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„Refacere corp drum si aparare de mal

DJ155F KM 38+820 - 38+890
afectate de precipitatiile din lunile mai- iunie anul 2016 "
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1. Date  generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

,, REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ 155F KM 38+820 -
38+890 - afectate de precipitatiile din lunile mai, iunie anul 2016 "

1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul):
ŢARA: ROMANIA
REGIUNEA: 1 NORD - EST
JUDEŢUL: NEAMŢ
ORASUL: BICAZ
DJ155F KM 38+820 - 38+890 dreapta - IZVORU MUNTELUI

1.3. Titularul investiţiei: ORASUL BICAZ, JUDEȚUL NEAMȚ
1.4. Beneficiarul investiţiei: ORASUL, JUDEȚUL NEAMȚ
1.5. Elaboratorul documentaţiei: SC PROIECT GROUP SRL
COD CAEN: Activitate principala:7112 – Activităţi  de  inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

SURSA DE FINANTARE : BUGET LOCAL SI ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE  prin
HG 468/06.07.2016 - privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2016 pentru unele unitati administrativ teritoriale afectate de
calamitatile naturale produse de inundatii .

2. Descrierea investiţiei
1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:
a) Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale

de calitate în construcţii, potrivit legii ;
Oraşul Bicaz este situat în vestul judeţului Neamţ, la 26 km de municipiul Piatra Neamţ, fiind
traversat de drumul naţional DN 15 Poiana Largului - Piatra Neamţ .
Cartierul Izvoru Muntelui este un cartier limitrof  al oraşului Bicaz, fiind situat în partea de
nord a oraşului.
Zona afectata se afla pe drumul judetean DJ155F KM 38+820 - 38+890 dreapta, la 1,9 km
cu intersectia drumului national DN15 .
Drumul judetean DJ155F in zona ce trebuie refacuta, respectiv KM 38+820 - 38+890 dreapta
se afla in administrarea ORASULUI BICAZ.

SITUATIA EXISTENTA :

Datorita cantitatilor mari de precipitatii cazute in lunile mai si iunie 2016, paraul
Izvoru Muntelui a erodat apararea de mal existenta (zidarie uscata) in zona DJ155F KM
38+820 - 38+890.

Totodata a fost spalat si sapat  corpul drumului pe o jumatatate de cale (partea
dreapta), fapt ce a dus la interventia autoritatilor locale pentru redarea in circulatie a
drumului.
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Zona ce urmeaza a fi refacuta ,  se încadrează în prevederile Legii 82/1990 pentru
aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; aflandu-se în inventarul bunurilor
care aparţin Domeniului public al ORASULUI BICAZ.

Prin execuția lucrărilor de refacere corp drum si aparare de mal, se va asigura un
confort sporit de circulaţie, o siguranţă în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea zonei
adiacente drumului judetean DJ155F și a turismului, zona beneficiind de un potenţial turistic
natural deosebit.

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, viaţă şi de trai ale populaţiei se propune
execuţia lucrărilor de refacere corp drum si aparare de mal propuse prin prezenta
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documentație și totodată va spori infrastructura de bază, favorizând totodată dezvoltarea şi
creşterea competitivităţii sectoarelor de activitate al zonei.

Prin  nerealizarea  lucrarilor apar următoarele efecte negative:
* un trafic greoi datorat vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la o creştere
excesivă a consumurilor de carburant;
* risc pentru siguranta circulatiei pe sectorul km 38+820 - 38+890, aparitia accidentelor
rutiere.
* prezenţa noroiului pe partea carosabilă a drumurilor, ceea ce măreşte distanţele de frânare
şi posibilitatea părăsirii carosabilului;
* un ritm de desfăşurare a activitaţilor foarte redus;

Avantajele si facilităţile rezultate ca urmare a realizării lucrarii sunt:
* se vor crea condiţii optime de circulaţie;
* se va asigura un trafic cu un confort sporit;
* se vor reduce factorii poluanţi de mediu;
* se vor crea condiţii pentru atragerea de investitori in zona.
* dezvoltarea urbanistică a comunei.
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3. Date tehnice ale investiţiei

1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de
efectuat în urma realizării lucrărilor de bază:

Zona ce urmeaza a fi refacuta ,  se încadrează în prevederile Legii
82/1990 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
aflandu-se în inventarul bunurilor care aparţin Domeniului public al ORASULUI
BICAZ.

