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 „MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI PODETE” IN 

LOCALITATEA MIHALT TRONSON III  

 

CUPRINS 

 

I. Memoriu tehnic general 
1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1 Denumirea obiectului de investiţie 

1.2 Amplasamentul 

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă),in condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenții 

1.4 Ordonatorul principal de credite 

1.5 Investitorul 

1.6 Beneficiarul investiției 

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

2. Prezentarea scenariului/obțiunii aprobat(e) in cadrul Studiului de Fezabilitate/ Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție 

2.1 Particularități ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului 

b) Topografia 

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

d) Geologia,seismicitatea 

e) Devierile și protejările de utilități afectate 

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea lucrări definitive și provizorii 

g) Căile de acces permanente,căile de comunicații și altele asemenea 

h) Căile de acces provizorii 

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

2.2 Soluția tehnică 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

b) Varianta constructivă de realizare a investiției 

c) Trasarea lucrărilor 

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

e) Organizarea de șantier 

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI 
Categoria de importanță a lucrării 

Cod în lista monumentelor istorice, după caz. 

An/Ani/perioade de construcție pentru fiecare corp de construcție 

Suprafața construită desfășurată 

Valoare de inventar a construcției 

Alti parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 

a) Situaţia existentă 

b) Soluția proiectată 

- Traseul in plan si profil longitudinal 

- Profil transversal amenajat 

1. Trotuare: 
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I. Memoriu tehnic general 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1 Denumirea obiectului de investiţie 

“MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI PODETE” IN LOCALITATEA 

MIHALT TRONSON III 

1.2 Amplasamentul 

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie pietonală și a celor de colectare și evacuare a apelor 

pe drumul județean DJ 107B din localitatea Mihalț, precum si pentru asigurarea accesului in conditii de 

siguranta si confort la proprietăți, Primăria comunei Mihalt a inițiat acțiunea de realizare a proiectului 

"MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, ÎNLOCUIRE PODURI PODEȚE” ÎN LOCALITATEA 

MIHALȚ, TRONSON II. 

Avand in vedere proiectele derulate in comuna Mihalt avand ca obiect realizarea de trotuare, 

rigole si accese la propietati in cadrul acestei documentatii se va realiza a 3 etapa de modernizare pe 

tronsonul de drum judetean DJ107B pe o lungime de aproximativ 270m incepand de la Biserica 

Ortodoxa si pe Ramificatia nr.1 care se desprinde din acesta pe o lungime de 140m. 

Lucrarile proiectate se refera la realizarea urmatoarelor categori de lucrari: 

- Amenajare trotuare; 

- Amenajare santuri din beton; 

- Amenajare accese la proprietati. 

- Amenajare acostamente 

- Amenajare drumuri laterale 

Comuna Mihalț este situată în zona centrală a judeţului Alba la o distanţă de 17 km faţă de municipiul 

Alba Iulia şi la 7 km de orașul Teiuș, în estul acestuia. Accesul rutier se face din drumul național DN14B prin 

intermediul drumului judetean DJ107B. 
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1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă),in condițiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Se gaseste anexat prezentei documentații. 

1.4 Ordonatorul principal de credite 

COMUNA MIHALT, JUDEȚUL ALBA 

Str. Principală, nr. 635, loc. Mihalț, jud. Alba 

Tel./Fax: 0258 718 101 

1.5 Investitorul 

COMUNA MIHALT, JUDEȚUL ALBA 

Str. Principală, nr. 635, loc. Mihalț, jud. Alba 

Tel./Fax: 0258 718 101 

1.6 Beneficiarul investiției 

COMUNA MIHALT, JUDEȚUL ALBA 

Str. Principală, nr. 635, loc. Mihalț, jud. Alba 

Tel./Fax: 0258 718 101 

 

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

SC GG TEHNIC PROIECT SRL  

Str. Stefan Cel Mare, nr.147, bl.11, ap.4, Sibiu, 

  Tel: 0748-671702; 

   CUI: RO35223897; J32/1096/11.11.2015 

    IBAN:  RO57TREZ5765069XXX019631 -Trezoraria Mun. Sibiu 

    IBAN:  RO69BTRLRONCRT0326901801-Banca Transilvania 

2. Prezentarea scenariului/obțiunii aprobat(e) in cadrul Studiului de Fezabilitate/ Documentației de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție  

 

Solutia tehnică aprobată este cea prezentată in proiectul tehnic: 

- Amenajarea de trotuare pietonale încadrate cu borduri, cu lățimea cuprinsă între 0.30-

2.90m, lângă limita de proprietate 

- Structură rutieră trotuare: 

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995; 

o 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 12 cm strat de baza din piatra sparta împănată conform SR EN 13242  si STAS 

6400; 

o 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si 

STAS 6400; 
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- Refacerea șanțurilor existente și realizarea de șanțuri noi pereate cu beton C25/30 in 

grosime de 10 cm pe ambele părți ale drumului judetean DJ107B Tr.3 respectiv rigola 

triunghiulara din beton C25/30 pe partea dreapta a Ramificatie nr. 1 

- Realizarea de spatii verzi si plantatii florale intre trotuarele proiectate șanțurile proiectate 

- Refacerea acceselor existente cu podete tubulare avand diamentru interior cuprins intre 

216mm si 500mm 

- Podetele refacute se vor realiza pe amplasamentele existente 

- Structură rutieră acces 

o 12 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 

585-2002; 

o umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 

6400; 

- Refacerea acostamentelor la drumul județean prin realizarea unei dale de beton C25/30 in 

grosime de 15 cm armată cu plasă sudată STNB 100x100x6mm 

- Refacerea intersecțiilor drumului județean cu străzile laterale în zona podețelor pentru 

asigurarea continuității scurgerii apelor 

- Structură rutieră intersecție 

o 15 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 

585-2002; 

o umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 

6400; 

- Amenajarea unei parcari paralele cu drumul judetean DJ107B, Tr. 3 intre km 0+009 si km 

0+119 pe partea dreapta avand latimea cuprinsa intre 2.20-2.50m 

- Structură rutieră parcare 

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995; 

o 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de balast stabilizat cu lianti hidraulici; 

o 15 cm strat din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 

6400; 

2.1 Particularități ale amplasamentului 

a) Descrierea amplasamentului 

Comuna Mihalț este situată în zona centrală a judeţului Alba la o distanţă de 17 km faţă de municipiul 
Alba Iulia şi la 7 km de orașul Teiuș, în estul acestuia. Accesul rutier se face din drumul național DN14B prin 
intermediul drumului judetean DJ107B. 

