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 „Reabilitare
pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc, comuna Gherghița, județul
Prahova”
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 16584/20.07.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul nr. 16585/20.07.2022 al Direcției
Tehnice, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții
(D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc, comuna Gherghița,
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 tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- Avizul nr. 16501/20.07.2022 al Comisiei Tehnico-Economice 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 „Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km
5+360, Malamuc, comuna Gherghița, județul Prahova”, conform Anexei nr. 1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiții „Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc,
comuna Gherghița, 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

Ploiești, 26 iulie 2022
Nr. 199

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Hermina – Adi Bîgiu

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. _________
din ____________________

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc
comuna Gherghița, județul Prahova”
Întocmit de proiectant în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016.
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1.
1.1.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII

Denumirea obiectului de investiții:
REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE DJ 147, KM 5+360 MALAMUC,
COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA

1.2.

Ordonator principal de credite/investitor
JUDEȚUL PRAHOVA
Bulevardul Republicii 2-4, Ploiești 100389
Palatul Administrativ Ploiești
Tel:0244/514545; Fax: 0244/596669
Site: www.cjph.romailto:invest@drdpcv.ro

1.3.

Ordonator de credite (secundar/terţiar):
JUDEȚUL PRAHOVA
Bulevardul Republicii 2-4, Ploiești 100389
Palatul Administrativ Ploiești
Tel:0244/514545; Fax: 0244/596669
Site: www.cjph.romailto:invest@drdpcv.ro

1.4.

Beneficiarul investiției:
JUDEȚUL PRAHOVA
Bulevardul Republicii 2-4, Ploiești 100389
Palatul Administrativ Ploiești
Tel:0244/514545; Fax: 0244/596669
Site: www.cjph.romailto:invest@drdpcv.ro

1.5.

Elaboratorul documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
S.C. NORDIC VISION S.R.L.
Iasi, Sos. Moara de Foc nr. 15, cladirea Autocenter, birou 14
Tel.: 0741/533/268
Email: office@nordicvision.ro
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2.
2.1.

SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare

Podul asigura continuitatea drumului judeţean DJ 147 peste râul Prahova, si face legătura dintre
autostrada A3 si localităţile Gherghinița (comuna Gherghinița), Ungheni, Malamuc, Tufani, Hătcărău,
Drăgănești (comuna Drăgănești) și multe altele.
Podul a fost executat în anii 1960 şi are o durată de exploatare de peste 60 ani (tablierul metalic a
fost refolosit de la un pod peste Dunăre dezafectat). In anii 1994 si 1998 au fost făcute reparaţii si inlocuiri
parţiale la podina de rezistenta si de uzura.
Având in vedere ca din anul 1998 la podul de peste râul Prahova nu s-au executat lucrări de
reparaţii capitale, in momentul de fata podul se afla intr-o stare avansata de degradare.
Podul este amplasat pe drumul județean DJ 147 cu o benda de circulatie, care se încadreaza în
clasa tehnica V.
Podul are o zona carosabile cu latimea de 4.80 m fără trotuare pietonale.
Conform “Instrucțiunilor pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2006
elaborate de Administrația Națională a Drumurilor, pentru un indice total de stare tehnica I st= 25 puncte,
podul se încadrează in clasa tehnica IV si prezinta o stare tehnica nesatisfacatoare. Elementele
constructive ale podului sunt intr-o stare avansata de degradare.
Podul necesita lucrari de reabilitare sau/si inlocuirea unor elemente.
2.2.

Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor
Podul are următoarele caracteristici:
• Anul construcţiei: 1960;
• Material: infrastructura beton armat si suprastructura metalica;
• Număr deschideri: 2 deschideri;
• Lungime deschidere: 2 deschideri de 10 m;
• Lungime totala: 44 m;
• Lăţime parte carosabila: 7,80 m;
• Inălţime pod: 4 m;

Drumul judeţean nr. 147 ce asigura legătură intre satele Hatcarau (comuna Draganesti),
Malamuc si Gherghiţa (comuna Gherghiţa), traversează râul Prahova, in extravilan sat Malamuc, pe un pod
metalic cu podina de lemn, avand doua deschideri egale de 28,90 m si lungimea 81,40 m.

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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Podul este in aliniament si traversează normal râul Prahova.
Schema statica este grinda simplu rezemata.

Suprastructura podului este realizată dintr-un tablier metalic format din cate 3 grinzi cu zăbrele
metalice nituite cu cale sus, avand lungimea de 28,90m, pe fiecare deschidere.
Grinda cu zăbrele este in sistem triunghiular si este alcatuita din elemente cu secţiuni compuse
din profile metalice nituite astfel:
- talpa superioara: profil 140;
- talpa inferioara: 2L 80x80x10;
- Pb 180x10; diagonale: 2L 70x70x8.
Grinzile sunt solidarizate transversal la partea superioara cu 7 antretoaze din profile laminate 132
pe fiecare deschidere - 5 in câmp si cate una pe fiecare reazem.
De asemenea, la nivelul tălpii inferioare, grinzile cu zăbrele sunt solidarizate cu contravantuiri
orizontale realizate din profile L80x80x8.

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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In plan vertical, grinzile cu zăbrele sunt rigidizate intre ele cu contravantuiri in X avand secţiunea compusa
din 2 profile L50x50x6.

La partea superioara a grinzilor cu zăbrele a fost montata o podina de rezistenta realizata din
dulapi din lemn 20x15cm. Legătură dintre talpa superioara a grinzilor cu zăbrele si podina de rezistenta
este realizata prin intermediul unor grinzi din lemn 20x30 cm fixate de inima tălpii superioare a fiecărei
grinzi cu zăbrele.
Peste podina de rezistenta a fost montata podina de uzura din scânduri 20x6 cm.

Grinzile reazema pe banchetele de rezemare a culeelor si pilei prin intermediul unor aparate de
rezem metalice, fixe pe culee si mobile pe pila:
- reazem culee:
- reazem pila:

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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Infrastructura este alcătuită din două culee masive cu elevaţiile si armat, fundate direct si o pila
lamelara avand atat elevaţia cat si rigla desemenea, direct.
- culee mal drept (Malamuc):
- culee mal stang (Hatcarau):

-

pila:

Elevaţiile culeelor sunt prevăzute la partea superioara cu console care au lungimea de 4,40m,
formate din 3 diafragme cu inaltime variabila si grosimea de 30cm legate intre ele cu o grinda din beton
armat cu secţiunea 90x90 cm, care este si bancheta de rezemare a tablierului metalic.
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Pe consolele zidurilor întoarse ale culeelor a fost turnata o dala din beton in continuarea longrinelor
apara-roata de pe pod. De asemenea, pe lisele consolelor zidurilor intorse au fost montate lise metalice pe
stâlpii din beton ale unui parapet mai vechi degradat.

Racordarea cu terasamentele este realizata cu sferturi de con pereate cu zidare din piatra.
- culeea mal drept (Malamuc)

- culeea mal stâng (Hatcarau)

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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Albia râului Prahova este conturata si nu este amenajata.

Rampele au o lăţime de aprox 6,00m si au partea carosabila realizata din imbracaminte asfáltica.
- rampa culee Malamuc

S.C. NORDIC VISION S.R.L.

- rampa culee Hatcarau
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Pe rampa culeei Malamuc sunt montate parapet metaice pe ambele parti.
Pe rampa culeei Hatcarau sunt montate parapete din beton in partea din aval si lise metalice
montate pe stâlpii din beton de la un parapet mai vechi in partea din amonte.

In partea din amonte, pe rampa culeei Hatcarau, au fost realizate o scara de acces si un casiu
pentru scurgerea apelor pluviale de pe rampa.
In partea din aval, pe rampa culeei Malamuc, a fost realizata scara de acces din beton.
In partea din aval, de talpa superioara a grinzii cu zăbrele au fost agatate un cablu electric si,
separat, o ţeava din PVC goala.
Partea carosabilă pe pod are lăţime de 4,80m fara trotuare. Calea pe pod este realizata din podina
de uzura din lemn.
La marginea pârtii carosabile au fost montate longrine apara-roata, iar la marginile exterioare ale
podului, pe podina de rezistenta a fost montat parapet pietonal metalic cu stâlpi si mana curenta din ţeava
rotunda si zabrelute.
Scurgerea apelor pluviale de pe pod se face gravitational.
Din informaţiile transmise prin Tema de Proiectare de la Beneficiar, podul a fost construit în anul
1960, au fost făcute reparaţii si inlocuiri parţiale la podina de rezistenta si de uzura in anii 1994 si 1998,
grinzile cu zăbrele metalice fiind refolosite de la un pod peste dunăre dezafectat si poate prelua încărcările
S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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corespunzătoare Clasei I de încărcare (A 13; S60).
Podul este amplasat pe un drum judeţean de clasa tehnică V conform tabelului 1 din „Norme tehnice
privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr. 1296/2017 de Ministerul
Transporturilor.
Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 1
de teren cu o perioadă de colt Tc = 1,6 sec, iar conform P100-1 din 2013, ag = 0,35g, în teremni de valori
de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare, ag cu IMP=225 ani și 20% probabilitate de depășire în
50 ani.
2.3.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectivele preconizate a se îndeplini odată cu realizarea investiției sunt:
• 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
turiştilor, cadrelor didactice, elevilor, etc;
• asigură legătură la reţeaua de drumuri judeţene, naţionale și autostrada A3;
• micşorarea gradului de poluare a zonei;
• crează premisele dezvoltării ulterioare a zonei.
• se evita aglomerarea traficului datorită vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la
o creştere a consumului de carburanţi;
• creste posibilitatea de acces la principalele obiective economice, sociale, culturale din
oras;
• un ritm de aprovizionare, respectiv distribuţie marit;
Obiectivele specifice sunt atinse prin implementarea proiectului privind reabilitarea pasajului
Alexandru cel Bun ce face legătura direct sau indirect cu institutii politico-administrative, socio-medicale,
turistice, etc. ceea ce duce la următoarele beneficii:
• Beneficii economice:
- economie de carburant;
- reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor;
- creşterea valorii terenurilor din zonă.
• Beneficii sociale:
- economie de timp pentru transportul persoanelor şi bunurilor;
- creşterea mobilităţii populaţiei;
- accesul rapid al mijloacelor de intervenţie pentru situaţii excepţionale salvare, politie, ISU
(Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă);
- accesul la mijloacele de transport în comun: autobus, tren.
• Beneficii de mediu:
- reducerea poluării prin scăderea suspensiilor în aer.
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3.
3.1.

DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE

Particularităţi ale amplasamentului:
a)

Descrierea amplasamentului;

Prahova este un judeţ aflat în regiunea istorică Muntenia din România. Este al treilea cel mai
populat judeţ din România, după Bucureşti (oraş aflat în vecinătatea sa) şi judeţul Iaşi, deşi este doar al 33lea din ţară ca suprafaţă. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate judeţe ale ţării, cu două
municipii şi alte 12 oraşe. Prinicipalul centru urban este municipiul Ploieşti, reşedinţa judeţului, oraş cunoscut
pentru industria de prelucrare a petrolului
Marea majoritate a reţelei hidrografice a judeţului face parte din bazinul hidrografic al Ialomiţei, râu
ce curge prin extremitatea sudică a judeţului, formând limita cu judeţul Ilfov. Principalele râuri care se varsă
în Ialomiţa şi curg în judeţul Prahova sunt râul Prahova (cu afluentul său Teleajen şi micul său bazin
hidrografic cuprinzând râuri ca Slănicul, Vărbilăul, Drajna) şi râul Cricovul Sărat. O mică parte din apele
judeţului, aflate în nord-est (râurile Zeletin, Chiojdul) fac parte din bazinul hidrografic al Şiretului, ele fiind
drenate de râul Bâsca Chiojdului, afluent al Buzăului.
Gherghiţa este o comună în judeţul Prahova, Muntenia, România, formată din satele Gherghiţa
(reşedinţa), Independenţa, Malamuc şi Ungureni, se află pe malul drept al Prahovei, în zona cursului inferior
al acestei ape. Se învecinează la nord şi est cu comuna Drăgăneşti, la nord-vest cu comuna Olari, la vest cu
comuna Balta Doamnei, iar la sud cu judeţul Ilfov.
b)

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

Podul asigura continuitatea drumului judeţean DJ 147 peste râul Prahova, si face legătura dintre
autostrada A3 si localităţile Gherghinița (comuna Gherghinița), Ungheni, Malamuc, Tufani, Hătcărău,
Drăgănești (comuna Drăgănești) și multe altele.
a)

Datele seismice şi climatice;

Date privind zonarea seismica
Conform Codului de proiectare seismică P100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare
(pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,35 g, iar perioada de colţ este Tc = 1,60 sec,
conform figurilor de mai sus.
Date climatice
Clima prezintă un caracter continental pronunțat, fiind influențată de masele de aer cu proveniență
răsăriteană. Vara predomină timpul secetos cu temperaturi ridicate, iar iarna se simte din plin efectul
maselor de aer venite dinspre nord și nord-est, regiunea fiind frecvent bântuită de viscole. Secetele,
brumele târzii de primăvară și timpurii de toamnă, aversele de ploaie însoțite de căderi de grindină,
completează trăsăturile regimului climatic continental specific.
S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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b)

Studii de teren:

(i)
Studiu geotehnic
Amplasamentul situat pe DJ 147 de la km 5+360, judetul Prahova a fost cercetat prin două foraje
geotehnice si 1 incercare de penetrare dinamica.
Stratificatie foraj 1 – mal drept.

Stratificatie foraj 2 – mal stang.

Nivelul hidrostatic a fost interceptat la -5,50 m de la CTN.
Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” — CR 1-1- 3-2012
amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol So,k= 2 kN/m2 cu un IMR = 50 ani din punct de
vedere al calcului greutăţii stratului de zăpadă.
Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor" - CR 1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referinţă a vântului, mediată pe 10 min. la 10 m
înălţime de la sol pentru o perioadă de recurenţă de 50 ani, de q ref = 0,4 kPa. Conform STAS 6054 - 77
adâncimea de îngheţ este 1.00 - 110 cm.
Conform normativului NP074/2014, lucrarea proiectată (reabilitare pod - suprastructură) se
încadrează în categoria geotehnică 1, având risc geotehnic redus (8 puncte).

S.C. NORDIC VISION S.R.L.

