahova 
Consiliul Județean Prahova 
Comuna Lapoș, jud.Prahova, DJ 235 – km 2+200 – km 
2+338 
Bugetul local/alte surse de finanțare legal constituite 

 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „Refacere DJ 235, km 2+250, 0,050 km, 
comuna Lapoș, județul Prahova” 
 
INDICATORI ECONOMICI: 
Valoarea investiției (inclusiv TVA):      9.284.972,74 lei   
Valoare C+M (inclusiv TVA):               7.711.630,78 lei 
 
INDICATORI TEHNICI: 
Lucrări de consolidare: 
 Structură de sprijin pe piloți forați, considerați încastrați în terenul bun de fundare: 

- lungime totală:  105 m, 
- număr tronsoane:  10 buc, 
- număr piloți:  70 buc, 
- lungime pilot: 20 m 
- diametru pilot: 880 mm 

 Structură de sprijin – zid în zona de rambleu: 
- lungime totală: L = 50 m, 
- număr tronsoane: 15 buc 

 Saltea de gabioane: 
- suprafață: 350 mp 
- volum: 175 mc 

 Drenuri spic: 
- număr de rețele: 8 buc, 
- lungime rețea: 11 m, 
- număr cămine vizitare: 13 buc, 
- lungime rețea evacuare: 125 m. 

Lucrări de drum: 
- îmbrăcăminte asfaltică, 
- lungime L = 138 m, 
- lățimea părții carosabile     2buc x 3,00 m, 
- acostamente   2 x 0,75 m, 

Lucrări de colectare, dirijare și evacuare a apelor, 
Marcaje longitudinale, 
Parapet metelic tip H4b – 138 ml 
   
DURATA DE EXECUȚIE :          12 Luni  



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
CONSILIUL  JUDEȚEAN    
PRESEDINTE 
Nr. 16559 / 20.07.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(D.A.L.I.)  şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 
235, km 2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova” 

 
Cantitatea și calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investițiile în domeniu, precum și 

gradul de acces la aceasta, reflectă gradul de civilizație, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluție și 
creștere economică. În actualele condiții este necesar ca dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
locale și regionale de transport să ia în considerare dinamica redusă a dezvoltării economice în zonele 
unde acest tip de infrastructură este slab dezvoltată. Siguranța rutieră reprezintă și ea o problemă pe 
drumurile județene. 

Drumul județean DJ 235: Sofronia (DJ 102 C) – Lapoșel – Lapoș, în lungime de 6,10 km, asigură 
legătura între localitățile traversate (Sofronia, Lapoșel, Lapoș) și legătura între drumul județean DJ 102C 
și comuna Lapoș. 

Sectorul de drum județean DJ 235, km 2+200 – km 2+338, afectat de alunecări de teren și propus 
pentru consolidare și refacere, pe o lungime de 138 ml, se desfășoară pe teritoriul administrativ al 
comunei Lapoș, județul Prahova. 

Conform Expertizei Tehnice, pe sectorul de drum județean DJ 235 s-a identificat faptul că 
versantul este afectat de forme complexe de alunecări de teren care pun în dificultate traficul rutier și 
pietonal. De asemenea drumul prezintă degradări și deformații specific drumurilor pietruite (făgașe, 
gropi). Drumul nu dispune de un sistem corespunzător de colectare al apelor pluviale, care să asigure o 
evacuare controlată și corespunzătoare a apelor provenite din precipitații. 

Potrivit Raportului de Expertiză Tehnică, sunt necesare lucrări de consolidare a sectorului de drum 
județean DJ 235, în lungime de 138 ml, zona afectată de alunecări de teren, asigurarea unor condiții 
normale de confort și de siguranța circulației impuse de normele și normativele tehnice în vigoare. 

Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a 
considerat oportună elaborarea de către SC ARTEHNIS SRL a Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții (D.A.L.I.). 
         Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)  şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 235, km 2+250, 0,050 km, comuna 
Lapoș, județul Prahova”, pe care îl avizăm favorabil. 
  

 
                                             PREȘEDINTE,  
                                              Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                      
JUDEȚUL PRAHOVA                                                  
DIRECTIA TEHNICA 
Nr. 16560 / 20.07.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(D.A.L.I.)  şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere DJ 
235, km 2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova” 

 
Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale este necesară în vederea asigurării unei rețele de 

transport rutier sigure și operaționale.  
Drumul județean DJ 235: Sofronia (DJ 102 C) – Lapoșel – Lapoș, în lungime de 6,10 km, asigură 

legătura între localitățile traversate (Sofronia, Lapoșel, Lapoș) și legătura între drumul județean DJ 102C 
și comuna Lapoș. 

Sectorul de drum județean DJ 235, km 2+200 – km 2+338, afectat de alunecări de teren și propus 
pentru consolidare și refacere, pe o lungime de 138 ml, se desfășoară pe teritoriul administrativ al 
comunei Lapoș, județul Prahova. 

În urma precipitațiilor abundente din anul 2021, versantul din zona debleului a fost afectat de o 
alunecare de teren ce a cuprins zonele adiacente printre care și corpul drumului. Masa alunecătoare 
desprinsă din versant a acoperit în totalitate atât drumul cât și un zid de sprijin din beton existent. 

Conform Expertizei Tehnice, pe sectorul de drum județean DJ 235 s-a identificat faptul că 
versantul este afectat de forme complexe de alunecări de teren care pun în dificultate traficul rutier și 
pietonal. De asemenea drumul prezintă degradări și deformații specific drumurilor pietruite (făgașe, 
gropi). Drumul nu dispune de un sistem corespunzător de colectare al apelor pluviale, care să asigure o 
evacuare controlată și corespunzătoare a apelor provenite din precipitații. 

Potrivit Raportului de Expertiză Tehnică, sunt necesare lucrări de consolidare a sectorului de drum 
județean DJ 235, în lungime de 138 ml, zona afectată de alunecări de teren, asigurarea unor condiții 
normale de confort și de siguranța circulației impuse de normele și normativele tehnice în vigoare. 

Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a 
considerat oportună elaborarea de către SC ARTEHNIS SRL a Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții (D.A.L.I.). 

Lucrările propuse au fost proiectate ținând cont de funcționalitățile pe care trebuie să le 
îndeplinească, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și condițiile de teren. 

Elaborarea documentațiilor s- a realizat în conformitate cu H.G. nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor  de 
investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
         Finanțarea obiectivului se va realiza din bugetul local și din alte surse de finanțare legal constituite. 

Drept urmarea a fost inițiat  prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Refacere DJ 235, km 2+250, 0,050 km, comuna Lapoș, județul Prahova”, pe 
care îl avizăm favorabil.                                             

 
                                           DIRECTOR EXECUTIV  
                                                 Daniel Minculescu 
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