Comuna se învecinează în vest și nord-vest cu orașul Teiuș, în est cu comuna Crăciunelu de Jos, în sud-
est cu comuna Ohaba iar în sud-vest cu comuna Sântimbru. 

Avand in vedere proiectele derulate in comuna Mihalt avand ca obiect realizarea de trotuare, rigole si 
accese la propietati in cadrul acestei documentatii se va realiza a 3 etapa de modernizare pe tronsonul de 
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drum judetean DJ107B pe o lungime de aproximativ 270m incepand de la Biserica Ortodoxa si pe 
Ramificatia nr.1 care se desprinde din acesta pe o lungime de 140m. 

COORDONATE AMPLASAMENT 

Denumire drum INCEPUT PROIECT SFARSIT PROIECT 

 EST (X) NORD (Y) EST (X) NORD (Y) 

Drum judetean DJ107B Tr.3  

L=270m 

401527.10 518587.08 401701.64 518370.93 

Ramificatie Nr.1 DJ107B 

L=140m 

401531.31 518586.55 401665.18 518613.11 

 

b) Topografia   

Studiile de teren au fost efectuate pentru întocmirea planului de situaţie şi a planului de încadrare în 

zonă. Astfel, s-au efectuat măsurători topografice folosind sistemul de proiecţie Stereo 1970 și sistemul de 

cote: Marea Neagra 1975.  

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

Situată la confluența Mureșului cu Târnava, comuna Mihalț prezintă următoarele caracteristici climatice: 

- Valoarea medie multianuală a temperaturii aerului este de 9,5 grade;  

- Din punct de vedere al precipitațiilor, media multianuală este de 650mm/mp. Cele mai mari 

cantități se produc în sezoanele de primăvară și toamnă; 

- Stratul de zăpadă are valori medii sub 5cm 

- Comuna Mihalț se încadrează zonei climatice III de iarnă, caracterizată de o temperatură 

exterioară convențională de calcul de -18°C 

d) Geologia,seismicitatea 

Terenul pe care se propune realizarea lucrărilor este situat în intravilanul localității Mihalț, comuna Mihalț, 

județul Alba. Localitatea este situată pe malul stâng al râului Târnava, la aproximativ 2km amonte de 

confluența acestuia cu râul Mureș. 

Astfel, amplasamentul localității este situat în Culoarul depresionar Alba Iulia – Turda, într-o zonă de 

câmpie, pe terasa de pe stânga văii Mureșului. 

Zona se caracterizează prin depozite cuaternare reprezentate prin aluviunile grosiere până la fine din 

zonele de luncă și de terasa și prin depozitele deluviale și unele deluvii de alunecare care bordează zonele 

de terasă făcând racordul cu versanții adiacenți (vârsta depozitelor cuaternare este holocenă. 

 

Riscul geotehnic 

Conform normativului NP 074/2014 “Normativ  privind  documentatiile  geotehnice  pentru constructii” 

incadrarea perimetrului studiat in categoria geotehnica se face pe baza urmatorilor factori de definire ai 

riscului geotehnic astfel: 

teren de fundare "bune" (*)  – 2 puncte 

epuismente "fără epuismente"  – 1 puncte 
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lucrare cu importanță "normala"  – 3 puncte 

vecinatați – "fără riscuri"   – 1 punct 

zona seismică cu valoare ag=0.10g – 1 punct 

                                               

                  TOTAL = 8 puncte 

Pe baza acestor parametrii lucrarea se încadreaza la categoria geotehnică 2 – risc geotehnic 

"redus". 

Nr. 

Crt. 

Riscul geotehnic Categoria 

geotehnică Tip Limită punctaj 

1 REDUS 6………9 1 

2 MODERAT 10………14 2 

3 MAJOR 15………24 3 

(*) S-au incadrat la teren de fundare “mediu”  

Amplasamentul investitiei nu se regaseste intr-o zona cu risc la inundatii, cutremur sau alunecari de teren. 

 Studiu geotehnic se va atasa prezentei documentatii. 

e) Devierile și protejările de utilități afectate 

Lucrările proiectate s-au realizat astfel încât sa nu fie afectate rețelele existente, constructorul va 

verifica exactitatea avizelor prin sondaje si va solicita sprijinul deținătorilor de rețele dacă este cazul. 

Asupra rețelelor supuse modernizării prin prezenta documentație se va interveni conform proiectului. 

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea lucrări definitive 

și provizorii 

Sursele de apă, de energie electrică, etc. necesare pentru organizarea de şantier se vor asigura prin 

grija constructorului, în care scop acesta va trebui să obţină în prealabil de la beneficiarii de reţele aprobările 

de branşare. Branşamentele pentru organizarea de şantier vor fi scoase din uz şi se vor demonta tot prin 

grija Constructorului după terminarea lucrărilor de execuţie, dar înainte de recepţia acestora. Nu sunt 

prevăzute branşamente pentru faza de exploatare a construcţiilor rutiere. 