16

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
“Tot ce facem, facem cu pasiune”
Proiect: ”REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE DJ 147, KM
5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA”
Beneficiar: JUDEȚUL PRAHOVA
Faza: D.A.L.I.
Proiect nr: 161/2022

Terenuri bune
Incadrarea terenului
Apa subterană
Categoria de importanta
Vecinatati
Acceleratia terenului pentru proiectare a(g)
TOTAL
Risc geotehnic
Categoria geotehnica

Fara epuizmente
Normala
Fara riscuri
0,35

2
1
3
1
2
8
REDUS
3

Pentru alte detalii legate de stratificatia terenului si conditii geotehnice se va consulta
Studiul geotehnic nr. 56/2022 și anexele acestuia, atsate la prezenta documentație.
(ii)

Studiu topografic

Pentru operatiunile de teren au fost folosite puncte de sprijin noi, determinate cu ajutorul
tehnologiei GNSS, utilizand serviciul cinematic in timp real. S-a folosit solutia oferita de sistemul GPS.
Ridicarea topografica a detaliilor din teren a fost realizata cu aparatura de specialitate utilizand
statia totala cu o precizie de masurare de 5CC. Reteaua de sprijin a fost formata din punctele de statie care
au fost materializate cu tarusi metalici precum si din statiile GNSS. Pentru ridicarea detaliilor planimetrice si
altimetrice a fost folosita metoda drumuirii cu radietia, sprijinita la capete pe puncte de coordonate
cunoscute. Determinarile s-au efectuat in sistem de proiectie STEREO 1970, iar cotele punctelor au fost
determinate in sitem absolut, plan de referinta MAREA NEAGRA 1975.
(iii)

Studiu hidrologic

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere al raului Prahova la intersectia
cu podul amplasat pe DJ 147, peste raul Prahova, in localitatea Malamuc, jud. Prahova.
In conformitate cu prevederile STAS 4273-83 si STAS 4068-87 podul se incadreaza in clasa a IV-a
de importanta si se dimensioneaza hidraulic la debitele cu urmatoarele probabilitati de depasire :
Qc5% - pentru conditii normale de exploatare (debit de calcul)
Qc1% - pentru conditii speciale de exploatare (debit de verificare)
Urmare a solicitarii societatii noastre nr. 2439/19.04.2022, Administratia Nationala „Apele
Romane” - I.N.H.G.A., a emis studiul hidrologic cu nr. 741/2022, atasat la prezenta, in care valorile
debitelor maxime de 1% si 5% sunt urmatoarele:
Qc1% = 1069 mc/s
Qc5% =667 mc/s
Deoarece albia prezinta o sectiune constanta, calculul hidraulic s-a realizat intr-un profil tranversal,
realizat in amonte de pod.
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Tabel 1 - Calculul capacitatii de transport a albiei naturale
C
(m)

A
(mp)

P
(m)

R
(m)

i%

y

n

C

V
(m/s)

Q
(mc/s)

Qc(5%)
(mc/s)

Qi(1%)
(mc/s)

69,00
70,00

46,43
85,21

38,04
41,37

1,22
2,06

0,0026
0,0026

0,26
0,24

0,033
0,033

31,89
35,94

1,80
2,64

84
225

667
667

1283
1283

71,00

126,65

44,71

2,83

0,0026

0,22

0,033

38,15

3,28

416

667

1283

72,00

171,97

54,78

3,14

0,0026

0,22

0,033

38,78

3,52

605

667

1283

Asa cum se poate observa din breviarul prezentat in tabelul 1 si planul de situatie, configuratia
albiei nu permite captarea debitelor de Q5% si Q1%, ambele deverseaza.
Debitul maxim care poate fi captat in debuseul albiei este Q max = 605 mc/s, la cota 72,00 mdMN.
De la aceasta cota, apa inunda lunca raului.
Avand in vedere a in regim natural albia nu poate asigura debuseul necesar pentru scurgerea
debitelor de 1% si 5%, se impune luarea unor masuri astfel incat sa fie indeplinite aceste conditii.
Astfel s-a ales solutia de calibrarea a albiei prin realizarea unei sectiuni trapezoidale, cu berma de
3,00 m.
Sectiunea va avea baza mare B=46,20 m, baza mica b=38,00 m și înălțimea va fi de 3,00 m.
Calibrarea se va realiza prin decaparea pamantului realizandu-se o berma cu latimea de 3,00 m si
totodata se vor realiza diguri pe ambele maluri.
Digurile vor avea latimea coronamentului de 3,50 m.
Pe conturul taluzurilor din interiorul albiei se vor monta anrocamente ce vor avea greutatea minima
de 300 kg/buc.
Grosimea protectiei din anrocamente va avea 1,00 m.
Tabel 2 - Calculul capacitatii de transport a albiei in regim amenajat
C
(m)
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00

A
(mp)
53,8
95,90
140,72
194,27
250,55

P
(m)
38,04
44,8
48,18
57,56
60,94

R
(m)
1,41
2,14
2,92
3,38
4,11

i%

y

n

C

0,0026
0,0026
0,0026
0,0026
0,0026

0,21
0,20
0,19
0,19
0,18

0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

43,07
46,63
49,08
50,11
51,37

V
(m/s)
2,62
3,49
4,29
4,71
5,33

Q
(mc/s)
141
335
604
915
1335

Qc(5%)
(mc/s)
667
667
667
667
667

Qi(1%)
(mc/s)
1283
1283
1283
1283
1283

Pentru situatia data au rezultat:
- nivelul de evacuare a debitului de verificare cu asigurarea de 1%;
Qc1% = 1283 mc/s
h1%= 5,62 m
NQ1% = 72,89 mdMN
-

nivelul de evacuare a debitului de calcul cu asigurarea de 5%;
Qc5% = 667 mc/s
h5%= 3,94 m

NQ5% = 71,21 mdMN

cota de referinta (talveg): Cref = 67,16 mdMN
cota intrados suprstructrua: Cis = 76,10 mdMN
spatiu pentru plutitori:
Sp = 3,21 m
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c)

Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;

In partea din aval, de talpa superioara a grinzii cu zăbrele au fost agatate un cablu electric si,
separat, o ţeava din PVC goala.
Reteaua va fi suspendata provizoriu in rimpul lucrarilor de reabilitare, urmand ca dupa finalizarea
lucrarilor acesta sa fie montata in trotuatul podului sau suspendata de consola trotuarului, in functie de
solicitarea administratorului si decizia Beneficiarului.
d)

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

Nu este cazul.
e)

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 a fost identificata existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate in
zona destinata realizarii proiectului.
3.2.

Regimul juridic:
a)

Natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de
preempţiune;

Amplasamentul podului propus spre reabilitare se afla in administrarea Consiliului Judetean
Prahova și Apele Române.
b)

Destinaţia construcţiei existente;

Drum public.
c)

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

Nu este cazul
d)

Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul
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3.3.

Caracteristici tehnice şi parametri specifici:
a)

Categoria şi clasa de importanţă;

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a
construcţiilor), podul se incadreaza in 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,
- categoria funcţională – drum public.
b)

Cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.
c)

An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;

Conform expertizei tehnice podul a fost construit in anii 1960, având o durata de exploatare de
peste 60 de ani.
d)

Suprafaţa construită;

Suprafata pe care se vor executa lucrari (pod+rampe+albie), este de aproximativ 13.172 mp.
e)

Suprafaţa construită desfăşurată;

Suprafata pe care se vor executa lucrari (pod+rampe+albie), este de aproximativ 13.1720 mp.
Terenul ce urmează a fi ocupat de lucrările de reabilitare se află în intravilan pe domeniul public.
f)

Valoarea de inventar a construcţiei;

Podul este cuprins in valoarea de inventar a drumului.
g)

Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

Nu este cazul
3.4.

Analiza stării construcţiei

Toate defectele si degradările constatate au fost analizate și depunctate in cadrul expertizei
tehnice de catre expertul tehnic dr. ing. Florin Nistor Varlam, în conformitate cu “Instrucțiunile pentru
stabilirea stării tehnice a unui pod”, indicativ AND 522-2006, și cu “Manualul pentru identificarea
defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-98.
Investigațiile pe teren pentru evaluarea stării tehnice a podului amplasat pe DJ 147, peste raul
Prahova, in localitatea Tifani, județul Prahova, s-au făcut prin:
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1.
2.
3.

Inspecții vizuale.
Măsurători pentru întocmirea releveului podului.
Fotografii care să pună în evidentă defectele si degradările existente şi care să ajute la identificarea
şi evaluarea corectă a stadiului de evoluție a proceselor de degradare identificate pe structura
podului.

Cele mai importante defecte și degradări constatate sunt următoarele:
C1. Degradari la nivelul suprastructurii podului
Elementele principale de rezistenţă ale suprastructurii sunt 3 grinzi cu zăbrele metalice cu cale sus,
avand lungimea de 28,90 m, pe fiecare deschidere.
Grinzile cu zăbrele sunt realizate in sistem triunghiular si alcătuite din elemente cu secţiuni compuse
din profile metalice nituite care prezintă defecte si degradări precum:
❖ coroziunea metalului in puncte de profunzime si intre piese;
❖ coroziunea pieselor metalice;
❖ flambajul barelor;
❖ cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziune, torsioari ale elementelor
structurale, flambajul barelor);
❖ torsionarea elementelor structurale;
❖ coroziunea elementelor de prindere;
❖ strângeri insuficiente ale mijloacelor de prindere;
❖ lipsa protecţiei anticorzive (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de
oxizi de fier pe suprafaţa elementului);
❖ deplasări ale tablierului.
C2. Degradari la nivelul elementelor de rezistenta care sustin calea podului
Elementele de rezistenţă care susţin calea podului sunt antretoazele metalice din profile I32 si
podina de rezistenta din lemn.
Antretoazele metalice prezintă următoarele degradări:
❖ coroziunea metalului in puncte de profunzime;
❖ coroziunea elementelor de prindere;
❖ lipsa protecţiei anticorzive (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete de rugina, scurgeri de
oxizi de fier pe suprafaţa elementului)
Podina de rezistenta din lemn prezintă următoarele defecte si degradări:
❖ degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crăpături, atac insecte);
❖ coroziunea elementelor metalice de prindere (scoabe, buloane);
❖ podina de rezistenta cu tendinţa de ridicare, denivelata, datorita uscării lemnului;
❖ elemente componente ale podinei de rezistenta fixate necorespunzator;
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C3. Degradari la nivelul infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protectie la acțiuni
seismice, sferturi de con sau aripi
Infrastructura este alcătuită din doua culee cu elevaţiile si ziduri întoarse din beton armat si o pila
lamelara cu elevaţia si bancheta de rezemare, deasemenea din beton armat, fundate direct. Elevaţiile
culeelor prezintă defecte si degradări precum:
❖ defecte de suprafaţa ale fetei văzute (culoare neuniforma, pete negre, impurităţi, pete de
rugina).
❖ infiltraţii, eflorescente;
❖ fisuri din contracţie (neorientate, scurte, superficiale)
❖ segregarea betonului;
❖ fisuri longitudinale mai mari de 0,2mm la consolele elevaţiei;
❖ lipsa dispozitivelor de protecţie la acţiuni seismice
❖ zone din beton exfoliat;
❖ armaturi fara strat de acoperire si ruginite la bancheta de rezemare;
❖ carbonatari;
❖ beton degradat prin coroziune cu reducerea secţiunii elementului;
❖ cumularea la un element al structurii a mai multor degradări (coroziune, infiltraţii, carbonatari);
❖ prezenta vegetaţiei pe elementele infrastructurii
Zidurile intoarse din beton armat prezintă infiltraţii, eflorescente, defecte de suprafaţa ale fetei vazute
(culoare neuniformă, pete negre), segregări ale betonului.
Pila prezintă defecte si degradări precum:
❖ defecte de suprafaţa ale fetei văzute (culoare neuniforma, pete negre, impurităţi, pete de rugina,
aspect prăfuit, imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaţa);
❖ fisuri din contracţie (neorientate, scurte, superficiale);
❖ infiltraţii, eflorescente;
❖ eroziunea betonului;
❖ lipsa protecţiei anticorozive;
❖ lipsa dispozitivelor de protecţie la acţiuni seismice.
Grinzile reazema pe banchetele de rezemare a culeelor si pilei prin rezem metalice, fixe pe culee si
mobile pe pila.
Se constata coroziunea si inglobarea aparatelor de reazem in praf si la nefuctionarea
corespunzătoare a acestora.
De asemenea se constata ruperea tachetilor, distrugerea plăcilor de plumb si poziţia incorecta a
elementelor componente ale aparatelor de reazem cu deplasări ale suprastructurii.
Racordarea cu terasamentele este realizata cu sferturi de con pereate cu dale din beton la ambele
culee care prezintă pierderea formei in partea superioara, degradarea pereului din zidăriei din piatra,
prezenta vegetaţiei pe suprafaţa acestora
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C4. Degradari la nivelul albiei, apărări de mal rampe de acces la pod si instalaţiile pozate sau
suspendate de pod
Albia râului Prahova nu este amenajata si se constata prezenta vegetaţiei atat pe malul stâng
precum si depuneri de material solid, prezenta unor obstacole (plutitori) in fata pilei care ingreuneaza
scurgerea apei in condiţii optime.
Se constata lipsa lucrărilor de aparari de maluri in special pe malul stâng in fata culeei Hatcarau
unde exista tendinţa de rupere a malurilor.
Rampele au o lăţime de aprox 6,00 m si au partea carosabila realizata din imbracaminte asfáltica care
prezintă denivelări si fisuri.
Se constata alunecări laterale si o lăţime insuficienta a rambleului.
De asemenea, se constata lipsa casiurilor si a şanţurilor pereate la piciorul taluzurilor.
In partea din aval, de talpa superioara a grinzii cu zăbrele au fost agatate un cablu electric si,
separat, o ţeava de protecţie din PVC goala care nu intra in spaţiul liber de sub pod.
C5. Degradari la nivelul caii pe pod și elementele aferente
Calea pe pod are 4,80m fara trotuare si este realizată din podina de uzura din lemn care prezintă
zone degradate, cu elemente lipsa, desprinderea elementelor ce alcătuiesc podina de uzura (lemnărie
ecarisata sau semirotunda)
La marginea pârtii carosabile au fost prevăzute longrine apara-roata care sunt degradate, dislocate
si lipsesc pe anumite zone.
Parapetul pietonal montat pe podina de rezistenta, la marginea exterioara a podului si realizat din
stâlpi si mana curenta din ţeava rotunda si zabrelute prezintă geometrie generela corespunzătoare in plan
vertical si orizontal, sistem de protecţie uşor degradat (matuiri, puncte de rugina, exfolieri), si zone cu fixare
necorespunzatoare a stâlpilor parapetului.
Parapetul montat pe zidurile intoarse ale culeelor prezinta stalpi din beton degradat cu sectiune
redusa, lipsa zăbreluțelor.
Parametrii ce caracterizează gradul de funcționare (Fj):
F1 - Condițiile de desfășurare a traficului pe pod
Lăţimea părţii carosabile este de 4,80 m fara trotuare.
Podul este amplasat pe un drum de clasa tehnică V, iar lăţimea podului corespunde cu lăţimea părţii
carosabile a drumului, fara spaţiu de siguranţa.
F2 - Clasa de încărcare a podului
Din informaţiile primite de la Beneficiar podul a suportat la data montării grinzilor metalice (anul
1960) incarcarile corespunzătoare Clasei I de încărcare (Al3; S60) dar, in prezent, datorita degradărilor din
perioada de exploatare, podul poate prelua incarcarile unui convoi de vehicule A10.
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F3 - Vechimea podului
Podul a fost executat în anii 1960 şi are o durată de exploatare de peste 60 ani (tablierul metalic a
fost refolosit de la un pod peste Dunăre dezafectat). In anii 1994 si 1998 au fost făcute reparaţii si inlocuiri
parţiale la podina de rezistenta si de uzura.
F4 - Calitatea execuției și respectarea prevederilor proiectului
Se constata lipsa indicatoarelor de restricţie de viteza si tonaj.
F5 - Calitatea lucrărilor de întreținere
Se apreciază ca nesatisfacătoare calitatea lucrărilor de întreţinere întrucât peste 50 % din lucrări nu
au fost realizate.

3.5.

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

Starea tehnică s-a stabilit conform “Instrucțiunilor tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui
pod” – indicative AND 522 – 2006.
Indicele de calitate al stării tehnice a podului este alcătuită din:
C = ∑Cj = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 = 8 puncte
Indicele de calitate al principalelor caracteristici funcționale ale podului este alcătuit din:
F = ∑Fj = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 17 puncte
Starea tehnică generală este exprimat prin indicele de stare tehnică Ist:
Ist = ∑Cj + ∑Fj = 8 + 17 = 25 puncte
Conform “Instrucțiunilor pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND 522-2006
elaborate de Administrația Națională a Drumurilor, pentru un indice total de stare tehnica I st= 25 puncte,
podul se încadrează in clasa tehnica IV si prezinta o stare tehnica nesatisfacatoare. Elementele
constructive ale podului sunt intr-o stare avansata de degradare.
Podul necesita lucrari de reabilitare sau/si inlocuirea unor elemente.
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4.

CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE
a)

Clasa de risc seismic;

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare
pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, în
judeţul Iaşi, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani, are
următoarele valori:
➢ Acceleraţia terenului pentru proiectare: ag=0.35g
➢ Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona de valori
maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori maxime în spectrul de viteze relative.
Pentru zona studiată perioada de colţ are valoarea Tc= 1,60 sec.
b)

Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Avand in vedere prevederile din Instructiunile tehnice pentru stabilirea starii tehnice a unui pod,
indicativ AND 522-2006, podul se incadreaza in clasa IV a starii tehnice, se recomanda următoarele lucrări:
Soluția 1 - Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi din beton
Soluția 2 - Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi metalice
c)

Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic;

Soluția 1 – Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi din beton
Lucrările constau in:
- demolarea suprastructurii;
- demolarea consolelor elevaţiilor culelor:
- demolarea zidului de garda si a zidurilor intoarse la ambele culei pana la nivelul banchetei de
rezemare;
- consolidarea fundaţiei si elevaţiei culeelor prin camasuire cu beton armat in conlucrare cu
elevaţia si fundaţia existenta, astfel incat sa se asigure o lăţime a banchetelor care sa permită
rezemarea noilor grinzi;
- consolidarea fundaţiei pilei;
- montarea de opritori antiseismici atat pe culee cat si pe pila;
- refacerea zidurilor de garda si a zidurilor intoarse la culee, pe zona demolata, la noile
caracteristici ale podului (lăţime, cotă roşie);
- reparaţii cu mortare sau betoane speciale ale suprafeţelor cu defecte ale celorlalte elemente ale
infrastructurii;
- amenajarea banchetelor de rezemare atat la culee cat si la pila;
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realizarea unei suprastructuri alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate, continuizate pe pila
si solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare care sa permită
realizarea unei parti carosabile pentru 2 fire de circulaţie, doua trotuare denivelate cu latimea utila
conform normelor in vigoare, montarea de parapete direcţionale si 2 lise pentru montarea de
parapete pietonale;
- montarea de aparate de reazem din neopren pe pila si pe culee;
- montarea de parapete direcţionale la marginea pârtii carosabile, conform normelor in vigoare;
- montarea de parapete pietonale pe lisele de parapet;
- realizarea umpluturii si a caii pe trotuare;
- asternere hidroizolaţie din materiale performante peste placa de suprabetonare;
- turnarea unui strat de beton asfaltic pentru protecţia hidroizolatiei conform normelor in vigoare;
- astemerea caii in doua straturi de îmbrăcăminte asfáltica conform normelor in vigoare;
- montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie pe culee, ce vor fi de tip etanş cu
caracteristicile de dilatatie (suflu) a grinzilor;
- racordarea pe o lungime de minim 10,00 m de la capetele podului a pârtii carosabile si a
platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului.(lăţime, eotă roşie) la
drumul existent;
- refacerea sistemului rutier pe rampe
- montare parapete direcţionale pe rampe, acolo unde este cazul;
- protecţia anticoroziva a suprafeţelor de beton ale suprastructurii si a infrastructurii (fata vazuta);
- refacerea sferturilor de con si pereerea acestora;
- executarea de scări, casiuri, şanţuri la baza taluzurilor pe zona’de racordare pod-rampe;
- lucrări de degajare si calibrare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea de aparari de maluri sub pod, amonte si aval de acesta, pe malul stâng.
- realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;
- refacerea sferturilor de con si pereerea acestora;
- executarea de scări, casiuri, şanţuri la baza taluzurilor pe zona’de racordare pod-rampe;
- lucrări de degajare si calibrare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
- realizarea de aparari de maluri sub pod, amonte si aval de acesta, pe malul stâng.
- realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;
Pe timpul execuţiei lucrărilor circulaţia se va desfasura pe rute ocolitoare sau pe o variant
provizorie de circulaţie cu pod provizoriu cu semnalizarea corespunzătoare a circulaţiei inclusiv pe timpul
nopţii.
-

Nota:
• Lucrările de reabilitare a podului se vor executa pe baza unei documentaţii tehnice de execuţie,
întocmită de o firma de specialitate.
• Se va face o verificare daca secţiunea podului asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea
debitului cu asigurare care sa corespunda normelor in vigoare;
• Lucrările la fundaţii vor respecta recomandările Studiului Geotehnic întocmit de o firma de
specialitate.
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Lucrările propuse in Soluţia 1 aduc podul parametrii de exploatare corespunzători unui
drum judeţean incadrat in clasa tehnica V cu 2 benzi de circulaţie si vor asigura durata de
exploatare a podului cu 50 de ani, cu condiţia realizării lucrărilor de întreţinere conform normelor in
vigoare.
Soluția 2 – Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi metalice
Lucrările constau in:
- demolarea suprastructurii;
- demolarea consolelor elevaţiilor culelor:
- demolarea zidului de garda si a zidurilor intoarse la ambele culei pana la nivelul banchetei de
rezemare;
- consolidarea fundaţiei si elevaţiei culeelor prin camasuire cu beton armat in conlucrare cu
elevaţia si fundaţia existenta, astfel incat sa se asigure o lăţime a banchetelor care sa permită
rezemarea noilor grinzi;
- consolidarea fundaţiei pilei;
- montarea de opritori antiseismici atat pe culee cat si pe pila;
- refacerea zidurilor de garda si a zidurilor intoarse la culee, pe zona demolata, la noile
caracteristici ale podului (lăţime, cotă roşie);
- reparaţii cu mortare sau betoane speciale ale suprafeţelor cu defecte ale celorlalte elemente ale
infrastructurii;
- amenajarea banchetelor de rezemare atat la culee cat si la pila;
- realizarea unei suprastructuri alcatuita din grinzi metalice/caseta metalica, solidarizate la partea
superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare care sa permită realizarea unei parti
carosabile pentru 2 fire de circulaţie, doua trotuare denivelate cu latimea utila conform normelor
in vigoare, montarea de parapete direcţionale si 2 lise pentru montarea de parapete pietonale;
- montarea de aparate de reazem din neopren pe pila si pe culee;
- montarea de parapete direcţionale la marginea pârtii carosabile, conform normelor in vigoare;
- montarea de parapete pietonale pe lisele de parapet;
- realizarea umpluturii si a caii pe trotuare;
- asternere hidroizolaţie din materiale performante peste placa de suprabetonare;
- turnarea unui strat de beton asfaltic pentru protecţia hidroizolatiei conform normelor in vigoare;
- astemerea caii in doua straturi de îmbrăcăminte asfáltica conform normelor in vigoare;
- montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie pe culee, ce vor fi de tip etanş cu
caracteristicile de dilatatie (suflu) a grinzilor;
- racordarea pe o lungime de minim 10,00 m de la capetele podului a pârtii carosabile si a
platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului.(lăţime, eotă roşie) la
drumul existent;
- refacerea sistemului rutier pe rampe
- montare parapete direcţionale pe rampe, acolo unde este cazul;
- protecţia anticoroziva a suprafeţelor de beton ale suprastructurii si a infrastructurii (fata vazuta);
S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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-

refacerea sferturilor de con si pereerea acestora;
executarea de scări, casiuri, şanţuri la baza taluzurilor pe zona’de racordare pod-rampe;
lucrări de degajare si calibrare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
realizarea de aparari de maluri sub pod, amonte si aval de acesta, pe malul stâng.
realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;
refacerea sferturilor de con si pereerea acestora;
executarea de scări, casiuri, şanţuri la baza taluzurilor pe zona’de racordare pod-rampe;
lucrări de degajare si calibrare a albiei sub pod, in amonte si in aval;
realizarea de aparari de maluri sub pod, amonte si aval de acesta, pe malul stâng.
realizarea marcajelor rutiere şi montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe;

Nota:
• Lucrările de reabilitare a podului se vor executa pe baza unei documentaţii tehnice de execuţie,
întocmită de o firma de specialitate.
• Se va face o verificare daca secţiunea podului asigura, din punct de vedere hidraulic, scurgerea
debitului cu asigurare care sa corespunda normelor in vigoare;
• Lucrările la fundaţii vor respecta recomandările Studiului Geotehnic întocmit de o firma de
specialitate.
Lucrările propuse in Soluţia 2 aduc podul parametrii de exploatare corespunzători unui
drum judeţean incadrat in clasa tehnica V cu 2 benzi de circulaţie si vor asigura durata de
exploatare a podului cu 50 de ani, cu condiţia realizării lucrărilor de întreţinere conform normelor in
vigoare.
d)

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

Se consideră că lucrările necesare propuse in cele 2 soluţii vor asigura cerinţele de rezistenţă,
stabilitate, marirea duratei de viaţă precum şi aducerea podului la starea tehnica corespunzătoare pentru
desfasurarea traficului in condiţii de siguranţa si confort, corespunzătoare unui drum j udeţean de clasa
tehnica V.
Analizând cele 2 soluţii, din punct de vedere tehnico-economic se propune Soluţia 1 ca fiind
soluţia cea mai avantajoasa.
Pe baza soluţiilor propuse in prezenta Expertiza Tehnica si in urma analizei scenariilor si a
propunerilor din documentaţia tehnica in faza D.A.L.I., Beneficiarul poate opta pentru realizarea
oricăreia dintre cele 2 soluţii.
Indiferent de soluţia aleasa de Beneficiar, pana la începerea lucrărilor de reabilitare trebuiesc
sa se ia MASURI. IN REGIM DE URGENTA. DE PUNERE IN SIGURANŢA A PODULUI EXISTENT SI
PENTRU CA CIRCULAŢIA PE POD SA SE DESFASOARE IN CONDIŢII DE SIGURANŢA, prin
executarea următoarelor lucrări:
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-

Se vor monta indicatoare de restricţie de tonaj (max 10,Ot) si viteza (max 5km/h);
Se vor înlocui barele torsionate si voalate ale tablierului metalic;
Se vor face reparaţii la zonele cu beton degradat si acoperirea armaturilor dezgolite;
Se vor curata si unge aparatele de reazem;
Se vor amenaja banchetele de rezemare;
Se vor realiza opritori antiseismici;
Se vor completa si profila terasamentele pe zona de racordt
Se vor monta parapete pietonale pe zidurile întoarse con for,
Se vor înlocui si completa longrinele apara-roata degradate
Se va curata albia râului de obstacole si plutirori.

SE ATRAGE ATENTIA CA NEINCEPEREA IN EXTREMA URGENTA A LUCRĂRILOR DE
PUNERE IN SIGURANŢA. PUNE IN PERICOL IMINENT CIRCULA TIA VEHICULELOR SI A
PIETONILOR PE POD, CEEA CE CONDUCELA ÎNTRERUPEREA CIRCULAŢIEI PE DJ 147.
Pana la inceperea lucrărilor de reabilitare este necesara, de asemenea, urmărirea periodica a
stării tehnice a podului si evoluţia in timp a albiei.
Masurile impuse si concluziile prezentei Expertize Tehnice sunt valabile 3 ani daca nu se produce
nici unul din următoarele evenimente:
➢ transporturi excepţionale care pot afecta elementele podului;
➢ apariţia unor degradări accidentale.
➢ accidente rutiere cu lovirea elementelor constructive;
➢ cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;
➢ incendii, explozii, produse pe sau sub pod;
➢ alunecări de teren;
➢ modificări ale albiei râului;
➢ viituri care afecteaza infrastructura podului, rampele si condiţiile hidraulice din
amplasament;
➢ defecte suplimentare ale elementelor de susţinere fata de cele din prezenta expertiza
tehnica datorate neinceperii in extrema urgenta a lucrărilor de punere in siguranţa a
podului si a lubrarilor de întreţinere.
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5.

5.1.

a)

IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ŞI ANALIZA
DETALIATĂ A ACESTORA
Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţionalarhitectural şi economic, cuprinzând:
Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

In cadrul prezentei documentatii au fost analizate patru scenarii si anume:
Soluția 1 - Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi din beton
Soluția 2 - Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi metalice
1. Scenariul 1 – Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi din beton

-

-

-

-

-

2.1.
Lucrari la nivelul infrastructurii:
Se deviază albia raului printr-o deschidere astfel încât sa se asigure accesul la pila, in conditii
uscate.
Pentru accesul la pila se va realiza un drum de acces, realizat astfel incat cota drumului sa fie cu
cel putin 50 cm peste nivelul de 10%. Taluzurile drumului de acces vor fi protejate cu anrocamente
impotriva eroziunii. Daca este necesar pot fi introduse tuburi circulare pentru a permite scurgerea
apei.
Dupa executia drumului de acces se vor executa cei 6 piloti de diametrul mare Ø1080 mm,
amplasati in jurul fundatiei existente a pilei, apoi se pot executa si cei 7 piloti pentru culeea de pe
acelasi mal cu drumul de acces, urmand ca pilotii aferenti celelaltei culei sa fie executati imediat
dupa ce sunt realizati pilotii primei culei.
Inainte de inceperea lucrarilor de reabilitare la fundatia pilei se va executa o incinta din palplanse si
se vor asigura elementele pentru epuizarea apelor infiltrate.
Se dezveleste in pe tot conturul fundatia existenta a pilei, pana la cota 64,23 mdMN, iar la culei
pana la cota 68,50 mdMN. La culei decopertarea fundatiei se va realiza pe trei laturi (fata dinspre
rau si laterale).
Dupa dezvelirea fundatiilor pana la cotele mentionate mai sus se va executa un strat de egalizare
de 10 cm din beton simplu C8/10.
Se verifica cu atentie starea rostului elevatie fundatie. Daca este cazul se vor executa injectari
pentru inchiderea fisurilor.
Se curata prin hidrosablare toata suprafata decopertata. Armaturile la vedere se curata de rugina,
se indreapta si se pasivizeaza. In cazul in care armaturile prezinta reduceri de sectiune
semnificative, acestea se inlocuiesc cu cupoane noi de armatura.
Se executa lucrări de reabilitarela nivelul blocului de fundației a infrastructurilor: demolarea stratului
de beton degradat, închiderea si injectarea fisurilor.
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Se executa radierele de solidarizare a pilotilor, dar nu inainte de a se demola capul pilotilor ce
contine beton contaminat. Radierul pilei va avea 2,50 m inaltime, 10,00 m latime si 15,50 m
lungime. Radierul culeelor va avea 2,00 m inaltime, 9,40 m latime si 11,40 m lungime.
Se executa lucrări de reparatii la nivelul elevatiei a ambelor culei si pile: demolarea stratului de
beton degradat prin hidrosablare si buciardare, închiderea si injectarea fisurilor.
Dupa realizarea reparatiilor la elevatii atat la pila cat si la culei, se va demola bancheta de
rezemare la pila pana la cota 75,78 mdMN si zidurile intoarse, zidul de garda, consolele si
bancheta de rezemare la culei pana la cota 74,98 mdMN.
Consolidarea elevatiei pilei va consta in executia unei camasuieli din beton armat C30/37 cu
grosimea de 25 cm,. De asemenea se va realiza o noua bancheta de rezemare, prevazuta cu
dispozitive antiseismice, cuzineti si aparate de reazem. Se va asigura conlucrarea elevatiei cu
radierul nou executat.
Consolidarea elevatiei culeelor va consta in executia unor extensii de o parte si de alta a elevatiei
existente, dar si executia unei camasuieli din beton armat C30/37 cu grosimea de 25 cm, pe fata
dinspre apa. Extensia infrastructurii culei va avea 3,35 m pe fiecare parte. De asemenea se va
realiza o noua bancheta de rezemare, prevazuta cu dispozitive antiseismice, cuzineti si aparate de
reazem, dar si zid de garda si ziduri intoarse cu lungimea de 8,25 m. Se va asigura conlucrarea
elevatiei cu radierul nou executat.
Toate suprafetele de beton in contact cu pamantul se vor proteja anticoroizv cu solutii pe baza de
bitum.
Se aplica o protectie anticoroziva cu vopsele speciale pentru betoane pe toata suprafata vazuta
de beton.

2.2.
Lucrari la nivelul suprastructurii:
Suprastructura noua va fi compusa din 4 grinzi prefabricate cu lungimea de 32 m si inaltimea de
1.80 m. Grinzile vor fi executate din beton precomprimat C50/60 si vor fi pozitionate la distanta de 2,50 m
interax. In sens transversal grinzile vor fi solidasrizate cu doua antretoaze de camp si una centrala. Toate
antretoazele vor fi precomprimate si vor fi executate din beton armat C35/45. Lapartea supetiora grinzile
vor fi solidarizate cu placa din beton armat clasa C35/45. Placa de suprabetonare va asigura realizarea
unei zone carosabile de 7,80 m lațime si a doua trotuare pietonale de 1,70 m lațime fiecare. Placa de
suprabetonare se continuizeaza la nivelul rostului de pe pile.
Pe toate suprafetele in contact cu mediul exterior se aplica o vopsea anticoroziva pentru beton.
2.3.
Lucrari la nivelul caii pe pod:
Se monteaza parapetul pietonal.
Se executa hidroizolația pe pod de tip poliuretan cu grosimea de 3 mm.
Se executa protectia hidroizolatiei pe pod – 3 cm – BA8
Se construiesc trotuarele pietonale – montare boruduri, beton de umplutura C25/30, tevi PVC Dn
110 mm pentru trecerea retelelor de curenti slabi;
- Se executa îmbracamintea caii pe zona carosabila (4 cm – MAS16 si 4 cm – BAP 16) si pe
trotuarele pietonale (4 cm – BA8).
-
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Se monteaza parapetele pietonale si de siguranța a circulației rutiere pe pod, de tip H4b zincate.
Se executa dispozitivele de acoperire a rosturilor.
Se monteaza cordoane de impermeabilizare a caii pe pod.
Se executa semnalizarea rutiera pe pod.
Calea va fi compusa din parte carosabila 2 x 3,90 m si trotuare 2 x 1,70 m.