Lucrarea se încadrează conform: - HG 776/1997 în categoria C de
importanţă;

Se propun realizarea urmatoarelor categorii de lucrari:
1.  Zid  de  sprijin  din  beton  in  lungime  de  22m  DJ155F  km  38+848  -

38+870 dreapta;
2. Refacerea sistemului rutier km 38+820 - 38+890 : desfacerea

sistemului rutier afectat; completarea fundatiei de balast; strat de binder din
BADPC20 in grosime de 6cm; strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4cm cu
preluarea denivelarilor; completarea acostamentelor cu balast.

3. Lucrari de siguranta circulatiei km 38+820 - 38+890 : parapet
metalic semigreu tip N2; marcaje axiale si marginale; indicatoare rutiere.

Lungimea zonei refacute: 70 m
Clasa tehnică a drumului: clasa tehnica IV- drum judetean
Viteza de proiectare: 30 km/h .
Lăţimea părţii carosabile în aliniament: Pc= 2 x 3,25  m;
Acostamente: Ac= 0,750 - 1,00 m;
Panta în profil transversal va fi de 2,5% cu pantă unică / acoperis.
În conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionare

sistemelor rutiere suple şi semirigide indicativ PD 177/2001, strada se găseste
într-o regiune cu tip climateric II, iar din punct de vedere al SR 174/1 din 2007
drumul se regăseşte în zonă climaterică rece.

Adâncimea de îngheţ maximă în zona amplasamentului, conform STAS
6054/77, este între 0,90 - 1,00 m de la cota terenului natural.

Conform catalogului de structuri tip pentru drumuri publice conf.
Normativului PD 177/76 pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide, pamantul se incadreaza in categoria P5 (argila galbuie slab
nisipoasa plastic consistenta). Coeficientul lui Poisson pentru tipul de pământ
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P5 este – 0,42. Conform forajelor efectuate, apa subterană este cantonată în
pachetul granular permeabil, fiind prezentă la adâncimi de 3,50 m faţă de CTN.

Perimetrul în care se desfăşoară traseul drumului comunal se încadrează,
conform Normativului P 100/2006, în arealul de seismicitate de 6 MSK conform
STAS 11100/1-92, în zona de seismicitate cu parametrii perioada de control a
spectrului de răspuns Tc=0,7 sec şi acceleraţia orizontală a terenului ag=0,25g.
Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur şi factori de importanţă III cu
factor de importanţă Yi = 1,0.

Reţeaua hidrologică ce drenează zona Izvoru Muntelui este tributară
paraul Izvoru Muntelui.

Suprafaţa refacuta este de 700 mp, traseul fiind amplasat integral în
intravilanul cartierului Izvoru Muntelui, oras BICAZ.

Studiile topografice cuprinzând planurile topografice cu amplasamentele
reperilor şi listele cu repere în sistemul de referinţă naţional, au fost puse la
dispoziție de beneficiar pentru prelucrarea lor și efectuarea pieselor desenate.

Ridicarea topografică a fost executată în sistem de coordonate Stereo 70,
iar cotele au fost determinate în sistemul naţional de referinţă Marea Neagră
1975.