Constuctorul va amplasa semne de atenţionare pe toate intrările în şantier şi în toate locurile în care 

publicul are acces. Cu aprobarea beneficiarului, se vor lua măsuri de restricţionare a parcării în vecinătate şi 

de oprire şi/sau deviere a traficului în cazul unor blocaje. Zona şantierului se va marca şi semnaliza 

corespunzător prin amplasare de indicatoare şi semne clare indicand faptul că zona respectiva este şantier 

de construcţii. Constuctorul este obligat să nu stânjenască inutil sau abuziv confortul riveranilor. Pentru 

aceasta se vor selecta traseele, se vor alege utilaje şi echipamente care prin tranzitul lor şi încărcătura 

suplimentară să nu afecteze străzile şi podurile din zonă. 

g) Căile de acces permanente,căile de comunicații și altele asemenea 

Reteaua de drumuri adiacente constructiei. Accesul în zona şantierului se face pe drumul existent. 
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h) Căile de acces provizorii 

Nu sunt necesare căi de acces provizorii la lucrările supuse efectuării. Accesul în zona şantierului se 

face pe drumul existent. Se acceptă circulaţia de şantier peste straturile inferioare ale suprastructurii rutiere 

dupa realizarea lucrarilor, cu condiţia ca aceste straturi să nu fie deteriorate sau murdărite cu pământ. În caz 

contrar, constructorul va fi obligat să cureţe, să repare sau chiar să înlocuiască în totalitate straturile de 

suprastructură deteriorate de circulaţia de şantier. Lucrările sus-menţionate se vor face pe cheltuiala 

exclusivă a constructorului. Beneficiarul va proceda la o nouă recepţionare a straturilor rutiere folosite ca şi 

cale de acces provizorie înainte de aşternerea stratului rutier următor şi va preciza acest lucru în procesul 

verbal de recepţie. 

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Suprafata de teren de aproximativ 2420 mp pe care s-au proiectat lucrari de refacere santurilor, 

acceselor si trotuare este situata in intravilanul localitatii Mihalt, in domeniul public. 

2.2 Soluția tehnică 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

Indicatori tehnici: 

 Lungime totala trotuar proiectat: 560ml din care 135ml pe Ramificatia Nr.1 

 Acostament consolidat din beton C25/30 in grosime de 15cm armat cu plasă sudată 

STNB 100x100x6mm pe toată lungimea tronsoanelor studiate; 

 Șanț din beton C25/30 de ambele părți ale DJ107B tr. 3, si rigola triunghiulara din 

beton C25/30 pe partea dreapta a tronsoanelor studiate; 

 Accese la proprietati cu tub corugat DNe 250mm-565mm - 22 bucăți; 

 Parcare longitudinala L=110m, l=2.20-2.50m; 

 Spații verzi. 

b) Varianta constructivă de realizare a investiției 

In cadrul proiectului se propune a se realiza lucrari asupra unui tronson din drumul judetean DJ107B 

(tr.3) si pe Ramificatia nr.1 care se desprinde din acesta in intravilanul localitatii Mihalt, judetul Alba.  

In cadrul proiectului se vor realiza interventii asupra trotuarelor, dispozitivelor de scurgere a apelor 

pluviale, spații verzi și accese la proprietăți, acostamente si asupra parcarilor longitudinale drumului. 

c) Trasarea lucrărilor 

Se va efectua de executant, pe baza coordonatelor preluate în cadrul procesului verbal de primire a 

amplasamentului la data începerii lucrărilor.  

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

Măsurile pentru protejarea lucrărilor în execuţie: se vor respecta caietele de sarcini atasate. 
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e) Organizarea de șantier 

Conform legislaţiei în vigoare, organizarea de şantier va fi analizată şi fixată de către constructor care 

va răspunde de execuţie. 

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI 

 

Pe sectorul analizat,  Drumul Mihalț Tronson nr.3 din localitatea Mihalț se suprapune cu drumul 

judetean DJ107B. 

Conform OG 1296 din 30 august 2017 privind Normele Tehnice pentru proiectarea, construirea 

si modernizarea drumurilor, Drumul care face obiectul prezentei documentatii se clasifica din punct de 

vedere administrativ si functional ca „Drum judetean DJ107B”. 

Conform Tabel nr.1 din OG 1296 din 30 august 2017 drumul judetean DJ107D este incadrat in clasa 

tehnica IV. 

Conform OG43/1997, strada cuprinsă in cadrul acestei documentatii este incadrată ca stradă 

principală în localitate rurală, cu două benzi de circulație. 

 Categoria de importanță a lucrării 

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții de importanță 

normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de 

INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996. 

Verificarea proiectului 

Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanța “C”, ca urmare este necesară verificarea 

lor la categoria A4 B2 D drum. 

 Cod în lista monumentelor istorice, după caz. 

Nu este cazul. 

 An/Ani/perioade de construcție pentru fiecare corp de construcție 

Nu există o statistică cu privire la anii în care s-a realizat această stradă. Cel mai probabil acesta s-a 

realizat o data cu edificarea construcțiilor adiacente acesteia. 

.  Suprafața construită 

Suprafața totală construită este de aproximativ 2.420,00mp. 

 Suprafața construită desfășurată 

Suprafața totală construită este de aproximativ 2.420,00mp. 

 Valoare de inventar a construcției 

Suprafata pe care se vor executa lucrarile proiectate este administrata de comuna Mihalt. Aceasta nu 

are valoare de inventar. 

 Alti parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente 

Nu este cazul. 
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a) Situaţia existentă 

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie pietonală pe un tronson din drumul judetean DJ107B nr.3 

si pe Ramificatia nr. 1 care se desprinde din acesta de pe teritoriul localitatii Mihalt, precum si pentru 

asigurarea accesului in conditii de siguranta si confort la proprietăți, Primăria comunei Mihalt a inițiat 

acțiunea de realizare a proiectului " MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, ÎNLOCUIRE 

PODURI PODEȚE” ÎN LOCALITATEA MIHALT TRONSON III  

Avand in vedere proiectele derulate in comuna Mihalt avand ca obiect realizarea de trotuare, rigole si 

accese la propietati in cadrul acestei documentatii se va realiza a 3-a etapa de modernizare pe tronsonul de 

drum judetean DJ107B pe o lungime de aproximativ 270m incepand de la Biserica Ortodoxa si pe 

Ramificatia nr.1 care se desprinde din acesta pe o lungime de 140m. 