2.4.
Lucrari la nivelul rampelor de acces:
Lucrarile de reabilitare la nivelul rampelor de acces, se vor executa in vederea largirii
terasamentelor.
Se va avea in vedere executia unui sistem rutier nou pe o lungime de 25 m, pe fiecare rampa si o
zona de racordare intre rampa podului si situatia existenta de cca. 15 m, zona in care pe partea
Sistemul rutier executat pe rampele de acces va fi alcatuit din:
- 4 cm strat de uzura din MAS 16;
- 6 cm strat de legatura din BAD 22,4;
- 8 cm strat de baza din AB 31,5;
- 30 cm strat de fundatie superior din balast;
- 30 cm strat de fundatie inferior din balast;
- 30 cm strat de forma din balast.
Acostamentele vor fi executate din piatra sparta 18 cm grosime. Pe acostamente se vor monta
parapeti de siguranta tip H4b (25 m pe fiecare rampa).
Fiecare rampa va fi prevazuta cu casiuri de descarcare si scari de acces.
In spatele culeelor se va executa un dren ce va avea evacuarea lateral prin zona zidurilor
intoarse si apoi pe zona sferturilor de con.
Rampele vor fi prevazute cu dale de racordare prefabricate cu lungimea de 6,00 m.
La finalizarea lucrarilor de constructie, rampele vor fi semnalizate atat vertical cat si orizontal
conform normelor in vigoare.
2.5.
Lucrari la nivelul albiei:
Avand in vedere a in regim natural albia nu poate asigura debuseul necesar pentru scurgerea
debitelor de 1% si 5%, se impune luarea unor masuri astfel incat sa fie indeplinite aceste conditii.
Astfel s-a ales solutia de calibrarea a albiei prin realizarea unei sectiuni trapezoidale, cu berma de
3,00 m. Sectiunea va avea baza mare B=46,20 m, baza mica b=38,00 m și înălțimea va fi de 3,00 m.
Calibrarea se va realiza prin decaparea pamantului realizandu-se o berma cu latimea de 3,00 m si
totodata se vor realiza diguri pe ambele maluri.
Digurile vor avea latimea coronamentului de 3,50 m.
Pe conturul taluzurilor din interiorul albiei se vor monta anrocamente ce vor avea greutatea minima
de 300 kg/buc.
Grosimea protectiei din anrocamente va avea 1,00 m.
Lungimea pe care se va reliza calibtarea albiei va fi de 300 m, din care 200 m amonte si 100 m
aval.
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2. Scenariul 2 – Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi metalice

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.
Lucrari la nivelul infrastructurii:
Se deviază albia raului printr-o deschidere astfel încât sa se asigure accesul la pila, in conditii
uscate.
Pentru accesul la pila se va realiza un drum de acces, realizat astfel incat cota drumului sa fie cu
cel putin 50 cm peste nivelul de 10%. Taluzurile drumului de acces vor fi protejate cu anrocamente
impotriva eroziunii. Daca este necesar pot fi introduse tuburi circulare pentru a permite scurgerea
apei.
Dupa executia drumului de acces se vor executa cei 6 piloti de diametrul mare Ø1080 mm,
amplasati in jurul fundatiei existente a pilei, apoi se pot executa si cei 7 piloti pentru culeea de pe
acelasi mal cu drumul de acces, urmand ca pilotii aferenti celelaltei culei sa fie executati imediat
dupa ce sunt realizati pilotii primei culei.
Inainte de inceperea lucrarilor de reabilitare la fundatia pilei se va executa o incinta din palplanse si
se vor asigura elementele pentru epuizarea apelor infiltrate.
Se dezveleste in pe tot conturul fundatia existenta a pilei, pana la cota 64,23 mdMN, iar la culei
pana la cota 68,50 mdMN. La culei decopertarea fundatiei se va realiza pe trei laturi (fata dinspre
rau si laterale).
Dupa dezvelirea fundatiilor pana la cotele mentionate mai sus se va executa un strat de egalizare
de 10 cm din beton simplu C8/10.
Se verifica cu atentie starea rostului elevatie fundatie. Daca este cazul se vor executa injectari
pentru inchiderea fisurilor.
Se curata prin hidrosablare toata suprafata decopertata. Armaturile la vedere se curata de rugina,
se indreapta si se pasivizeaza. In cazul in care armaturile prezinta reduceri de sectiune
semnificative, acestea se inlocuiesc cu cupoane noi de armatura.
Se executa lucrări de reabilitarela nivelul blocului de fundației a infrastructurilor: demolarea stratului
de beton degradat, închiderea si injectarea fisurilor.
Se executa radierele de solidarizare a pilotilor, dar nu inainte de a se demola capul pilotilor ce
contine beton contaminat. Radierul pilei va avea 2,50 m inaltime, 10,00 m latime si 15,50 m
lungime. Radierul culeelor va avea 2,00 m inaltime, 9,40 m latime si 11,40 m lungime.
Se executa lucrări de reparatii la nivelul elevatiei a ambelor culei si pile: demolarea stratului de
beton degradat prin hidrosablare si buciardare, închiderea si injectarea fisurilor.
Dupa realizarea reparatiilor la elevatii atat la pila cat si la culei, se va demola bancheta de
rezemare la pila pana la cota 75,78 mdMN si zidurile intoarse, zidul de garda, consolele si
bancheta de rezemare la culei pana la cota 74,98 mdMN.
Consolidarea elevatiei pilei va consta in executia unei camasuieli din beton armat C30/37 cu
grosimea de 25 cm,. De asemenea se va realiza o noua bancheta de rezemare, prevazuta cu
dispozitive antiseismice, cuzineti si aparate de reazem. Se va asigura conlucrarea elevatiei cu
radierul nou executat.
Consolidarea elevatiei culeelor va consta in executia unor extensii de o parte si de alta a elevatiei
existente, dar si executia unei camasuieli din beton armat C30/37 cu grosimea de 25 cm, pe fata
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dinspre apa. Extensia infrastructurii culei va avea 3,35 m pe fiecare parte. De asemenea se va
realiza o noua bancheta de rezemare, prevazuta cu dispozitive antiseismice, cuzineti si aparate de
reazem, dar si zid de garda si ziduri intoarse cu lungimea de 8,25 m. Se va asigura conlucrarea
elevatiei cu radierul nou executat.
Toate suprafetele de beton in contact cu pamantul se vor proteja anticoroizv cu solutii pe baza de
bitum.
Se aplica o protectie anticoroziva cu vopsele speciale pentru betoane pe toata suprafata vazuta
de beton.

2.2.
Lucrari la nivelul suprastructurii:
Suprastructura podului va fi realizata sub forma unei grinzi continue pe doua deschideri de 32,20
m. In sectiune transversala suprastructura, va fi alcatuita din 3 grinzi, confectionate din otel-beton, avand
inaltimea constanta h=1,50 m. Grinzile vor fi solidarizate la partea superioara cu o placa de suprabetonare
cu grosime variabila intre 290 mm si 450 mm. Solidarizarea placii de suprabetonare cu grinzile metalice se
va realiza cu ajutorul conectorilor de tip gujon cu Ø22 mm si h=200 mm.
Alcatuirea grinzilor metalice se va reliza dupa cum urmeaza:
- talpa superioara va avea latimea constanta de 450 mm, pe toata lungimea podului;
- talpa inferioara va avea latimea constanta de 650 mm, pe toata lungimea podului;
- grosimea talpii superioare va fi de 30 mm in camp si 40 mm pe reazeme;
- grosimea talpii inferioare va fi de 50 mm constant;
- grosimea inimii va fi de 20 mm constant;
- grinzile vor fi solidarizate transversal cu antretoaze metalice.
Pentru confectionarea structuri metalice se va utiliza otel S355 N, iar pentru conectori se va utiliza
otel de tip S355 J2G3.
Pe reazeme, sunt prevazute antretoaze dimensionate astfel incat, la inlocuirea aparatelor de
reazem, structura sa poata fi ridicata cu prese.
Grinzile vor fi executate tronsonat.
Placa de suprabetonare, va fi realizata monolit din beton armat C35/45, utilizandu-se cofraje din
predale prefabricate. Placa va asigura un gabarit de 11,70 m, necesar pentru realizarea unei parti
carosabile de 7,80 m, doua trotuare cu latimea libera de circulatie de 1,70 m si doua lise parapet de 25 cm
latime.

-

2.3.
Lucrari la nivelul caii pe pod:
Se monteaza parapetul pietonal.
Se executa hidroizolația pe pod de tip poliuretan cu grosimea de 3 mm.
Se executa protectia hidroizolatiei pe pod – 3 cm – BA8
Se construiesc trotuarele pietonale – montare boruduri, beton de umplutura C25/30, tevi PVC Dn
110 mm pentru trecerea retelelor de curenti slabi;
Se executa îmbracamintea caii pe zona carosabila (4 cm – MAS16 si 4 cm – BAP 16) si pe
trotuarele pietonale (4 cm – BA8).
Se monteaza parapetele pietonale si de siguranța a circulației rutiere pe pod, de tip H4b zincate.
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Se executa dispozitivele de acoperire a rosturilor.
Se monteaza cordoane de impermeabilizare a caii pe pod.
Se executa semnalizarea rutiera pe pod.
Calea va fi compusa din parte carosabila 2 x 3,90 m si trotuare 2 x 1,70 m.

2.4.
Lucrari la nivelul rampelor de acces:
Lucrarile de reabilitare la nivelul rampelor de acces, se vor executa in vederea largirii
terasamentelor.
Se va avea in vedere executia unui sistem rutier nou pe o lungime de 25 m, pe fiecare rampa si o
zona de racordare intre rampa podului si situatia existenta de cca. 15 m, zona in care pe partea
Sistemul rutier executat pe rampele de acces va fi alcatuit din:
- 4 cm strat de uzura din MAS 16;
- 6 cm strat de legatura din BAD 22,4;
- 8 cm strat de baza din AB 31,5;
- 30 cm strat de fundatie superior din balast;
- 30 cm strat de fundatie inferior din balast;
- 30 cm strat de forma din balast.
Acostamentele vor fi executate din piatra sparta 18 cm grosime. Pe acostamente se vor monta
parapeti de siguranta tip H4b (25 m pe fiecare rampa).
Fiecare rampa va fi prevazuta cu casiuri de descarcare si scari de acces.
In spatele culeelor se va executa un dren ce va avea evacuarea lateral prin zona zidurilor
intoarse si apoi pe zona sferturilor de con.
Rampele vor fi prevazute cu dale de racordare prefabricate cu lungimea de 6,00 m.
La finalizarea lucrarilor de constructie, rampele vor fi semnalizate atat vertical cat si orizontal
conform normelor in vigoare.
2.5.
Lucrari la nivelul albiei:
Avand in vedere a in regim natural albia nu poate asigura debuseul necesar pentru scurgerea
debitelor de 1% si 5%, se impune luarea unor masuri astfel incat sa fie indeplinite aceste conditii.
Astfel s-a ales solutia de calibrarea a albiei prin realizarea unei sectiuni trapezoidale, cu berma de
3,00 m. Sectiunea va avea baza mare B=46,20 m, baza mica b=38,00 m și înălțimea va fi de 3,00 m.
Calibrarea se va realiza prin decaparea pamantului realizandu-se o berma cu latimea de 3,00 m si
totodata se vor realiza diguri pe ambele maluri.
Digurile vor avea latimea coronamentului de 3,50 m.
Pe conturul taluzurilor din interiorul albiei se vor monta anrocamente ce vor avea greutatea minima
de 300 kg/buc.
Grosimea protectiei din anrocamente va avea 1,00 m.
Lungimea pe care se va reliza calibtarea albiei va fi de 300 m, din care 200 m amonte si 100 m
aval.
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b)

Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă,
Nu este cazul.

c)

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

In urma lucarilor de reabilitarea a podului, factorii de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice sunt diminuati.
d)

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

e)

Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de
intervenţie.

Scenariul I
Podul reabilitat va avea următoarele caracteristici geometrice generale:
- dupa schema statica a suprastructurii: - grinzi simplu rezemate
- dupa structura de rezistenta:
- grinzi prefabricate precomprimate
- dupa modul de executie:
- prefabricat
- numarul de deschideri si lungimea lor:
- 2 x 32,00 m
- lungimea totala a podului:
- 81,40 m
- latimea partii carosabile:
- 7,80
- latimea trotuarelor:
- 2 x 1,70 m
- latimea totala a podului:
- 2 x 0,25 + 2 x 1,70 + 7,80 = 11,70 m.
Scenariul II
Podul reabilitat va avea următoarele caracteristici geometrice generale:
- dupa schema statica a suprastructurii:
- grinda continua pe doua deschideri
- dupa structura de rezistenta:
- suprastructura mixat din otel-beton
- dupa modul de executie:
- prefabricat
- numarul de deschideri si lungimea lor:
- 2 x 32,20 m
- lungimea totala a podului:
- 81,40 m
- latimea partii carosabile:
- 7,80
- latimea trotuarelor:
- 2 x 1,70 m
- latimea totala a podului:
- 2 x 0,25 + 2 x 1,70 + 7,80 = 11,70 m.

S.C. NORDIC VISION S.R.L.

36

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
“Tot ce facem, facem cu pasiune”
Proiect: ”REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE DJ 147, KM
5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA”
Beneficiar: JUDEȚUL PRAHOVA
Faza: D.A.L.I.
Proiect nr: 161/2022

5.2.

Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale
de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Nu este cazul.

5.3.

Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ
de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale
Scenariul 1 – lucrarile vor fi realizate în 10 luni, conform de mai jos.
Durata
(Luni)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Etape tehnologice
1. Organizare de santier
2. Lucrari la nivelul infrastructurii
3. Lucrari la nivelul suprastructurii
4. Lucrari la nivelul caii pe pasaj
5. Lucrari la nivelul albiei si arampelor de acces

Scenariul 2 - lucrarile vor fi realizate în 12 luni, conform de mai jos.
Durata
(Luni)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Etape tehnologice
1. Organizare de santier
2. Lucrari la nivelul infrastructurii
3. Lucrari la nivelul suprastructurii
4. Lucrari la nivelul caii
5. Lucrari la nivelul albiei si arampelor de
acces

5.4.

Costurile estimative ale investiţiei:

Scenariul
Scenariul I
Scenariul II

Valoarea în lei fără TVA
TOTAL GENERAL
C+M
22.698.940,22
18.258.002,90
25.730.518,09
20.712.915,73
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Valoarea în lei cu TVA
TOTAL GENERAL
C+M
26.973.579,66
21.727.023,46
30.576.026,54
24.648.369,73
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5.5

Sustenabilitatea realizării investiţiei:

a)

Impactul social şi cultural;

Reabilitarea podului, va avea un impact social major pozitiv, prin asigurarea mai rapidă a
accesului vehiculelor de intervenție, accesibilitatea locuitorilor din zonă și punerea în siguranță a
participantilor la trafic.
b)
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza
de operare;
Lucrările de reabilitare 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 va fi urmatoarea:
- muncitori necalificaţi – estimativ 10 pers.
În faza de operare pentru asigurarea viabilitătii lucrării este necesară efectuarea de revizii curente
și speciale.
Podul este in administrarea Directie Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Prahova, in
cadul caruia există personal calificat, care are sarcina efectuării întreținerii curente, sau această activitate
poate fi contractată cu firme de specialitate.
Reviziile speciale se fac după evenimente care ar putea influenta stabilitatea lucrărilor: cutremure,
ploi cu caracter de aversă, etc.
c)

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

Cadrul natural nu este afectat în mod semnificativ în urma lucrărilor de reabilitare a podului.
În organizarea de șantier alimentarea cu apă se face doar în perioada organizării de șantier și se
consumă în scopuri tehnologice, menajere, sanitare și combaterea incendiilor.
Apa utilizată în scop igienico-sanitar provenită de la organizarea de șantier, va fi transportată cu
cisterna din surse autorizate și se va stoca în rezervoare metalice sau din material plastic. Apele uzate
menajere se vor colecta într-un bazin etanș vidanjabil, vidanjat de societăți specializate autorizate, iar
aceste ape vor fi preluate în stația de epurare.
Nu se vor evacua ape uzate, menajere, substanțe petroliere, substanțe periculoase / prioritar
periculoase rezultate prin derularea lucrărilor în mod direct pe sol.

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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5.5.