Lungimea zonei ridicate a fost de 150 ml (inclusiv lungimile ridicate
aferente drumurile cu care se intersectează), materializarea pe teren
făcându-se printr-un număr de staţii care să permită ridicarea profilelor
transversale astfel încât punctele radiate să ocupe toată zona de studiu
(ampriza drumurilor şi zona de siguranţă a drumurilor conform O.G. nr. 43/1997
cu modificările şi completările ulterioare). Calculul drumuirii şi a punctelor
radiate s-a efectuat prin prelucrare electronică a datelor din teren, utilizându-se
programe specifice (AutoCAD,BricsCAD, Stringer, Advanced Road Design).

SOLUTIA PROIECTATA :
Soluţia de refacere adoptată prevede :

· Zid de sprijin din beton in lungime de 22m DJ155F km 38+848 - 38+870
dreapta;
· refacerea sistemului rutier prin realizarea unui îmbrăcăminți asfaltice
bituminoase, realizat dint-o succesiune de straturi rutiere alcătuite din strat de
fundaţie din balast (completare cu material pietros pentru imbunatatirea
planeitatii, inclusiv rectificarea in plan si profil in lung )–  conform SR EN
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933 si STAS 6400, strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 20 –
conform AND 605/2014, SR EN 13108 şi strat de uzură din beton asfaltic de tip
BAPC 16 - conform AND 605/2014, SR EN 13108, a cărei durată de exploatare
va fi sporită prin colectarea şi evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice şi
printr-o întreţinere curentă şi periodică corespunzătoare ce va fi asigurată de
către BENEFICIAR;
· Lucrari de siguranta circulatiei km 38+820 - 38+890.

Dimensionarea sistemului rutier, s-a realizat în conformitate cu
prevederile „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi
semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 177-2001 şi cu ajutorul programului
de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând
un sistem rutier alcătuit din:
ü completare fundatie balasat - în grosime de 30 - 35 cm conform SR EN

933 si STAS 6400;
ü  strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BADPC 20 în grosime de 6

cm conform AND605 din 2014, SR EN 13108;
ü strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16 în grosime de 4 cm

conform AND605 din 2014, SR EN 13108.

Structura rutieră rezultată în urma dimensionării sistemului rutier
reprezintă varianta constructivă optimă şi se va realiza în următoarele etape:
- semnalizarea punctului de lucru;
- scarificarea şi reprofilarea mecanică cu autogrederul a împietruirii existente;
- aducerea la cota proiectată a patului drumului;
- realizarea stratului cu material pietros cu așternere mecanică și compactare
mecanică;
- realizarea stratului de legătură din beton asfaltic de tip BADPC20, aşternerea mixturii
asfaltice se va face cu repartizatorul finisor iar cilindrarea cu cilindri compactori conform
normelor tehnice în vigoare;
- amorsarea stratului de legătură cu emulsie cationică cu rupere rapidă cu
autogudronatorul;
- realizarea stratului de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16, aşternerea mixturii
asfaltice se va face cu repartizatorul finisor iar cilindrarea cu cilindri compactori conform
normelor tehnice în vigoare;
- închiderea suprafeţei stratului de uzură cu dressing.
- completarea acostamentelor cu balast, conform normelor tehnice în vigoare;
- efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor cu verificările, probele, remedierile și
finisajele stabilite de comisia desemnată, în cazul în care acestea există.

La realizarea lucrărilor de refacere, toate lucrările se vor executa
mecanizat, conform legislaţiei în vigoare cu respectarea prescripţiilor tehnice de
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execuţie ce vor fi prevăzute pentru fiecare fază în caietele de sarcini ce se vor
elabora în cadrul proiectului tehnic de execuţie.

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului în plan se va avea în
vedere menţinerea traseului existent, astfel încât să se evite exproprierile de
terenuri sau demolări.

Pentru asigurarea siguranţei rutiere s-a prevăzut semnalizare
verticala in numar de 2 buc indicatoare rutiere si orizontală din marcaj
rutier axial si  marginal în lungime de 0,216kme.

Marcajele rutiere se pot executa cu vopsea reflectorizantă cu respectarea
SR 1848/7 - 2015.