Lucrarile proiectate sunt amplasate adiacent partii carosabile aferente drumului judetean DJ107B tr. 3 si 

Ramificatiei nr.1 

In cadrul acestui proiect se vor realiza trotuarele, accesele la proprietăți si se vor imbunătății condițiile 

de colectare și evacuare a apelor pluviale spre emisari siguri. 

În prezent traficul pietonal se realizează pe trotuarul existent pe partea stângă cu evitarea suprafețelor 

degradate. În profil transversal, trotuarul existent are lățime de cca. 0,80 – 1,20m și este alcătuit din dale de 

beton. 

Sistemul de captare şi evacuare a apelor de suprafaţă este deficitar pe întreaga lungime a tronsonului 

analizat. Nu este asigurată continuitatea şanţurilor pe întreaga lungime, existând atât tronsoane de șanturi 

betonate cât și șanțuri de pământ, dar și sectoare de drum unde acestea lipsesc sau nu mai prezintă 

secțiuni corespunzătoare de scurgere. De asemenea, majoritatea acceselor la proprietăți sunt deterioare 

sau colmatate și nu asigură continuitatea scurgerii apelor în lungul drumului. 

b) Soluția proiectată 

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale: 

  - respectarea temei de proiectare  

  - respectarea normelor tehnice in vigoare.    

Realizarea investiției presupune: 

- Amenajarea de trotuare pietonale încadrate cu borduri, cu lățimea cuprinsă între 0.30-

2.90m, lângă limita de proprietate 

- Structură rutieră trotuare: 

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995; 

o 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 12 cm strat de baza din piatra sparta împănată conform SR EN 13242  si STAS 

6400; 

o 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si 

STAS 6400; 

- Refacerea șanțurilor existente și realizarea de șanțuri noi pereate cu beton C25/30 in 

grosime de 10 cm pe ambele părți ale drumului judetean DJ107B Tr.3 respectiv rigola 

triunghiulara din beton C25/30 pe partea dreapta a Ramificatie nr. 1 

- Realizarea de spatii verzi si plantatii florale intre trotuarele proiectate șanțurile proiectate 
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- Refacerea acceselor existente cu podete tubulare avand diamentru interior cuprins intre 

216mm si 500mm 

- Podetele refacute se vor realiza pe amplasamentele existente 

- Structură rutieră acces 

o 12 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 

585-2002; 

o umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 

6400; 

- Refacerea acostamentelor la drumul județean prin realizarea unei dale de beton C25/30 in 

grosime de 15 cm armată cu plasă sudată STNB 100x100x6mm 

- Refacerea intersecțiilor drumului județean cu străzile laterale în zona podețelor pentru 

asigurarea continuității scurgerii apelor 

- Structură rutieră intersecție 

o 15 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 

585-2002; 

o umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 

6400; 

- Amenajarea unei parcari paralele cu drumul judetean DJ107B, Tr. 3 intre km 0+009 si km 

0+119 pe partea dreapta avand latimea cuprinsa intre 2.20-2.50m 

- Structură rutieră parcare 

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995; 

o 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de balast stabilizat cu lianti hidraulici; 

o 15 cm strat din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 

6400; 

- Traseul in plan si profil longitudinal 

Traseul in plan al trotuarelor urmareste limita de proprietate, iar acolo unde situatia existenta a 

permis, pe zona rămasă liberă între trotuarul și șanțurile proiectate se va amenaja spațiu verde. Lățimea 

trotuarului s-a ales asfel incat sa fie asigurat fluxul de pietoni si totodata sa fie respectate prevederile 

STAS10144/2-91“Strazi.Trotuare,alei de pietoni și piste de cicliști. Prepscripții de proiectare”. 

În profil longitudinal, modelarea axului trotuarului s-a făcut în funcţie de cotele existente ale strazii, de 

terenul natural precum si de structura rutiera proiectata. La modelarea axului în plan vertical s-a ţinut cont de 

cotele impuse de racordurile la drumurile laterale si a acceselor la proprietati, astfel încât funcţionalitatea 

ansamblului din punct de vedere al accesului şi al drenării apelor pluviale sa fie optimă. 

- Profil transversal amenajat 

Lucrările cuprinse in prezentul proiect vor fi structurate astfel: 

 Trotuare; 

 Acostamente; 
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 Scurgerea apelor si podețe; 

 Accese la proprietăți; 

 Drumuri laterale; 

 Parcare longitudinala paralela cu axul drumului. 

1. Trotuare: 

Trotuarele proiectate vor avea lățimea cuprinsă între 0.30 - 2.90m pe ambele părți ale drumului 

județean DJ107B, Tr.3 si pe partea dreapta pe Ramificatia Nr.1 în funcție de condițiile de amplasament și 

ampriza existentă a drumului. 

Trotuarul va fi amplasat la limita de proprietate, iar pe zonele unde este posibil se va amenaja spatiu 

verde între trotuar și șanțurile proiectate. 

Structura rutiera trotuar: 

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995; 

o 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 12 cm strat de baza din piatra sparta împănată conform SR EN 13242  si STAS 

6400; 

o 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si 

STAS 6400; 

Denumire drum Lungime trotuar 

 PARTEA STANGA PARTEA DREAPTA 

Drum judetean DJ107B Tr.3 175.00m 250.00m 

Ramificatie Nr.1 DJ107B 0.00m 135.00m 

- Pavajul autoblocant se va fixa in bordura prefabricata 10x15cm pe zona exterioara adiacenta 

santului trapezoidal/rigolei iar pe partea interioara langa limita de proprietate pavajul se va inchide 

in constructiile existente. 

- Panta transversala a trotuarului este de 2.00% spre sant. 

2. Acostamente : 

Acostamentele se vor reface pe ambele părți ale drumului judetean DJ107B, Tr.3 si pe partea dreapta 

pe Ramificatia Nr.1, în zonele în care vor fi realizate lucrari. Refacerea acostamentelor este necesara pentru 

asigurarea siguranței traficului auto în urma realizării șanțurilor pe drumul județean. 