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea
scenariului de referințăl;

Perioada de referinta pentru acest tip de investitie se considera de 25 de ani. Analiza se bazeaza
pe faptul ca valoarea lucrarilor de intretinere in varianta fara proiect sunt mai mari decat in cazul variantei
cu proiect. Astfel prin realizarea investitiei se degreveaza bugetul județului Sălaj pe o perioada de 30 ani.
Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât infrastructura de acces este mai
dezvoltată. De asemenea, creșterea economică exercită o presiune asupra infrastructurii rutiere de acces
existente și determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea şi întreţinerea
unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un efect multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă
şi impulsionează dezvoltarea economică.
Infrastructura rutiera constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare pentru un trai
decent dar și pentru dezvoltarea economică a comunitatii.
Infrastructură neadecvată este unul din elementele principale care constituie o piedica în calea
procesului de dezvoltare socio-economică.
Identificarea investitiei
Obiectivul general al proiectului, dupa cum este descris in documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie, il reprezinta : ”REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE DJ 147, KM 5+360
MALAMUC, COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA”.
Obiectivele investitiei preconizate a fi atinse prin implementarea proiectului sunt:
• dezvoltarea teritoriala – dezvoltarea durabila, echilibrata a teritoriului national, intarirea
coeziunii economice, sociale si teritoriale;
• cresterea policentrica echilibrata a asezarilor umane;
• protejarea si promovarea patrimoniului national;
• cresterea calitatii vietii in cadrul asezarilor umane.
Strategia de finantare
Obiectul investitiei este finantat din cadrul Bugetului județului Prahova.
Perioada de referinta
Analiza a fost realizata pentru o perioada de 25 ani conform tabelului pentru perioade de referinta
indicate:
Sector
Perioada de referinta (ani)
Energie
25
Drumuri
25
Cai ferate
30
Apa si mediu
30
Porturi si aeroporturi
25
S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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Telecomunicatii
Industrie
Alte servicii

15
10
15

Prezentarea scenariului de referinta
In conformitate cu HG 907/2016 au fost luate in calcul doua optiuni prezentate anterior.
b)

analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției,
inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Modernizarea zonei are rolul cresterii sigurantei pietonale si rutiere, creste gradul de confort fizic si
psihologic ai celor care tranziteaza zona. Dupa finalizarea lucrarilor se vor crea conditii civilizate de trai si
functionare, astfel localitatile vor constitui alternativa pentru investitorii particulari sau pentru localnicii care
locuiesc in zonele adiacente podului.
c)

analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obisnuit, din punct de vedere al proprietarului (sau
administratorului legal) al infrastructurii. Sunt cazuri in care proprietarul si operatorul infrastructurii nu sunt
aceeasi entitate (gestiune delegata). In aceste cazuri va fi dezvoltata o analiza financiara consolidata (ca si
cum ar fi aceeasi entitate).
Metoda utilizata in dezvoltarea ACB financiara este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. In
aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in
consideratie.
In cadrul analizei se va utiliza metoda incrementala.
Atunci cand este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile si veniturile in situatia „fara
proiect”, este recomandat ca scenariul „fara proiect” sa fie considerat acela „fara nici o infrastructura”, adica
veniturile si costurile de operare si intretinere sa fie considerate pentru intreaga infrastructura, nu numai
pentru portiunea reabilitata, modernizata, prin prioiect.
Analiza financiara va evalua in special:
➢ profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net
actualizat calculat la total valoare investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total
valoare investitie.
➢ durabilitatea financiara a proiectului.
Durabilitatea financiara a proiectului trebuie evaluata prin verificarea fluxului net de numerar
cumulat (neactualizat). Acesta trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza. La determinarea
fluxului de numerar net cumulat se vor lua in considerare toata costurile (eligibile si ne-eligibile) si toate
sursele de finantare (atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare, inclusiv veniturile nete).
Analiza financiara: inainte de a efectua analiza financiara – pe baza incrementala – trebuie sa
prezentam fundamentarea acestei analize, tinand cont de urmatoarele elemente:

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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➢ modelul financiar: aceasta informatie este necesara pentru a intelege modul de formare a
veniturilor si cheltuielilor, precum si a detaliilor „tehnice” ale analizei financiare;
➢ proiectiile financiare: aceste proiectii vor prezenta costurile investitionale si operationale aferente
proiectului;
➢ sustenabilitatea proiectului: aceasta analiza va indica performantele financiare ale (VAN – valoarea
actuala neta, RIR – rata interna de rentabilitate, RCB – raportul cost/beneficiu), va stabili in ce
masura proiectul necesita finantare nerambursabila si in ce masura se va sustine dupa incetarea
finantarii nerambursabile.
Modelul financiar
Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operationala.
Modelul teoretic aplicat este modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care
cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand
aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a „aduce” o valoare viitoare in
prezent, la un numitor comun.
Duoa cum a fost mentionat anterior, proiectul nu genereaza venituri, intrucat nu se vor percepe
taxe de utilizare a podului.
Valoarea Actualizata Neta (VAN)
Dupa cu o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala – la
momentul zero – a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile,
toare aceste diferente anuale „aduse” in prezent – si insumate reprezentand exact valoarea pe care o
furnizeaza indicatorul.
Rata interna de rentabilitate (RIR)
RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Astfel spus, aceasta este rata
interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor
acoperi cheltuielile.
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Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte datrita faptului ca
acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri
(sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu
apa, etc. Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR economice
pozitiva – acelasi concept, dar de data asta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.
Raportul Cost/Beneficiu (RCB)
Raportul cost – beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala a
costurilor viitoare cu cea a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei:
RCB = BCR-1

Intrucat toti acesti indicatori depind intr-o foarte mare masura de rata de actualizare, se impune
prezentarea, in continuare, a unei scurte justificari a valorii alese.
Rata de actualizare
Rata de actualizare recomandata este de 5% pentru analiza financiara, respectiv 5,5% pentru cea
socio-economica.
Orizontul de timp
Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Penrru
majoritatea investitiilor in infrastructura, orizontul de timp este, orientativ, de cel putin 25 ani.
Pentru a fi precauti, orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viata economica a
proiectului, estimata la 30 ani, prim urmare, orizontul de timp a fost stabilit la 25 ani.
Conceptul de „incremental”
Atat veniturile, cat si cheltuielile vor fi luate in considerare in cadrul analizei financiare (si al analizei
economic – Cost-beneficiu) conform conceptului incremental – viabilitatea proiectului nu trebuie sa ia in
considerare veniturile / cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent daca proiectul ar fi fost sau nu
implementat.
Analiza financiara, impreuna cu analiza economica reprezinta cele mai puternice argumente in
favoarea deciziei de investitie. In concluzie, nu ne putem astepta la realizarea unei investitii pentru
rezultate care ar fi fost obtinute oricum, si fara investitie.
Metoda incrementala se bazeaza pe comparatia dintre scenariile „cu proiect” si „fara proiect”.
Aceasta diferenta dintre cele doua cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizeaza in fiecare an si
este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a se stabili daca valoarea actualizata neta (VAN)
a proiectului are o valoarea pozitiva sau negativa.
S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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Proiectiile financiare
Acest subcapitol vizeaza prezentarea principalelor cheltuieli implicate de implementarea proiectului
propus:
➢ costurile investitionale (de capital);
➢ cheltuielile de operare si intretinere;
Nota: Intrucat autoritatile locale nu sunt platitoare de TVA si nu isi pot deduce aceste taxe, care vor
reprezenta astfel un cost pentru ele, toate proiectiile financiare vor include si TVA.
Evolutia veniturilor
Intrucat nu se vor percepe tarife pentru utilizarea parcarii, proiectul nu se incadreaza in categoria
investitiilor generatoare de venituri
d)

analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Având în vedere că investiția 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;

Au fost identificate urmatoarele riscuri posibile pe parcursul derularii proiectului si desfasurarii
activitatii asupra utilizarii platformei:
Categoria de
risc

Descriere

Recepție
investiție

Resurse
necesare
implementarii

Întreținere
reparare

și

Consecințe

Eliminare

Riscuri tehnice si tehnologice
Consecințe
pentru
ambele părți. Pentru
executanții
lucrării
Riscul este atât fizic cât și venituri realizate și
Beneficiarul nu va efectua plata
operațional și se referă la profituri
pierdute.
întregii contravalori a lucrării
întârzierea
executării Pentru
beneficiari
până la recepția investiției
recepției investiției
întârziarea începerii
utilizării drumurilor, cu
toate consecințele ce
decurg din aceasta.
Riscul
ca
resursele
Executantul poate gestiona
necesare
implementării
Creșteri de cost și în riscul prin contracte cu
proiectului să coste mai
unele cazuri efecte specificații ferme, cu clauze
mult decât s-a anticipat, să
negative
asupra specifice privind asigurarea
nu
aibe
o
calitate
calității
servicilor calității materialelor. În parte
corespunzătoare sau să fie
furnizate
aceasta poate fi rezolvată și în
indisponibile în cantitățile
faza de proiectare
necesare
Calitatea proiectării și/sau a Creșterea costului cu Investitorul poate gestiona riscul
lucrărilor
să
fie efecte
negative prin clauze contractuale de
necorespunzătoare având asupra
utilizării garanție a lucrărilor efectuate de
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drumului

executant

Imposibilitatea
beneficiarului de a
realiza
construirea
drumului

Investitorul examinează în
detaliu capacitatea tehnică și
financiară a executantului

Soluții
tehnice
vechi
sau
inadecvate

ca rezultat creșterea peste
anticipări a costurilor de
întreținere și reparații
Executantul
nu
are
capacitatea
tehnica
necesară pentru executarea
lucrărilor de realizare a
investiției
Soluțiile tehnice propuse nu
sunt corespunzătoare din
punct de vedere tehnologic

Faza de receptie
finala a lucrarii

Risc de neaprobare
receptiei finale

Intarzieri în darea în
uz a drumului

Capacitate
tehnică

Faza de
exploatare

Faza
exploatare

Risc de intretinere

de

Risc de calamitati

a

Toate
beneficiile
estimate sunt mult
diminuate

Riscul de aparitie a
unui eveniment care
genereaza
costuri
suplimentare
de
intretinere
datorita
executiei lucrarilor
Aparitia
unui
eveniment ce va
genera
costuri
suplimentare
de
intretinere si pentru
aducerea la starea
initiala a drumurilor
Riscuri financiare

Investitorul poate gestiona riscul
prin
clauze
contractuale
referitoare la calitatea lucrării
Verificarea permanenta pe faze
a personalului
de executie.
Verificarea tuturor fazelor de
constructie

Executantul

Investitorul
Resposabilul
cu darea în uz
a drumului i

Verificarea tuturor fazelor de
constructie

Investitorul

Investitorul va analiza situatia
aparuta impreuna cu organele
abilitate din cadrul guvernului
sau ISU

Investitorul

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
taxelor
Retragerea
sprijinului
guvernamental

și

Riscul ca pe parcursul
proiectului regimul de
impozitare general să se
schimbe în defavoarea
investitorului
Dacă
facilitatea
se
bazează pe un sprijin
complementar autoritatea
guvernamentală
va
retrage acest sprijin

S.C. NORDIC VISION S.R.L.

Impact negativ asupra
veniturilor financiare ale
investitorului
Consecințe
asupra
surselor de finanțare a
proiectului

Veniturile investitorului trebuie
să
permită
acoperirea
diferențelor nefavorabile, până la
un cuantum stabilit între părți
prin contract.
Investitorul va încerca să
redreseze financiar proiectul din
surse proprii după schimbările
ce
afectează
în
mod
discriminatoriu proiectul

Investitorul

Investitorul
ceilalți
beneficiari
proiectului

și
ai
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afectând negativ proiectul
(în cazul activării clauzei
de salvgardare de către
UE)
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

6.
6.1.

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

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

Comparaţia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilităţii şi riscurilor

In cadrul prezenteu documentatii au fost studiate urmatoarele scenarii:
Soluția 1 - Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi din beton
Soluția 2 - Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi metalice
Scenariul 1 – Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi din beton
Scenariul 1 prezinta urmatoarele avantaje:
1. Necesita resurse financiare mai reduse in comparatie cu scenariul 2.
2. Necesita o durata de executie de cca. 10 luni.
3. Costuri de mentenanta mai mic fata de scenariul 2.
Scenariul 1 prezinta urmatoarele dezavantaje:
1. In comparatie cu scenariul 2 nu exista dezavantaje.
Scenariul 2 - Consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi metalice
Scenariul 2 prezinta urmatoarele avantaje:
1. In comparatie cu scenariul 1 nu exista avantaje.
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Scenariul 2 prezinta urmatoarele dezavantaje:
1. Necesita resurse financiare mai mari in comparatie cu Scenariul 1.
2. Necesita o durata de executie de cca. 12 luni, cu 2 luni mai mult fata de scenariul 1.
3. Costuri de mentenanta mai mari fata de scenariul 1.
6.2.

Selectarea şi justificarea scenariului optim, recomandat

Avand in vedere avantajele tehnice si economice, prezenta documentatie recomanda aplicarea.
Scenariului 1 - consolidare infrastructuri si înlocuire suprastructurii cu grinzi din beton.
Acest scenariu este recomandat si in cadrul Expertizei Tehnice.
6.3.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

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

Valoarea în lei fără TVA
TOTAL GENERAL
C+M
22.698.940,22
18.258.002,90
25.730.518,09
20.712.915,73

Valoarea în lei cu TVA
TOTAL GENERAL
C+M
26.973.579,66
21.727.023,46
30.576.026,54
24.648.369,73

b) ndicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să
indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele,
normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
Scenariul 1
- carosabil modernizat:
- trotuare modernizate :
- montare parapeti de siguranta tip H4b:
- consolidare pile:
- consolidare culei:
- montare suprastructura noua:
- amenajare albie:

512,00 mp;
162,80 m;
(81,4 m + 2x25 m)x2 = 262,80 m;
1 bucata;
2 bucati;
81,40 m - beton;
300 m.

Scenariul 2
- carosabil modernizat:
- trotuare modernizate :
- montare parapeti de siguranta tip H4b:
- consolidare pile:
- consolidare culei:
- montare suprastructura noua:
- amenajare albie:

512,00 mp;
162,80 m;
(81,4 m + 2x25 m)x2 = 262,80 m;
1 bucata;
2 bucati;
81,40 m - otel;
300 m.
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c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi
ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Din punct de vedere financiar: calculele arata un VANF < 0 deci este demonstrata necesitatea
finantarii din fonduri publice, fluxurile de numerar pe intreaga perioada sunt pozitive pe baza intrarilor de
numerar de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, ajutor bugetul Romaniei pentru cheltuieli eligibile si
alocatiile de la bugetul local care asigura costurile de functionare.
Din punct de vedere economic exista cuantificate monetar beneficii (externalitati) care asigura
investitiei un VANE > 0.
Analiza de senzitivitate arata ca scaderea valorii externalitatilor este o variabila critica pentru VANE
si RIRE, insa acest lucru este compensat pe deplin de faptul ca proiectul prezinta și o suma importantă de
beneficii sociale care sunt dificil de cuantificat si din care amintim:
Reducerea gradului de excluziune sociala prin dezvoltarea unor afaceri locale – crearea de locuri
de munca prin investitii in facilitati de productie, depozitare in domeniul agricol si neagricol tinandu-se
seama ca in zona nivelul chiriilor, pretul utilitatilor si costul cu forta de munca sunt scazute.
Marirea mobilitatii fortei de munca care se traduce prin posibilitatea mai facila a fortei de munca
locala calificata de a fi integrata in piata fortei de munca a judetului includerea zonei in diferite trasee de
autobuze si microbuze si posibilitati sporite de naveta pentru locuitori;
Reducerea preturilor produselor de baza prin reducerea timpului de transport atat la marfurile care
intra cat si la cele care ies.
Sustenabilitate mărită a investitiilor anterioare si viitoare prin racordarea acestora la noua
infrastructură;
Crearea de locuri de munca pe perioada de implementare a proiectului;
Din punct de vedere al riscurilor se poate concluziona ca proiectul prezinta riscuri normale
specifice acestor tipuri de investitii.
Concluzia finală este că proiectul generează beneficii economice substantiale iar din punct de
vedere financiar se justifica utilizarea fondurilor publice pentru finantare. Nerealizarea proiectului poate
genera dezechilibre sociale importante în zona (urban-rural), excluziune sociala, depopulare și
pauperizare.
d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Scenariul I – 10 luni
Scenariul II – 12 luni
6.4.

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

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;
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- legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor.
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
Bugetul de Stat.
7.

7.1.

URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME

Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

Pentru investitia din prezenta documentatie a fost emis Certificatul de Urbanism nr.
68/06.05.2022.
7.2.

Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Atasat prezentei documentatii.

7.3.

Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
Atasat prezentei documentatii.

7.4.

Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente
Atasat prezentei documentatii.

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
Atasat prezentei documentatii.

7.6.

Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice.
Atasat prezentei documentatii.

ntocmit,
Ing. Alin ROMANIUC

S.C. NORDIC VISION S.R.L.
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Durata de viaţă normată proiectată, conf. SR EN 1990:2004 şi Anexa Naţională SR EN
1990:2004/ A1:2006: cel puţin 100 de ani.
2. Clasa de incarcare E: A30, V80
3. Grupe de acţiuni variabile din traficul de pe pod :
- grupa / group 1.a: LM1 + 3 kN/m2 pe trotuare
- grupa / group 1.b: LM2 ( pentru acţiuni locale )
- grupa / group 2: LM1 + frânare, tracţiune
5. Clasa de importanţă seismică a II-a: gl = 1,1.
- Perioada de control a zonei de amplasament: Tc = 1,6s.
- Valoarea de vârf de referinţă a acceleraţiei terenului pentru: IMR = 225 ani: agR = 0,35g.
6. Conform SR EN 1990:2004 Anexa B:
- Clasa de importanţă din punctul de vedere al controlului calităţii: CC2, importanţă medie.
- Nivelul de supervizare al proiectării: DSL2, supervizare obişnuită.
- Inspecţia în timpul execuţiei: IL2, inspecţie obişnuită.
7.
Categoria de importanta: B - deosebită.
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3. Grupe de acţiuni variabile din traficul de pe pod :
- grupa / group 1.a: LM1 + 3 kN/m2 pe trotuare
- grupa / group 1.b: LM2 ( pentru acţiuni locale )
- grupa / group 2: LM1 + frânare, tracţiune
5. Clasa de importanţă seismică a II-a: gl = 1,1.
- Perioada de control a zonei de amplasament: Tc = 1,6s.
- Valoarea de vârf de referinţă a acceleraţiei terenului pentru: IMR = 225 ani: agR = 0,35g.
6. Conform SR EN 1990:2004 Anexa B:
- Clasa de importanţă din punctul de vedere al controlului calităţii: CC2, importanţă medie.
- Nivelul de supervizare al proiectării: DSL2, supervizare obişnuită.
- Inspecţia în timpul execuţiei: IL2, inspecţie obişnuită.
7.
Categoria de importanta: B - deosebită.