Proiectarea traseului în plan și spațiu respectiv amenajarea curbelor şi
întocmirea profilului longitudinal s-a făcut respectând prevederilor STAS
863/85.

La proiectarea lucrărilor de refacere se vor respecta prevederile
Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare
privind legislaţia execuţiei lucrărilor de drumuri.

Materialele folosite pentru realizarea lucrării trebuie să respecte
,,REGULAMENTUL  (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții
armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului .

Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prevăzute în
normele de deviz făcând parte din tehnologia de execuţie. Lucrările care
necesită o atenţie deosebită sunt:

- realizarea stratului de fundație din balast;
- realizarea îmbrăcăminții asfaltice bituminoase;
- realizarea zidului de sprijin
În urma execuției lucrărilor de reparații, zona pe care se desfăşoară

traseele străzilor nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de
situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât
din punct de vedere economic şi social (aducerea drumurilor la un nivel
de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale şi de
perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de
poluare şi al nivelului de zgomot .
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2. Descrierea după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile
consolidate/reabilitate/reparate:

NU ESTE CAZUL.
3. Consumuri de utilităţi:

a) Necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de
modernizare:

Necesarul de utilităţi pentru realizarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor
de refacere este compus din semnalizarea orizontală, semnalizarea orizontală
fiind compusă din marcaje rutiere pe toată lungimea traseului, respectiv
0,216km echiv.

Lucrarea „REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ155F
KM 32+820 - 38+890 - afectate de precipitatiile din lunile mai, iunie anul
2016 " nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.)
decât în faza de execuţie a lucrărilor pentru organizarea de şantier.
Organizarea de şantier cade în sarcina directă a Antreprenorului .

b) Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi:
NU ESTE CAZUL.

4. Durata de realizare şi etape principale
Finalizarea lucrărilor funcţie de programul alocat, durata propusă

pentru execuția lucrărilor este de 2 luni.
5. Costurile estimative ale investiției

 Este prezentătă în  cap.9
6. Indicatori de apreciere a eficienţei economice

a) Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii
faţă de valoarea de inventar a construcţiei:

NU ESTE CAZUL.
7. Sursele de finanţare a investiţiei

SURSA DE FINANTARE : BUGET LOCAL SI ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE  prin
HG 468/06.07.2016 - privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2016 pentru unele unitati administrativ teritoriale afectate de
calamitatile naturale produse de inundatii .
8. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie:
Estimăm că numărul forţei de muncă locale, ocupată pe toată derularea

investiţiei va fi de minimum 10 muncitori.
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare:
NU ESTE CAZUL.
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9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Cheltuielile aferente ,, REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ 155F KM 38+820 -
38+890 - afectate de precipitatiile din lunile mai, iunie anul 2016 "

1.Valoarea totală (INV) inclusiv TVA
din care construcţii-montaj (C+M)

156,912 mii lei
132,573 mii lei

35,246 mii euro
29,779 mii euro

2.Valoarea totală (INV) fara TVA
din care construcţii-montaj (C+M) -

131,010 mii lei
110,478 mii lei

29.428  mii euro
24,816  mii euro

3.Durata de realizare a investiţiei: 2luni 2luni

4. LUCRARI

1. Zid de sprijin din beton in lungime de 22m DJ155F km 38+848 -
38+870 dreapta;

2. Refacerea sistemului rutier km 38+820 - 38+890 : desfacerea
sistemului rutier afectat; completarea fundatiei de balast; strat de binder din
BADPC20 in grosime de 6cm; strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4cm cu
preluarea denivelarilor; completarea acostamentelor cu balast.

3. Lucrari de siguranta circulatiei km 38+820 - 38+890 : parapet
metalic semigreu tip N2; marcaje axiale si marginale; indicatoare rutiere.

· Parapet metalic tip N2 = 54m
· Indicatoare rutiere : 2buc; marcaje longitudinale : 0,216 kmE;

ÎNTOCMIT,
ing. CATALIN Cegus