Structura rutieră a acostamentului refăcut: 

o 15 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 

585-2002; 

o 10 cm strat din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 

6400; 
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1. Scurgerea apelor și podețe :  

În lungul traseului, scurgerea apelor s-a proiectat funcție de profilul longitudinal și de configurația 

zonei. S-au  proiectat șanțuri trapezoidale din beton C25/30 cu grosimea de 10 cm dispus pe un pat din 

balast de 10 cm. 

Se va amenaja sant trapezoidal pe drumul judetean DJ107B, Tr.3 stanga-dreapta de la inceputul 

proiectului pana la final. 

Pe Ramificatie nr. 1 se va realiza pe partea dreapta o rigola triunghiulara din beton C25/30 cu 

grosime de 10cm in lungime de 135m. 

Șanțurile si rigolele proiectate vor fi realizate și descărcate in santurile existente din aval sau catre 

emisarul sigur din zona, conform planșelor din partea desenată. 

La execuţia dispozitivelor pentru scurgerea şi evacuarea apelor cu secţiunea neprotejată se vor 

respecta prevederile STAS 2914 privind execuţia lucrărilor de terasamente 

Betonul turnat in santurile protejate cu pereu din beton trebuie protejat împotriva soarelui sau a ploii 

începând din momentul turnării betonului prin acoperirea cu acoperişuri mobile iar după ce priza este complet 

terminată prin stropire cu apă atât cât este nevoie în funcţie de condiţiile atmosferice. 

Suprafaţa pereului trebuie să fie regulată, neadmiţându-se abateri de peste 2,0 cm faţă de suprafaţa 

teoretică a taluzului. 

Santurile se vor adapta la situatia reala gasita in teren. 

Pe traseul analizat nu au fost identificate podețe transversale, astfel încât evacuarea apelor se va 
face în lungul drumului prin șanțurile existente în continuarea tronsonului studiat. 

2. Accese la proprietăți: 

Pentru asigurarea continuității dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață, în dreptul acceselor 

se vor realiza un podete tubulare cu lungime conform planului de situatie, cu tuburi corugate din 

polipropilenă avand urmatatoarele diametre : 

- Partea dreapta Drum judetean DJ107B Tr.3  DNe=565mm, DNi=500mm; 

- Partea stanga Drum judetean DJ107B Tr.3  DNe=500mm, DNi=427mm; 

- Ramificatie nr. 1 Drum judetean DJ107B Tr.3DNe 250mm, DNi=216mm. 

Structura rutiera a acceselor la proprietati intre partea carosabila existenta și trotuarul proiectat (sau 

limita de proprietate) va fi următoarea: 

o 12 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 

585-2002; 

o umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 6400; 
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- În total se vor amenaja 22 de accese la proprietăți, conform planului de situație. 

3. Drumuri laterale 

Drumurile laterale identificate pe traseul drumului analizat nu fac obiectul prezetei documentatii, din 

acest motiv se va interveni strict asupra zonei de racordare a acestora cu drumul județean astfel: 

Pentru asigurarea continuității dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață, în dreptul drumurilor 

laterale se vor realiza podete tubulare in lungime de 8 –10-28m cu tuburi corugate din polipropilenă 

Dni=500mm. 

Structura rutiera a drumurilor laterale pe suprafața refăcută va fi următoarea: 

o 15 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm conform AND 

585-2002; 

o umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

4. Parcare longitudinala paralela cu axul drumului.: 

- Pe drumul judetean DJ107B pe partea dreapta intre km 0+009 si 0+119 pe o lungime de 110m 

se va amenaja o parcare longitudinala cu latimea cuprinsa intre:2.20-2.50m  

Structura rutieră a parcarii va fi: 

o 8 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995; 

o 4-6 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de baza din balast stabilizat cu ciment 4-6% 

o 15 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si 

STAS 6400; 

- Structura rutieră in parcare va fi incadrata cu borduri prefabricate din beton 10x15x500 la limita 

partii carosabile si cu bordura prefabricata 12x25x50 in partea exterioara spre sant. 

TERASAMENTE: 

Terasamentele sunt lucrari care se executa in vederea amenajarii elementelor geometrice ale 

platformei si patul drumului, in plan si in profil longitudinal.  

Operatiunile necesare a se realiza pentru amenajarea platformei drumului, pe tronsoanele pe care se 

impune asa ceva, cuprind executia urmatoarelor categorii de lucrari astfel: 

- lucrari pentru inlaturarea  manuala, in afara zonei drumului, a noroiului prin strangerea in 

gramezi, transport direct si depozitarea lui, sau incarcarea intr-un mijloc de transport auto; 

- lucrari de sapaturi, umpluturi si compactari, executate mencanizate cu realizarea compensarilor 

de material cu aport de material pe portiunile de drum unde se impune; 

Pentru asigurarea cotelor si dimensiunilor din proiect, terasamentele se vor realiza, in marea lor parte, 

prin efectuarea de sapaturi pentru realizarea sistemului rutier sau a santurilor.  
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Pentru terasamentele care se efectueaza cu umpluturi, ele vor fi realizate cu materialul rezultat din 

sapatura efectuata pentru sistemul rutier si va trebui sa corespunda, din punct de vedere al caracteristicilor, 

ca pamant de umplutura la realizarea patului drumului si a acostamentelor (SR EN 1997-1). 

Sapaturile, se vor realiza mecanizat cu descarcare direct in mijlocul auto de transport. 

Imprastierea si compactarea pamantului de umplutura, se va realiza cu mijloace mecanice, prin 

asternerea in straturi successive cu grosimea maxima de 15-20cm. In timpul compactarii, pamantul se va 

uda cu autocisterna, pana la atingerea umiditatii optime de compactare a fiecarui strat. Pamantul rezultat ca 

neconform, va fi incarcat in auto si transportat la depozitul de pamant. Prin alegerea locatiilor pentru 

depozitul de pamant, se asigura o distanta maxima in transport, pentru pamantul imprumutat cat si pentru 

cel depozitat de maxim 5,00 km. 