SCHEMA STATICĂ
-

lucrari existente;

-

lucrari proiectate.

P1

C1

C2

Legendă:
- reazem fix;
- reazem mobil;
- articulație.
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REABILITARE POD PESTE RÂUL PRAHOVA PE DJ
147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHIȚA,
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TITLUL PLANŞEI:
SCENARIUL 1
SECȚIUNE TRANSVERSALĂ CULEE

Faza:
D.A.L.I
Planșa nr.
06

SECTIUNE TRANSVERSALA PILA
Sc. 1:100
11.70
.25
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7.80/2
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2.5%

NOTA:
7.80/2

78,95

1.70

.25

Parapet tip H4b din otel zincat
Parapet pietonal din otel zincat

1.

Durata de viaţă normată proiectată, conf. SR EN 1990:2004 şi Anexa
Naţională SR EN 1990:2004/ A1:2006: cel puţin 100 de ani.
2. Clasa de incarcare: EUROCOD
3. Grupe de acţiuni variabile din traficul de pe pod :
- grupa / group 1.a: LM1 + 3 kN/m2 pe trotuare
- grupa / group 1.b: LM2 ( pentru acţiuni locale )
- grupa / group 2: LM1 + frânare, tracţiune
5. Clasa de importanţă seismică a II-a: gl = 1,1.
- Perioada de control a zonei de amplasament: Tc = 1,6s.
- Valoarea de vârf de referinţă a acceleraţiei terenului pentru: IMR =
225 ani: agR = 0,35g.
6. Conform SR EN 1990:2004 Anexa B:
- Clasa de importanţă din punctul de vedere al controlului calităţii:
CC2, importanţă medie.
- Nivelul de supervizare al proiectării: DSL2, supervizare obişnuită.
- Inspecţia în timpul execuţiei: IL2, inspecţie obişnuită.
7.
Categoria de importanta: B - deosebită.
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TITLUL PLANŞEI:
SCENARIUL 1
SECȚIUNE TRANSVERSALĂ PILĂ
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NOTA:
1.

LEGENDA:

SCHEMA STATICĂ
-

lucrari existente;

-

lucrari proiectate.

C1

P1

C2

Legendă:

- reazem fix;
- reazem mobil;

Durata de viaţă normată proiectată, conf. SR EN 1990:2004 şi Anexa Naţională SR EN
1990:2004/ A1:2006: cel puţin 100 de ani.
2. Clasa de incarcare: EUROCOD
3. Grupe de acţiuni variabile din traficul de pe pod :
- grupa / group 1.a: LM1 + 3 kN/m2 pe trotuare
- grupa / group 1.b: LM2 ( pentru acţiuni locale )
- grupa / group 2: LM1 + frânare, tracţiune
5. Clasa de importanţă seismică a II-a: gl = 1,1.
- Perioada de control a zonei de amplasament: Tc = 1,6s.
- Valoarea de vârf de referinţă a acceleraţiei terenului pentru: IMR = 225 ani: agR = 0,35g.
6. Conform SR EN 1990:2004 Anexa B:
- Clasa de importanţă din punctul de vedere al controlului calităţii: CC2, importanţă medie.
- Nivelul de supervizare al proiectării: DSL2, supervizare obişnuită.
- Inspecţia în timpul execuţiei: IL2, inspecţie obişnuită.
7.
Categoria de importanta: B - deosebită.
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LEGENDA:

Piloti forati Ø1080 mm

NOTA:
Durata de viaţă normată proiectată, conf. SR EN 1990:2004 şi Anexa Naţională SR EN
1990:2004/ A1:2006: cel puţin 100 de ani.
2. Clasa de incarcare : EUROCOD
3. Grupe de acţiuni variabile din traficul de pe pod :
- grupa / group 1.a: LM1 + 3 kN/m2 pe trotuare
- grupa / group 1.b: LM2 ( pentru acţiuni locale )
- grupa / group 2: LM1 + frânare, tracţiune
5. Clasa de importanţă seismică a II-a: gl = 1,1.
- Perioada de control a zonei de amplasament: Tc = 1,6s.
- Valoarea de vârf de referinţă a acceleraţiei terenului pentru: IMR = 225 ani: agR = 0,35g.
6. Conform SR EN 1990:2004 Anexa B:
- Clasa de importanţă din punctul de vedere al controlului calităţii: CC2, importanţă medie.
- Nivelul de supervizare al proiectării: DSL2, supervizare obişnuită.
- Inspecţia în timpul execuţiei: IL2, inspecţie obişnuită.
7.
Categoria de importanta: B - deosebită.
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-

lucrari existente;
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- articulație.
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TITLUL PLANŞEI:
SCENARIUL 2
SECTIUNE TRANSVERSALA CULEE
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SECTIUNE TRANSVERSALA PILA
Sc. 1:100
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Beton simplu C25/30

Mixtura asfaltica MAS16 - 4 cm
Beton asfaltic BAP16 - 4 cm
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NOTA:
1.

Durata de viaţă normată proiectată, conf. SR EN 1990:2004 şi Anexa
Naţională SR EN 1990:2004/ A1:2006: cel puţin 100 de ani.
2. Clasa de incarcare: EUROCOD
3. Grupe de acţiuni variabile din traficul de pe pod :
- grupa / group 1.a: LM1 + 3 kN/m2 pe trotuare
- grupa / group 1.b: LM2 ( pentru acţiuni locale )
- grupa / group 2: LM1 + frânare, tracţiune
5. Clasa de importanţă seismică a II-a: gl = 1,1.
- Perioada de control a zonei de amplasament: Tc = 1,6s.
- Valoarea de vârf de referinţă a acceleraţiei terenului pentru: IMR =
225 ani: agR = 0,35g.
6. Conform SR EN 1990:2004 Anexa B:
- Clasa de importanţă din punctul de vedere al controlului calităţii:
CC2, importanţă medie.
- Nivelul de supervizare al proiectării: DSL2, supervizare obişnuită.
- Inspecţia în timpul execuţiei: IL2, inspecţie obişnuită.
7.
Categoria de importanta: B - deosebită.
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Pag 1
OBIECTIV:

Beneficiar:

[01] - REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE Faza: DALI
DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA,
JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL I
Judetul Prahova

Proiectant:

S.C. NORDIC VISION S.R.L

Anexa Nr. 7

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE DJ 147, KM 5+360 MALAMUC,
COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL I
Nr.
crt.

Valoare
(fara TVA)
Valoare unitara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Cant
UM
-leilei
euro

1

2

3
4
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1
1.3
1.4

[01.2] Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

TVA

Valoare
cu TVA

lei

lei

euro

4

5

7

0,00

0,00

0,00

1.042.240,14
0,00

198.025,63

1.240.265,77
0,00

1.042.240,14
0,00

198.025,63

1.240.265,77
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.042.240,14
0,00

198.025,63

1.240.265,77
0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
0,00
TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

15.000,00
0,00

2.850,00

17.850,00
0,00

15.000,00
0,00

2.850,00

17.850,00
0,00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri
si autorizatii
Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

130.000,00
0,00

24.700,00

154.700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
Proiect tehnic si detalii de executie

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

3.7

Consultanta

3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.1.1
3.8.1.2

3.8.2

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
Auditul financiar
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucrarilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
în Constructii
Dirigentie de santier

0,00

0,00

0,00

35.000,00
0,00

6.650,00

41.650,00
0,00

5.000,00
0,00

950,00

5.950,00
0,00

20.000,00
0,00

3.800,00

23.800,00
0,00

70.000,00
0,00

13.300,00

83.300,00
0,00

0,00

0,00

0,00

251.937,99
0,00

47.868,22

299.806,21
0,00

251.937,99
0,00

47.868,22

299.806,21
0,00

0,00

0,00

0,00

172.958,66
0,00

32.862,15

205.820,81
0,00

5.000,00
0,00

950,00

5.950,00
0,00

5.000,00
0,00

950,00

5.950,00
0,00

0,00

0,00

0,00

167.958,66
0,00

31.912,15

199.870,81
0,00

Pag 2
DEVIZUL GENERAL: REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA
GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL I
1
2
3
4
4
5
7
569.896,65
0,00
108.280,37
678.177,02
0,00
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
4.1.1

Constructii si instalatii

3.191.214,57

19.987.080,68
0,00

16.795.866,11
0,00

3.191.214,57

19.987.080,68
0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.795.866,11
0,00

3.191.214,57

19.987.080,68
0,00

461.886,32
0,00

87.758,40

549.644,72
0,00

419.896,65
0,00

79.780,36

499.677,01
0,00

4.4
4.5
4.6

[01.1] Reabilitare pod - Suprastructura din beton armat

16.795.866,11
0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

41.989,67
0,00

7.978,04

49.967,71
0,00

200.838,02
0,00

0,00

200.838,02
0,00

0,00

0,00

0,00

91.290,01
0,00

0,00

91.290,01
0,00

18.258,00
0,00

0,00

18.258,00
0,00

91.290,01
0,00

0,00

91.290,01
0,00

0,00

0,00

0,00

3.628.212,98
0,00

689.360,47

4.317.573,45
0,00

0,00

0,00

0,00

4.290.937,32
0,00

777.118,87

5.068.056,19
0,00

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

22.698.940,22
0,00

4.274.639,44

26.973.579,66
0,00

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

18.258.002,90
0,00

3.469.020,56

21.727.023,46
0,00

TOTAL CAPITOL 6

Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

Proiectant,
S.C. NORDIC VISION S.R.L

1 euro = 4,9459 lei , curs la data de 27.06.2022
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OBIECTIV:

Beneficiar:

[01] - REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE Faza: DALI
DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA,
JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL I
[01.1] - Reabilitare pod - Suprastructura din beton
armat
Judetul Prahova

Proiectant:

S.C. NORDIC VISION S.R.L

OBIECTUL:

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[01.1] - Reabilitare pod - Suprastructura din beton armat
Nr.
crt.

Valoare
(fara TVA)
Valoare unitara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Cant
UM
-leilei
euro

1
4.1

2
3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii

4

TVA

Valoare
cu TVA

lei

lei

euro

4

5

7

16.795.866,11
3.395.917,05

3.191.214,57

19.987.080,68
4.041.141,27

4.1.1

[01.1.1] Infrastructura

4.746.939,25
1,00
buc4.746.939,25
959.772,59

901.918,46

1.142.129,38
5.648.857,71

4.1.2

[01.1.2] Suprastructura

2.095.995,05
1,00
buc2.095.995,05
423.784,36

398.239,06

2.494.234,11
504.303,38

4.1.3

[01.1.3] Cale pe pod

862.493,52
1,00
buc 862.493,52
174.385,56

163.873,77

1.026.367,29
207.518,81

4.1.4

[01.1.4] Rampe de acces

1.974.963,67
1,00
buc1.974.963,67
399.313,30

375.243,10

2.350.206,77
475.182,83

4.1.5

[01.1.5] Amenajare albie

7.115.474,62
1,00
buc7.115.474,62
1.438.661,24

1.351.940,18

1.712.006,87
8.467.414,80

16.795.866,11
3.395.917,05

3.191.214,57

19.987.080,68
4.041.141,27

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.795.866,11
3.395.917,05

3.191.214,57

19.987.080,68
4.041.141,27

TOTAL I - subcap. 4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Active necorporale
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

Proiectant,
S.C. NORDIC VISION S.R.L
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OBIECTIV:

OBIECTUL:

[01] - REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE Faza: DALI
DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA,
JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL I
[01.2] - Amenajarea terenului

Beneficiar:

Judetul Prahova

Proiectant:

S.C. NORDIC VISION S.R.L

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[01.2] - Amenajarea terenului
Nr.
crt.

Valoare
(fara TVA)
Valoare unitara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Cant
UM
-leilei
euro

1
1.2
1.2.1

2
3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.3
4.4
4.5
4.6

Valoare
cu TVA

lei

lei

euro

4

5

7

Amenajarea terenului

1.042.240,14
210.728,11

198.025,63

1.240.265,77
250.766,45

[01.2.1] DemolarI

1.042.240,14
1,00
buc1.042.240,14
210.728,11

198.025,63

1.240.265,77
250.766,45

1.042.240,14
210.728,11

198.025,63

1.240.265,77
250.766,45

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.042.240,14
210.728,11

198.025,63

1.240.265,77
250.766,45

TOTAL I - subcap. 4.1
4.2

4

TVA

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Active necorporale
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

Proiectant,
S.C. NORDIC VISION S.R.L

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:

Beneficiar:

[01] - REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE Faza: DALI
DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA,
JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL I
Judetul Prahova

Proiectant:

S.C. NORDIC VISION S.R.L

C4cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA
Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

U.M.

0
1
2
OBIECTUL: [01.1] - Reabilitare pod - Suprastructura din beton armat
DEVIZUL: [01.1.1] - Infrastructura

1

Cantitatea
3

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv TVA)
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Executie coloane forate

1.1

Forare coloane

m

380,00

1.597,64

607.102,29

1.2

Armaturi BST 500 la piloti

kg

41.600,00

16,96

705.462,48

1.3

Beton C 25/30 in coloane

mc

320,00

1.023,23

327.432,17

1.4

Control nedistructiv si injectii la baza
pilotilor forati
Demolare beton

buc

20,00

6.515,57

130.311,47

mc

20,00

483,70

9.674,08

319,64

226.302,10

1.5

2

Executie radiere

2.1

Palplanse metalice (provizorii)

mp

708,00

2.2

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)

mc

1.718,00

88,30

151.696,93

2.3

Beton C12/15

mc

17,00

554,32

9.423,44

2.4

Epuismente

ora

336,00

69,30

23.284,80

2.5

Cofraje

mp

273,00

48,18

13.153,70

2.6

Armaturi B 500 C

kg

88.556,00

12,39

1.097.595,20

2.7

Beton C25/30

mc

681,00

591,91

403.092,31

2.8

Hidroizolatie din bitum filerizat 2str

mp

355,00

19,15

6.799,09

2.9

Umpluturi pamant (50%manual+50%
mecanizat)
Schele si esafodaje

mc

1.019,00

76,67

78.124,00

mp

141,00

33,97

4.789,10

2.10

3

Executie elevatii

3.1

Schele si esafodaje

mp

280,00

33,97

9.510,27

3.2

Inchiderea fisurilor cu rasini epoxdice

m

50,00

46,97

2.348,71

3.3

Gauri forate

m

800,00

93,54

74.828,29

3.4

Beton C30/37

mc

352,00

615,20

216.549,39

3.5

Cofraje

mp

1.077,00

48,18

51.892,08

3.6

Armaturi B 500 C

kg

35.181,00

12,39

436.046,08

3.7

mp

754,00

34,78

26.220,79

3.8

Protectie anticoroziva beton cu vopsele
speciale
Hidroizolatie din bitum filerizat 2str

mp

323,00

19,15

6.186,21

3.9

Aparate de reazem

buc

16,00

464,89

7.438,20

3.10

Dispozitiv antiseismic

buc

8,00

9.534,53

76.276,20

4

Platforma instalatie forat

4.1

Sapatura

mc

120,00

155,82

18.698,53

4.2

Umplutura pamant

mc

45,00

130,08

5.853,59

4.3

Strat de piatra sparta

valoare cu recapitulatie:

2.667.976,93

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

19,00%

mc

75,00

277,97

20.847,75

989.555,45

748.511,37

340.895,50

4.746.939,25
4.746.939,25
901.918,46
5.648.857,71

Pag 2
0
1
2
OBIECTUL: [01.1] - Reabilitare pod - Suprastructura din beton armat
DEVIZUL: [01.1.2] - Suprastructura

1

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Suprastructura

1.1

Procurare + montare grinzi prefabricate
L=32 m, h=1,80 m
Macara 500 tf (mobilizare/demobilizare
inclusa)

1.2

2

3

buc

8,00

157.880,98

1.263.047,83

ora

48,00

2.310,00

110.880,00

Placa de suprabetonare

2.1

Predale prefabricate

buc

60,00

682,02

40.920,99

2.2

ora

120,00

294,43

35.331,85

2.3

Montaj predale cu macara 50 tf pe un strat
de mortar
Montare cordon flexibil

78,00

49,51

3.861,53

2.4

Cofraje

mp

2.5

Armaturi B 500 C

kg

2.6

Beton C35/45

2.7

Protectie anticoroziva beton cu vopsele
speciale
Nacela

3.1
3.2

m

351,00

48,18

16.911,90

31.005,00

12,39

384.287,22

mc

172,00

644,30

110.820,14

mp

2.266,00

34,78

78.801,47

ora

112,00

28,88

3.234,00

Nivelare teren cu buldozerul

mp

300,00

0,16

47,64

Strat de piatra sparta

mc

60,00

277,97

16.678,20

3.3

Strat din balast

mc

60,00

207,90

12.473,74

3.4

Sapatura

mc

120,00

155,82

18.698,53

154.658,61

200.090,08

73.300,71

2.095.995,05

2.8

3

Platforma

valoare cu recapitulatie:

1.667.945,65

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

19,00%

2.095.995,05
398.239,06
2.494.234,11

Pag 3
0
1
2
OBIECTUL: [01.1] - Reabilitare pod - Suprastructura din beton armat
DEVIZUL: [01.1.3] - Cale pe pod

1

3

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Cale pe pod

1.1

Hidroizolatie tip modern pe pod

mp

897,00

166,02

148.917,02

1.2

Sapa protectie hidroizolatie din BA8 - 3cm

mp

507,00

42,44

21.517,59

1.3

Strat de uzura BAP 16- 4 cm

mp

507,00

54,50

27.631,60

1.4

Strat de uzura MAS 16 - 4 cm

mp

507,00

65,47

33.193,95

2.1

Montare borduri 10x15 cm din granit

m

163,00

300,59

48.996,34

2.2

Beton C25/30 umplutura trotuare

mc

25,00

591,91

14.797,81

2.3

buc

4,00

3.033,61

12.134,43

2.4

Procurare si montare Gura de scurgere
D400
Tub prelungitor PVC DN 110

m

8,00

36,99

295,90

2.5

Cordon impermeabilizare

m

489,00

40,16

19.637,37

2.6

Strat de uzura BA8- 4 cm

mp

261,00

54,50

14.224,55

2.7

Parapet pietonal - zincat

m

163,00

722,71

117.801,19

2.8

Parapet zincat H4b

m

163,00

1.612,15

262.780,90

2.9

Armaturi B 500 C

kg

952,00

12,39

11.799,43

2.10

Dispozitiv de acoperire a rostului

m

24,00

3.023,58

72.565,97

2.11

Teava PVC DN 110

m

538,00

36,99

19.899,31

2,00

4.665,54

9.331,09

4,00

311,11

1.244,42

246,00

42,97

10.571,06

2

3

Trotuare

Semnalizari si marcaje rutiere

3.1

Semnalizari pe perioada executiei

buc

3.2

Indicatoare rutiere

buc

3.3

Marcaje rutiere

m

3.4

Butoni solari reflectorizanti

valoare cu recapitulatie:

773.640,96

buc
61.953,53

164,00

92,40

15.153,60

15.596,02

11.303,02

862.493,52

TOTAL GENERAL (fara TVA):

862.493,52

TVA:

163.873,77

TOTAL GENERAL:

19,00%

1.026.367,29

Pag 4
0
1
2
OBIECTUL: [01.1] - Reabilitare pod - Suprastructura din beton armat
DEVIZUL: [01.1.4] - Rampe de acces

1

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Dale de racordare

1.1

Prism de piatra sparta

mc

1.2

Strat drenant de nisip - 10 cm

1.3

Cofraje

1.4

Beton C35/45

1.5

Armaturi B 500 C

1.6

Hidroizolatie din bitum filerizat 2str

mp

2

3

15,00

304,44

4.566,66

mc

9,60

229,91

2.207,18

mp

83,00

48,18

3.999,11

mc

32,00

644,30

20.617,70

kg

4.350,00

12,39

53.915,48

179,00

19,15

3.428,27

Sistem rutier rampe

2.1

Strat din balast

mc

571,00

207,90

118.708,39

2.2

mp

1.306,00

0,14

188,55

mp

1.959,00

3,36

6.590,07

2.4

Curatire mecanica in vederea aplicarii
imbracamintelor bituminoase
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
sau a imbracamintilor existente
Strat de baza - AB 31,5 - 8 cm

tona

1.306,00

497,59

649.852,84

2.5

Asternere geocompozit cu rol antifisura

mp

704,00

20,29

14.282,53

2.6

Strat de legatura din BAD 22,4- 6 cm

tona

980,00

422,37

413.927,29

2.7

Strat de uzura MAS 16 - 4 cm

mp

653,00

65,47

42.752,76

2.8

Acostament de piatra sparta

mc

29,00

304,44

8.828,88

2.9

Parapet zincat H4b

m

100,00

1.612,15

161.215,27

2,00

1.879,90

3.759,79

2.3

3

Dren in spatele culeelor

3.1

Carota 110 mm

m

3.2

Dren in spatele culeelor

mc

124,00

342,50

42.470,45

3.3

Asternere geotextil antocontaminator

mp

990,00

4,65

4.600,64

3.4

Tub drenaj DN 110 mm

m

33,00

31,71

1.046,52

4

Executie sferturi de con

4.1

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)

mc

514,00

88,30

45.385,46

4.2

mc

2.400,00

76,67

184.001,56

4.3

Umpluturi pamant (50%manual+50%
mecanizat)
Pereu din beton C30/37

mp

300,00

188,25

56.476,23

4.4

Casiu de descarcare

m

108,00

723,39

78.125,90

4.5

Scara de acces

m

60,00

574,38

34.462,88

5

Semnalizari si marcaje rutiere

5.1

Marcaje rutiere

m

240,00

42,97

10.313,23

5.2

Butoni solari reflectorizanti

buc

100,00

92,40

9.240,00

104.517,93

363.754,44

1.974.963,67

valoare cu recapitulatie:

1.306.110,33

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

19,00%

200.580,98

1.974.963,67
375.243,10
2.350.206,77

Pag 5
0
1
2
OBIECTUL: [01.1] - Reabilitare pod - Suprastructura din beton armat
DEVIZUL: [01.1.5] - Amenajare albie

1

3

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Amenajare albie

1.1

Sapaturi in albie

mc

1.2

Umpluturi pamant mecanizat in albie

mc

6.930,00

64,60

447.692,24

1.3

Anrocamente

mc

22.680,00

256,13

5.808.965,48

88,30

54.745,11

2

32.225,00

18,70

602.619,36

Drum de acces

2.1

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)

mc

620,00

2.2

Asternere geotextil antocontaminator

mp

744,00

4,65

3.457,45

2.3

Geocelule h=20 cm

mp

620,00

46,24

28.669,74

2.4

Strat din balast

mc

620,00

207,90

128.895,28

2.5

Desfacere drum de acces

mc

620,00

65,21

40.429,94

2.347.962,30

845.143,27

1.842.220,46

7.115.474,62

valoare cu recapitulatie:

2.080.148,59

TOTAL GENERAL (fara TVA):

7.115.474,62

TVA:

1.351.940,18

TOTAL GENERAL:

19,00%

8.467.414,80

Pag 6
0
1
OBIECTUL: [01.2] - Amenajarea terenului
DEVIZUL: [01.2.1] - DemolarI

1

2

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Demolari

1.1

Demolare cale + trotuar

mc

1.2

Demontare suprastructura metalica

1.3

Desfacere podina din lemn

2

3

108,00

198,51

21.438,69

tona

44,00

1.038,34

45.687,07

mc

98,00

90,72

8.890,73

Drum de acces

2.1

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)

mc

675,00

88,30

59.601,53

2.2

mc

4.200,00

76,67

322.002,74

2.3

Umpluturi pamant (50%manual+50%
mecanizat)
Anrocamente

mc

400,00

256,13

102.450,89

2.4

Balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri

mc

180,00

359,32

64.677,89

2.5

Strat din piatra sparta

mc

180,00

277,97

50.034,59

2.6

Desfacere drum de acces

mc

5.635,00

65,21

367.456,01

153.090,17

107.792,38

681.152,10

1.042.240,14

valoare cu recapitulatie:

100.205,49

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

1.042.240,14

19,00%

198.025,63

TOTAL GENERAL:

1.240.265,77

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

8.596.027,94

3.907.801,03

2.021.651,05

3.312.626,23

19,00%

3.389.240,19

TOTAL GENERAL:
Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

17.838.106,25
21.227.346,44

Proiectant,
S.C. NORDIC VISION S.R.L

1 euro = 4,9459 lei , curs la data de 27.06.2022
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:

Beneficiar:

[02] - REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE Faza: DALI
DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA,
JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL II
Judetul Prahova

Proiectant:

S.C. NORDIC VISION S.R.L

Anexa Nr. 7

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE DJ 147, KM 5+360 MALAMUC,
COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL II
Nr.
crt.

Valoare
(fara TVA)
Valoare unitara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Cant
UM
-leilei
euro

1

2

3
4
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1
1.3
1.4

[02.2] Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

TVA

Valoare
cu TVA

lei

lei

euro

4

5

7

0,00

0,00

0,00

1.042.240,14
0,00

198.025,63

1.240.265,77
0,00

1.042.240,14
0,00

198.025,63

1.240.265,77
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.042.240,14
0,00

198.025,63

1.240.265,77
0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
0,00
TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

15.000,00
0,00

2.850,00

17.850,00
0,00

15.000,00
0,00

2.850,00

17.850,00
0,00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri
si autorizatii
Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

130.000,00
0,00

24.700,00

154.700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie
Proiect tehnic si detalii de executie

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

3.7

Consultanta

3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.1.1
3.8.1.2

3.8.2

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
Auditul financiar
Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucrarilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
în Constructii
Dirigentie de santier

0,00

0,00

0,00

35.000,00
0,00

6.650,00

41.650,00
0,00

5.000,00
0,00

950,00

5.950,00
0,00

20.000,00
0,00

3.800,00

23.800,00
0,00

70.000,00
0,00

13.300,00

83.300,00
0,00

0,00

0,00

0,00

287.863,55
0,00

54.694,07

342.557,62
0,00

287.863,55
0,00

54.694,07

342.557,62
0,00

0,00

0,00

0,00

196.909,03
0,00

37.412,72

234.321,75
0,00

5.000,00
0,00

950,00

5.950,00
0,00

5.000,00
0,00

950,00

5.950,00
0,00

0,00

0,00

0,00

191.909,03
0,00

36.462,72

228.371,75
0,00

Pag 2
DEVIZUL GENERAL: REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA
GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL II
1
2
3
4
4
5
7
629.772,58
0,00
119.656,79
749.429,37
0,00
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
4.1.1

Constructii si instalatii

3.646.271,58

22.837.174,59
0,00

19.190.903,01
0,00

3.646.271,58

22.837.174,59
0,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.190.903,01
0,00

3.646.271,58

22.837.174,59
0,00

527.749,84
0,00

100.272,47

628.022,31
0,00

479.772,58
0,00

91.156,79

570.929,37
0,00

4.4
4.5
4.6

[02.1] Reabilitare pod - Suprastructura mixta otel-beton

19.190.903,01
0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute

47.977,26
0,00

9.115,68

57.092,94
0,00

227.842,08
0,00

0,00

227.842,08
0,00

0,00

0,00

0,00

103.564,58
0,00

0,00

103.564,58
0,00

20.712,92
0,00

0,00

20.712,92
0,00

103.564,58
0,00

0,00

103.564,58
0,00

0,00

0,00

0,00

4.112.010,44
0,00

781.281,98

4.893.292,42
0,00

0,00

0,00

0,00

4.867.602,36
0,00

881.554,45

5.749.156,81
0,00

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

25.730.518,09
0,00

4.845.508,45

30.576.026,54
0,00

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

20.712.915,73
0,00

3.935.454,00

24.648.369,73
0,00

TOTAL CAPITOL 6

Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

Proiectant,
S.C. NORDIC VISION S.R.L

1 euro = 4,9459 lei , curs la data de 27.06.2022
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:

Beneficiar:

[02] - REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE Faza: DALI
DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA,
JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL II
[02.1] - Reabilitare pod - Suprastructura mixta otelbeton
Judetul Prahova

Proiectant:

S.C. NORDIC VISION S.R.L

OBIECTUL:

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[02.1] - Reabilitare pod - Suprastructura mixta otel-beton
Nr.
crt.

Valoare
(fara TVA)
Valoare unitara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Cant
UM
-leilei
euro

1
4.1

2
3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii

4

TVA

Valoare
cu TVA

lei

lei

euro

4

5

7

19.190.903,01
3.880.163,98

3.646.271,58

22.837.174,59
4.617.395,12

4.1.1

[02.1.1] Infrastructura

4.724.615,99
1,00
buc4.724.615,99
955.259,10

897.677,04

1.136.758,33
5.622.293,03

4.1.2

[02.1.2] Suprastructura

4.513.355,21
1,00
buc4.513.355,21
912.544,78

857.537,49

1.085.928,28
5.370.892,70

4.1.3

[02.1.3] Cale pe pod

862.493,52
1,00
buc 862.493,52
174.385,56

163.873,77

1.026.367,29
207.518,81

4.1.4

[02.1.4] Rampe de acces

1.974.963,67
1,00
buc1.974.963,67
399.313,30

375.243,10

2.350.206,77
475.182,83

4.1.5

[02.1.5] Amenajare albie

7.115.474,62
1,00
buc7.115.474,62
1.438.661,24

1.351.940,18

1.712.006,87
8.467.414,80

19.190.903,01
3.880.163,98

3.646.271,58

22.837.174,59
4.617.395,12

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.190.903,01
3.880.163,98

3.646.271,58

22.837.174,59
4.617.395,12

TOTAL I - subcap. 4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Active necorporale
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

Proiectant,
S.C. NORDIC VISION S.R.L
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OBIECTIV:

OBIECTUL:

[02] - REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE Faza: DALI
DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA,
JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL II
[02.2] - Amenajarea terenului

Beneficiar:

Judetul Prahova

Proiectant:

S.C. NORDIC VISION S.R.L

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

[02.2] - Amenajarea terenului
Nr.
crt.

Valoare
(fara TVA)
Valoare unitara
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Cant
UM
-leilei
euro

1
1.2
1.2.1

2
3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.3
4.4
4.5
4.6

Valoare
cu TVA

lei

lei

euro

4

5

7

Amenajarea terenului

1.042.240,14
210.728,11

198.025,63

1.240.265,77
250.766,45

[02.2.1] DemolarI

1.042.240,14
1,00
buc1.042.240,14
210.728,11

198.025,63

1.240.265,77
250.766,45

1.042.240,14
210.728,11

198.025,63

1.240.265,77
250.766,45

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
Dotari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.042.240,14
210.728,11

198.025,63

1.240.265,77
250.766,45

TOTAL I - subcap. 4.1
4.2

4

TVA

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Active necorporale
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

Proiectant,
S.C. NORDIC VISION S.R.L
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OBIECTIV:

Beneficiar:

[02] - REABILITARE POD PESTE RAUL PRAHOVA PE Faza: DALI
DJ 147, KM 5+360 MALAMUC, COMUNA GHERGHITA,
JUDETUL PRAHOVA - SCENARIUL II
Judetul Prahova

Proiectant:

S.C. NORDIC VISION S.R.L

C4cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA
Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

U.M.