Dupa finalizarea lucrarilor de depozitare a pamantului (rezultat din sapatura din platforma drumului), 

se va trece la faza de executie lucrari necesare aducerii terenului afectat, de lucrarile de executie , la 

valoarea avuta initial. 

SAPATURI: 

Săpăturile se vor realiza astfel încât să fie menținut echilibrul natural al terenului din jurul gropilor 

create astfel încât să nu pericliteze drumul sau construcțiile învecinate.  

Pământul rezultat din săpătură se va depozita la o distanță mai mare de 1.50m de groapa creata.  

Se vor lua măsuri de înlăturare rapida a apelor din precipitații sau provenite accidental din zona de 

lucru. 

Se recomandă ca tronsoanele săpate în cursul unei zile sa fie astupate în aceeași zi. 

Nu se recomandă realizarea lucrărilor de săpătură în perioadele cu precipitații. 

Lucrarile de sapatura suplimentara si inlocuirea sau imbunatatirea unui teren slab de fundare se vor 

stabili de comun acord cu beneficiarul lucrarii si proiectantul. 

UMPLUTURI: 

Umpluturile se vor realiza în straturi de maxim 20 cm cu un grad de compactare de 98-100% sau 

conform caietelor de sarcini.  

Acestea se vor realiza din materialele rezultate din săpături sau din materiale corespunzătoare 

conform SR EN 1997-1.  

Se interzice realizarea umpluturilor din materiale cu umflări și contracții mari, mâluri, argile moi, cu 

conținut de materii organice, resturi de lemn, bulgări, zăpadă, gheață sau turbă. 

Umiditatea materialului folosit la umpluturi va fi cât mai aproape de umiditatea optimă de compactare. 

- Siguranța circulației 

Datorită specificului acestui proiect, nu se va interveni asupra marcajelor și semnalizării existente. Se 

vor menține toate marcajele și semnele de circulație existente. 

- Mutări și protejări instalații 

Nu este cazul. 
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- Situația existentă a utilităților și analiza de consum 

În cadrul proiectului, fiind vorba de realizarea de trotuare și dispozitive de scurgere a apelor, nu au 

fost prevăzute utilități specifice de deservire a drumului. 

f) Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse 

Nu este cazul. 

III. Breviare de calcul 

Nu este cazul. 

IV. MOTIVAȚIA IMPORTANȚEI DERULARII PROIECTULUI 

Interes public 

 În vederea modernizarii prin îmbunătăţirea condiţiilor de colectare și evacuare a apelor pluviale spre 

emisari siguri precum și pentru asigurarea accesului la proprietați, respectiv pentru asigurarea condițiilor de 

confort și siguranță pentru circulația pietonală pe tronsonul nr. 3 al drumului judetean DJ107B si pe 

Ramificatia nr.1 care se desprinde din acesta ca autoritate contractantă Comuna Mihalt, a iniţiat acţiunea de 

realizarea proiectului: “MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI PODETE” 

IN LOCALITATEA MIHALT TRONSON III 

Lipsa unei infrastucturi rutiere adecvate are efecte negative asupra economiei şi  asupra circulației in 

condiții de siguranță și confort atât pentru pietoni cât și pentru traficul auto. 

Utilitatea proiectului constă în rezolvarea acestor probleme, precum şi în facilitarea pe viitor a unui 

sistem de întreţinere facil al trotuarului. 

Siguranţa publică 

Realizarea proiectului va permite desfășurarea traficului pietonal in conditii superioare pe sectoarele 

de stradă incluse in acest proiect cu beneficii clare pentru siguranţa şi fluentizarea traficului. 

Beneficii pentru mediu 

 După finalizarea lucrărilor la suprastructură, zonele afectate vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul 

readus la starea iniţială, prin acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie. 

 Prin executarea lucrărilor de colectare și evacuare a apelor de suprafață se reduce pericolul 

apariţiei fenomenelor de eroziune. 

Necesitatea promovării investiției 

Prin realizarea investiției se vor asigura și următoarele aspecte : 

 Asigurare siguranței în exploatare; 

 Îmbunătățirea gradului de confort/siguranță al locuitorilor si locuintelor din zona; 

 Creșterea sigurantei traficului pietonal; 

 Îmbunătățirea aspectului localității. 

 Asigurarea accesului pietonal la obiectivele socio-culturale din localitate. 

 



 

BENEFICIAR  

COMUNA MIHALȚ 

 

 “MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE 

PODURI PODETE” IN LOCALITATEA MIHALT TRONSON III 

 

PROIECTANT  

SC GG TEHNIC 

PROIECT SRL 

 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE  

19 

 

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

Prezenta documentație a fost elaborată la cererea Comunei Mihalt, judeţul Alba, în conformitate cu 

strategia locală de îmbunătăţire a viabilităţii drumurilor și străzilor din comuna şi a Planului urbanistic general 

(PUG) a comunei, în scopul măririi confortului și siguranței traficului pietonal și care să asigure: 

 sporirea capacității de circulației pietonale; 

 realizarea unui confort sporit; 

 sporirea siguranței circulației pietonale; 

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii: 

 Aspectul inestetic al zonei ; 

 Scurgerea apelor pluviale defectuoasă ; 

 Sporirea riscului de accidente ; 

 Infrastructura rutieră necorespunzătoare reprezintă un punct slab în vederea dezvoltării 

socio-economice a comunei, descurajând investițiile agenților economici, turismul, reducând 

totodată calitatea vieții. 

IV. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I 

 În perioada executiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări si completări , HG 300/2006 privind cerinţele 

minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile şi alte reglementări  specifice 

privind securitatea şi sănătatea în muncă în funcţie de  domeniul lucrărilor prevăzute în proiect precum şi de 

măsurile impuse cu ocazia controalelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, efectuate de către 

organele abilitate. 

 Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea şi sănătatea în 

muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate tipurile de lucrări 

proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrărilor prevăzute în proiect, în 

conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă aflată în vigoare.  