0
1
2
OBIECTUL: [02.1] - Reabilitare pod - Suprastructura mixta otel-beton
DEVIZUL: [02.1.1] - Infrastructura

1

Cantitatea
3

Pretul unitar
Manopera
Transport
Material
Utilaj TOTALUL
(exclusiv TVA)
(excl TVA)
(exclusiv TVA)
- lei - lei - lei 4 7
5
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Executie coloane forate

1.1

Forare coloane

m

380,00

1.597,64

607.102,29

1.2

Armaturi BST 500 la piloti

kg

41.600,00

16,96

705.462,48

1.3

Beton C 25/30 in coloane

mc

320,00

1.023,23

327.432,17

1.4

Control nedistructiv si injectii la baza
pilotilor forati
Demolare beton

buc

20,00

6.515,57

130.311,47

mc

20,00

483,70

9.674,08

319,64

226.302,10

1.5

2

Executie radiere

2.1

Palplanse metalice (provizorii)

mp

708,00

2.2

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)

mc

1.718,00

88,30

151.696,93

2.3

Beton C12/15

mc

17,00

554,32

9.423,44

2.4

Epuismente

ora

336,00

69,30

23.284,80

2.5

Cofraje

mp

273,00

48,18

13.153,70

2.6

Armaturi B 500 C

kg

88.556,00

12,39

1.097.595,20

2.7

Beton C25/30

mc

681,00

591,91

403.092,31

2.8

Hidroizolatie din bitum filerizat 2str

mp

355,00

19,15

6.799,09

2.9

Umpluturi pamant (50%manual+50%
mecanizat)
Schele si esafodaje

mc

1.019,00

76,67

78.124,00

mp

141,00

33,97

4.789,10

2.10

3

Executie elevatii

3.1

Schele si esafodaje

mp

280,00

33,97

9.510,27

3.2

Inchiderea fisurilor cu rasini epoxdice

m

50,00

46,97

2.348,71

3.3

Gauri forate

m

800,00

93,54

74.828,29

3.4

Beton C30/37

mc

352,00

615,20

216.549,39

3.5

Cofraje

mp

1.077,00

48,18

51.892,08

3.6

Armaturi B 500 C

kg

35.181,00

12,39

436.046,08

3.7

mp

754,00

34,78

26.220,79

3.8

Protectie anticoroziva beton cu vopsele
speciale
Hidroizolatie din bitum filerizat 2str

mp

323,00

19,15

6.186,21

3.9

Aparate de reazem

buc

9,00

464,89

4.183,99

3.10

Dispozitiv antiseismic

buc

6,00

9.534,53

57.207,15

4

Platforma instalatie forat

4.1

Sapatura

mc

120,00

155,82

18.698,53

4.2

Umplutura pamant

mc

45,00

130,08

5.853,59

4.3

Strat de piatra sparta

valoare cu recapitulatie:

2.645.653,67

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

19,00%

mc

75,00

277,97

20.847,75

989.555,45

748.511,37

340.895,50

4.724.615,99
4.724.615,99
897.677,04
5.622.293,03

Pag 2
0
1
2
OBIECTUL: [02.1] - Reabilitare pod - Suprastructura mixta otel-beton
DEVIZUL: [02.1.2] - Suprastructura

1

3

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Procurare si montare grinzi metalice continue uzinate

1.1

Grinzi prefabricate L=64,80 m , H=1,50 m

tona

149,00

1.2

Protectie anticoroziva metal

tona

149,00

615,48

91.707,07

1.3

Macara 300 tf (mobilizare/demobilizare
inclusa)

ora

112,00

1.386,00

155.232,00

2

19.932,59

2.969.956,22

Placa de suprabetonare

2.1

Predale

buc

65,00

6.367,30

413.874,30

2.2

ora

130,00

294,43

38.276,18

2.3

Montaj predale cu macara 50 tf pe un strat
de mortar
Montare cordon flexibil

m

780,00

49,51

38.615,28

2.4

Cofraje

mp

157,00

48,18

7.564,58

2.5

Armaturi B 500 C

kg

44.694,00

12,39

553.953,65

2.6

Beton C35/45

mc

248,00

644,30

159.787,18

2.7

Protectie anticoroziva beton cu vopsele
speciale
Nacela

mp

975,00

34,11

33.256,64

ora

112,00

28,88

3.234,00

3.1

Nivelare teren cu buldozerul

mp

300,00

0,16

47,64

3.2

Strat de piatra sparta

mc

60,00

277,97

16.678,20

3.3

Strat din balast

mc

60,00

207,90

12.473,74

3.4

Sapatura

2.8

3

Platforma

valoare cu recapitulatie:

3.721.397,45

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

19,00%

mc

120,00

155,82

18.698,53

439.553,76

295.844,09

56.559,90

4.513.355,21
4.513.355,21
857.537,49
5.370.892,70

Pag 3
0
1
2
OBIECTUL: [02.1] - Reabilitare pod - Suprastructura mixta otel-beton
DEVIZUL: [02.1.3] - Cale pe pod

1

3

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Cale pe pod

1.1

Hidroizolatie tip modern pe pod

mp

897,00

166,02

148.917,02

1.2

Sapa protectie hidroizolatie din BA8 - 3cm

mp

507,00

42,44

21.517,59

1.3

Strat de uzura BAP 16- 4 cm

mp

507,00

54,50

27.631,60

1.4

Strat de uzura MAS 16 - 4 cm

mp

507,00

65,47

33.193,95

2.1

Montare borduri 10x15 cm din granit

m

163,00

300,59

48.996,34

2.2

Beton C25/30 umplutura trotuare

mc

25,00

591,91

14.797,81

2.3

buc

4,00

3.033,61

12.134,43

2.4

Procurare si montare Gura de scurgere
D400
Tub prelungitor PVC DN 110

m

8,00

36,99

295,90

2.5

Cordon impermeabilizare

m

489,00

40,16

19.637,37

2.6

Strat de uzura BA8- 4 cm

mp

261,00

54,50

14.224,55

2.7

Parapet pietonal - zincat

m

163,00

722,71

117.801,19

2.8

Parapet zincat H4b

m

163,00

1.612,15

262.780,90

2.9

Armaturi B 500 C

kg

952,00

12,39

11.799,43

2.10

Dispozitiv de acoperire a rostului

m

24,00

3.023,58

72.565,97

2.11

Teava PVC DN 110

m

538,00

36,99

19.899,31

2,00

4.665,54

9.331,09

4,00

311,11

1.244,42

246,00

42,97

10.571,06

2

3

Trotuare

Semnalizari si marcaje rutiere

3.1

Semnalizari pe perioada executiei

buc

3.2

Indicatoare rutiere

buc

3.3

Marcaje rutiere

m

3.4

Butoni solari reflectorizanti

valoare cu recapitulatie:

773.640,96

buc
61.953,53

164,00

92,40

15.153,60

15.596,02

11.303,02

862.493,52

TOTAL GENERAL (fara TVA):

862.493,52

TVA:

163.873,77

TOTAL GENERAL:

19,00%

1.026.367,29

Pag 4
0
1
2
OBIECTUL: [02.1] - Reabilitare pod - Suprastructura mixta otel-beton
DEVIZUL: [02.1.4] - Rampe de acces

1

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Dale de racordare

1.1

Prism de piatra sparta

mc

1.2

Strat drenant de nisip - 10 cm

1.3

Cofraje

1.4

Beton C35/45

1.5

Armaturi B 500 C

1.6

Hidroizolatie din bitum filerizat 2str

mp

2

3

15,00

304,44

4.566,66

mc

9,60

229,91

2.207,18

mp

83,00

48,18

3.999,11

mc

32,00

644,30

20.617,70

kg

4.350,00

12,39

53.915,48

179,00

19,15

3.428,27

Sistem rutier rampe

2.1

Strat din balast

mc

571,00

207,90

118.708,39

2.2

mp

1.306,00

0,14

188,55

mp

1.959,00

3,36

6.590,07

2.4

Curatire mecanica in vederea aplicarii
imbracamintelor bituminoase
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
sau a imbracamintilor existente
Strat de baza - AB 31,5 - 8 cm

tona

1.306,00

497,59

649.852,84

2.5

Asternere geocompozit cu rol antifisura

mp

704,00

20,29

14.282,53

2.6

Strat de legatura din BAD 22,4- 6 cm

tona

980,00

422,37

413.927,29

2.7

Strat de uzura MAS 16 - 4 cm

mp

653,00

65,47

42.752,76

2.8

Acostament de piatra sparta

mc

29,00

304,44

8.828,88

2.9

Parapet zincat H4b

m

100,00

1.612,15

161.215,27

2,00

1.879,90

3.759,79

2.3

3

Dren in spatele culeelor

3.1

Carota 110 mm

m

3.2

Dren in spatele culeelor

mc

124,00

342,50

42.470,45

3.3

Asternere geotextil antocontaminator

mp

990,00

4,65

4.600,64

3.4

Tub drenaj DN 110 mm

m

33,00

31,71

1.046,52

4

Executie sferturi de con

4.1

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)

mc

514,00

88,30

45.385,46

4.2

mc

2.400,00

76,67

184.001,56

4.3

Umpluturi pamant (50%manual+50%
mecanizat)
Pereu din beton C30/37

mp

300,00

188,25

56.476,23

4.4

Casiu de descarcare

m

108,00

723,39

78.125,90

4.5

Scara de acces

m

60,00

574,38

34.462,88

5

Semnalizari si marcaje rutiere

5.1

Marcaje rutiere

m

240,00

42,97

10.313,23

5.2

Butoni solari reflectorizanti

buc

100,00

92,40

9.240,00

104.517,93

363.754,44

1.974.963,67

valoare cu recapitulatie:

1.306.110,33

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

19,00%

200.580,98

1.974.963,67
375.243,10
2.350.206,77

Pag 5
0
1
2
OBIECTUL: [02.1] - Reabilitare pod - Suprastructura mixta otel-beton
DEVIZUL: [02.1.5] - Amenajare albie

1

3

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Amenajare albie

1.1

Sapaturi in albie

mc

1.2

Umpluturi pamant mecanizat in albie

mc

6.930,00

64,60

447.692,24

1.3

Anrocamente

mc

22.680,00

256,13

5.808.965,48

88,30

54.745,11

2

32.225,00

18,70

602.619,36

Drum de acces

2.1

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)

mc

620,00

2.2

Asternere geotextil antocontaminator

mp

744,00

4,65

3.457,45

2.3

Geocelule h=20 cm

mp

620,00

46,24

28.669,74

2.4

Strat din balast

mc

620,00

207,90

128.895,28

2.5

Desfacere drum de acces

mc

620,00

65,21

40.429,94

2.347.962,30

845.143,27

1.842.220,46

7.115.474,62

valoare cu recapitulatie:

2.080.148,59

TOTAL GENERAL (fara TVA):

7.115.474,62

TVA:

1.351.940,18

TOTAL GENERAL:

19,00%

8.467.414,80

Pag 6
0
1
OBIECTUL: [02.2] - Amenajarea terenului
DEVIZUL: [02.2.1] - DemolarI

1

2

4

5
7
6 = 3 x 4d
8
4b
4c 5 = 3 x 4
4e

Demolari

1.1

Demolare cale + trotuar

mc

1.2

Demontare suprastructura metalica

1.3

Desfacere podina din lemn

2

3

108,00

198,51

21.438,69

tona

44,00

1.038,34

45.687,07

mc

98,00

90,72

8.890,73

Drum de acces

2.1

Sapatura (10% manuala+ 90% mecanizata)

mc

675,00

88,30

59.601,53

2.2

mc

4.200,00

76,67

322.002,74

2.3

Umpluturi pamant (50%manual+50%
mecanizat)
Anrocamente

mc

400,00

256,13

102.450,89

2.4

Balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri

mc

180,00

359,32

64.677,89

2.5

Strat din piatra sparta

mc

180,00

277,97

50.034,59

2.6

Desfacere drum de acces

mc

5.635,00

65,21

367.456,01

153.090,17

107.792,38

681.152,10

1.042.240,14

valoare cu recapitulatie:

100.205,49

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

1.042.240,14

19,00%

198.025,63

TOTAL GENERAL:

1.240.265,77

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

10.627.156,48

4.192.696,18

2.117.405,06

3.295.885,42

19,00%

3.844.297,20

TOTAL GENERAL:
Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

20.233.143,15
24.077.440,35

Proiectant,
S.C. NORDIC VISION S.R.L

1 euro = 4,9459 lei , curs la data de 27.06.2022
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. _________
din ____________________

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc, comuna Gherghița,
județul Prahova”
BENEFICIAR:
AUTORITATE CONTRACTANTĂ:
AMPLASAMENT:
FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Județul Prahova
Consiliul Județean Prahova
Comuna Gherghița, sat Malamuc, jud.Prahova, DJ
147, km 5+360
Bugetul local/alte surse de finanțare legal
constituite

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei „Reabilitare pod peste râul Prahova
pe DJ 147, km 5+360, Malamuc, comuna Gherghița, județul Prahova”
INDICATORI ECONOMICI:
Valoarea investiției (inclusiv TVA): 26.973.579,66 lei
Valoare C+M (inclusiv TVA):
21.727.023,46 lei
INDICATORI TEHNICI:
Lungime totală pod
Lățime parte carosabilă
Număr deschideri și lungimea lor
Trotuare pietonale (lățime)
Lățime totală pod
Parapeti de siguranță tip H4b
Consolidare pile
Consolidare culei
Amanajare albie
Semnalizare rutieră pe pod
DURATA DE EXECUȚIE :

81,40 m
2 x 3,90 m
2 x 32,00 m
2 x 1,70 m
2 x 0,25 + 2 x 1,70 + 7,80 = 11,70 m
262,80 m
1 buc
2 buc
300 m
10 Luni

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PRESEDINTE
Nr. 16584 / 20.07.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții (D.A.L.I.) şi ai principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc, comuna
Gherghița, județul Prahova”
Conform Strategiei de dezvoltare a Județului Prahova, una din prioritățile Consiliului
Județean Prahova o constituie reabilitarea și modernizarea podurilor aflate în administrare,
asigurându-se astfel creșterea gradului de siguranță a circulației pe aceste poduri.
Modernizarea și reabilitarea infrastructurii locale este necesară în vederea asigurării unei
rețele de transport rutier sigure și operaționale.
Drumul județean DJ 147 ce asigură legătura între satele Hătcărău (comuna Drăgănești),
Malamuc și Gherghița (comuna Gherghița), traversează râul Prahova, în extravilan sat Malamuc,
pe un pod metalic cu podina de lemn, având două deschideri egale de 28,90 m și lungimea 81,40
m. Podul a fost construit în anul 1960, au fost făcute reparații și înlocuiri parțiale la podina de
rezistență și de uzură în anii 1994 și 1998, grinzile cu zăbrele metalice fiind refolosite de la un
pod peste Dunăre dezafectat.
Conform Raportului de Expertiză Tehnică elaborat de S.C. DONPREST COM S.R.L în
anul 2018 și actualizat în anul 2022, s-au constatat o serie de degradări existând pericolul
distrugerii totale a podului, fapt ce ar avea ca efect întreruperea circulației cu posibilitatea
producerii unor grave accidente rutiere.
Se impune elaborarea urgentă a unei documentații tehnice de execuție pentru consolidarea
infrastructurii podului și înlocuirea suprastructurii cu grinzi din beton.
Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a
considerat oportună elaborarea de către SC NORDIC VISION SRL a Documentației de Avizare
a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.).
Reabilitarea podului, va avea un impact social major pozitiv, prin asigurarea mai rapidă a
accesului vehiculelor de intervenție, accesibilitatea locuitorilor din zonă și punerea în siguranță
a participanților la trafic.
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 „Reabilitare pod peste
râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc, comuna Gherghița, județul Prahova”.
PREȘEDINTE,
Iulian Dumitrescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 16585 / 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 „Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360, Malamuc, comuna
Gherghița, județul Prahova”

Conform Strategiei de dezvoltare a Județului Prahova, una din prioritățile Consiliului
Județean Prahova o constituie reabilitarea și modernizarea podurilor aflate în administrare,
asigurându-se astfel creșterea gradului de siguranță a circulației pe aceste poduri.
Asigurarea unei circulații în siguranță aferentă zonelor în care activitățile socio-economice
au luat amploare iar traficul auto și pietonal a crescut semnificativ, este obiectivul principal
pentru realizarea acestei investiții.
Drumul județean DJ 147 ce asigură legătura între satele Hătcărău (comuna Drăgănești),
Malamuc și Gherghița (comuna Gherghița), traversează râul Prahova, în extravilan sat Malamuc,
pe un pod metalic cu podina de lemn, având două deschideri egale de 28,90 m și lungimea 81,40
m. Podul a fost construit în anul 1960, au fost făcute reparații și înlocuiri parțiale la podina de
rezistență și de uzură în anii 1994 și 1998, grinzile cu zăbrele metalice fiind refolosite de la un
pod peste Dunăre dezafectat.
Conform Raportului de Expertiză Tehnică elaborat de S.C. DONPREST COM S.R.L în
anul 2018 și actualizat în anul 2022, s-au constatat o serie de degradări existând pericolul
distrugerii totale a podului, fapt ce ar avea ca efect întreruperea circulației cu posibilitatea
producerii unor grave accidente rutiere.
Pentru aducerea podului la parametrii constructivi și funcționali corespunzători
reglementărilor în vigoare, prin Expertiza Tehnică se recomandă consolidarea infrastructurii și
înlocuirea suprastructurii cu grinzi de beton. Podul reabilitat va avea următoarele caracteristici
geometrice generale: grinzi simplu rezemate prefabricate precomprimate, două deschideri de
32,00 m, lungime totală de 81,40 m, lătime parte carosabilă de 7,80 m.
Pe baza recomandărilor din Raportul de Expertiză Tehnică, Consiliul Județean Prahova a
considerat oportună elaborarea de către SC NORDIC VISION 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 HG 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 „Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 147, km 5+360,
Malamuc, comuna Gherghița, județul Prahova”, pe care îl avizăm favorabil.
DIRECTOR EXECUTIV
Daniel Minculescu