 Cerinţe legale aplicabile din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă: 

 Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea preia 

Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. L 183/1989. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

 Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006. 

 HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.  

 HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. 

Hotărârea transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 
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 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 

către lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 1989/655/CEE 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea transpune 

Directiva 89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 

393/1989. 

 HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau sănătate la locul 

de muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

 HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE) nr L 245/1992. 

 HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile datorate 

expunerii la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, publicată în Jurnalul 

Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale. 

 HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, publicată 

în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 

 HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 2002/44/CE publicată 

în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 

 HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a 

maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. Hotărârea 

transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. L 156/1990. 

 H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata si completata. 

V. PROTECȚIA CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

 În perioada executiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări si completări , HG 300/2006 privind cerinţele 

minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile şi alte reglementări  specifice 

privind securitatea şi sănătatea în muncă în funcţie de  domeniul lucrărilor prevăzute în proiect precum şi de 

măsurile impuse cu ocazia controalelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, efectuate de către 

organele abilitate. 

 Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea şi sănătatea în 

muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate tipurile de lucrări 

proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrărilor prevăzute în proiect, în 

conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă aflată în vigoare.  

 Cerinţe legale aplicabile din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă: 
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 Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea preia 

Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. L 183/1989. 

 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

 Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006. 

 HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.  

 HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. 

Hotărârea transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 

către lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 1989/655/CEE 

publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

 HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 

lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea transpune 

Directiva 89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 

393/1989. 

 HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau sănătate la locul 

de muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

 HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 

Europene (JOCE) nr L 245/1992. 

 HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile datorate 

expunerii la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, publicată în Jurnalul 

Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale. 

 HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, publicată 

în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 

 HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 2002/44/CE publicată 

în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 

 HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a 

maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. Hotărârea 

transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. L 156/1990. 

 H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata si completata. 
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VI. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA 

POLUANTILOR IN MEDIU 

1- Protecţia calităţii apelor 

In perioada de executie a lucrarilor sursele posibile de poluare a apelor pot fi: 

 Executia propriu-zisa a lucrarilor; 

 Traficul de santier rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de materiale, si personal 

la punctele de lucru, utilajele; 

 Organizarile de santier care pot avea in componenta lor statii de asfalt si betoane, statii de 

intretinere a utilajelor si masinilor de transport, cantine, spatii pentru dormitoare, birouri etc. 

In perioadele ploioase, poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa de suprafata si 

subterana, sol etc).  

Lucrarile proiectate se refera la modernizarea unor strazi, astfel se poate afirma ca lucrarile ce 

urmeaza a se realiza nu vor contamina cursurile de apa, lacurile sau apa din panza freatica. 

In cadrul proiectului nu se vor devia cursuri de apa existente. 

Apele pluviale vor fi colectate prin canalizare pluviala care va vi deversata catre emisr sigur. 

Lucrarile propuse vor avea un efect benefic in zona analizata. Circulatia fluenta, cu viteza constanta 

va conduce la reducerea emisiilor si a concentratiiior de poluanti in aer si implicit a celor antrenati de apele 

pluviale. 

2- Protecţia aerului 

In perioada desfasurarii lucrarilor de modernizare a trotuarelor, emisiile de substante poluante 

evacuate in atmosfera provin de la urmatoarele surse: 

 Sursele liniare - traficul rutier zilnic desfasurat in cadrul santierului; 

 Sursele de suprafata - functionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru; 

 Sursele punctiforme - functionarea statiilor de asfalt si betoane. 

Efectele generate de sursele punctiforme si de suprafata se fac resimtite pe arii mai restranse decat 

in cazul surselor liniare de tipul traficului. 

Activitatea de constructie poate avea temporar impact local apreciabil asupra calitatii atmosferei. 

Impactul negativ asupra calitatii aerului este mai semnificativ in zona unde functioneaza statiile de asfalt. 

In perioada de operare a strazilor nu vor aparea surse suplimentare de poluare a aerului fata de 

situatia existenta. Sursa de poluare va fi aceeasi ca si in prezent si anume traficul rutier care se desfasoara 

in zona. 

Masuri de protectie: 

Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor. O alta 

posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante provenite de la utilaje consta in folosirea de utilaje si 

camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in 

atmosfera. 

Pentru limitarea disconfortului ce poate sa apara mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime 

pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materii prime si materiale de 
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constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine. Drumurile de acces la santier, daca va fi cazul, pot fi 

udate periodic. 

Transportul materialelor de constructie se va face pe cat posibil acoperit. 

Pentru perioada de functionare nu sunt necesare masurii de protective, lucrarile de amenajare vor 

contribui la cresterea fluentei traficului si implicit la reducerea nivelului emisiilor de substante poluante in aer. 

3- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Acest tip de poluare va avea caracter temporar, doar pe perioada executiei lucrarilor. Lucrarile din 

prezenta documentatie implica urmatoarele surse de zgomot si vibratii:  

 Procesele tehnologice, pentru care este necesar sa functioneze unele grupuri de utilaje. Aceste 

utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot; 

 Circulatia mijloacelor de transport in cadrul santierului. 

 Functionarea instalatiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul bazei de productie. 

o Nivelul sonor depinde in mare masura de urmatorii factori:  

 Fenomenele meteorologice si in particular, viteza si diretia vantului, gradientul de temperatura si de 

vant; 

 Absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit “efect de sol"; 

 Absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa, componenta spectrala a 

zgomotului; 

 Topografia terenului si vegetatia. 

Se va acorda o atentie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a obiectivelor care 

isi desfasoara activitatea langa drum. Functionarea acestora va fi verificata periodic.  

Lucrarile se vor realiza, pe cat posibil, in timpul zilei, respectand un program care sa nu afecteze orele 

de odihna ale populatiei rezidente. 

Realizarea lucrarilor din prezenta documentatie va duce la cresterea fluentei circulatiei si implicit la 

reducerea nivelului de zgomot si vibratii. Astfel, imbunatatirea suprafetei de rulare si circulatia fluenta fara 

franari si accelerari, va avea un impact pozitiv. 

4- Protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu au există informații despre posibile surse de radiatii. 

5- Protecţia solului şi subsolului 

Pe perioada de executie a lucrarilor proiectate in cadrul acestui proiect nu exista un impact 

semnificativ asupra solului si a subsolului. 

Pamantul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasamentelor. Se vor reface toate 

taluzurile afectate de sapaturi, prin protectie cu pamant vegetal insamantat. 

Pe perioada de desfasurarea a lucrarilor de executie aferente modernizarii strazilor organizarea de 

santier va fi dotata cu WC ecologic. 
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6- Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

Lucrarile proiectate in cadrul acestui proiect nu afecteaza ecosistemele terestre (flora, fauna) sau cele 

acvatice. 

7- Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

Existenta santierului si desfasurarea lucrarilor pot fi surse de poluare pentru acest factor. 

Constructorul va elabora o documentatie privind dirijarea traficului, stabilind reguli stricte pentru 

asigurarea fluentei circulatiei si evitarea coliziunii, folosind o sernnalizare luminoasa corespunzatoare; 

Traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa evite ambuteiaje de autovehicule in zonele de lucrari ; 

Lucrarile de deviere a circulatiei vor avea un caracter temporar. 

Prin lucrarile proiectate va creste confortul asezarilor umane si va fi asigurat accesul la obiectivele de 

interes public. 

Prin finalizarea investiţiei, peisajul nu va suferi modificări semnificative. Pentru a restrânge efectul 

asupra peisajului, prin graficele de lucrări se va prevedea o eşalonare a execuţiei, astfel încât o porţiune 

începută să fie terminată integral şi redată zonei într-o perioadă cât mai scurtă de lucru. 

8- Gospodărirea deşeurilor 

Prin realizare lucrarilor proiectate pot sa apara urmatoarele tipuri de deseuri:  

 deşeuri de piatră şi spărturi de piatră; 

 beton, cărămizi, materiale ceramice; 

 lemn; 

 sticlă; 

 materiale plastice; 

 amestecuri metalice; 

 pământ şi materiale excavate; 

 deşeuri amestecate de materiale de construcţie. 

Examinând lista de mai sus, se constată că nu apar deşeuri periculoase. 

Obligatiile care rezulta din prevederile legale sunt urmatoarele:  

 se vor recicla deseurile refolosibile iar o parte din deseurile rezultate din lucrarile de 

constructie pot fi refolosite prin integrarea lor in lucrarile de umpluturi. Celelate deseuri se 

vor depozita in spatii special amenajate. 

 se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare. 

 intretinerea utilajelor si vehicolelor folosite in activitatea de constructie si intretinere se 

efectueaza doar in locuri speciale in service autorizat sau in baza de intretinere a 

constructorului. Este interzis ca utilajele sa fie reparate in zona amenajata pentru 

organizarea de santier sau in amplasamentul lucrarilor proiectate. 

 deseurile de tip menjer se se vor colecta in pubele sanjabile ce vor fi evacuate prin contract 

cu firmele de salubritate. 
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9- Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase 

Conform Catalogului European al Deseurilor CED - principalele deseuri rezultate din activitatile de 

constructie a drumurilor, exceptand materialele izolatoare, nu se incadreaza in categoria deseurilor 

periculoase.  

VIII - PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

o Scopul proiectului este de utilitate publica. Pentru incadrarea in prevederile Uniunii 

Europene privind protectia mediului si ecosistemelor existente proiectul va respectat 

simultan legislatia nationala si europeana in domeniu.  

o  Datorita faptului ca lucrarile proiectate la pozitia analizata sunt situate in ampriza drumului 

existent, nu sunt afectate conditiile de mediu din zona, nici in timpul executiei lucrarilor, nici 

in perioada de exploatare a acestora. Taluzurile afectate in urma realizarii lucrarilor vor fii 

aduse la starea initiala prin acoperirea acestora cu un strat de pamant vegetal insamantat 

artificial cu seminte de graminee si prin plantarea de arbori sau arbusti cu rol de stabilizare, 

in rest nu sunt necesare alte masuri de monitorizare a mediului. 

Beneficiile ce vor rezulta în urma realizării investiţiei propuse: 

Prin modernizarea drumului vor apărea următoarele influenţe favorabile asupra mediului: 

- reducerea poluării; 

- reducerea zgomotului; 

din punct de vedere economic: 

- reducerea consumului de carburant; 

- reducerea uzurii anvelopelor auto; 

- reducerea timpilor de parcurs social; 

din punct de vedere social: 

- deplasări mai rapide; 

- noi posibilităţi de dezvoltare a zonei; 

Aceste elemente reprezintă efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, ce apar în 

urma realizării lucrărilor. 

În consecinţă, în documentaţie nu au fost prevăzute decât câteva recomandări pentru perioada de 

execuţie a lucrărilor, menite să sprijine beneficiarul în monitorizarea factorilor de mediu pe parcursul 

execuţiei lucrării. 

Măsuri de protecţie a mediului propuse: 

În urma evaluării potenţialilor factori de risc pentru mediu, menţionaţi mai sus, propunem urmărirea 

respectării, pe durata realizării şi exploatării lucrării, a următoarelor măsuri. 
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Zona de măsuri preventive şi de protecţie propuse 

1. Calitatea aerului : 

• transportarea agregatelor care intră în componenţa straturilor rutiere se va realiza cu  autovehicule 

care în intravilanul localităţiilor vor avea  prevăzută limitare de  viteză, impusă  de administratorul de drum în 

vederea diminuării poluării aerului  

• beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care acesta din urma va utiliza vehicule, 

echipamente sau maşini care emană gaze în cantitate ridicată, va dispune ca acestea să fie îndepărtate în 

cel mai scurt timp din şantier. 

2. Eroziunea solului : 

• se vor face pe cât posibil lucrări de înierbare a zonelor afectate pentru stoparea erodări terenului. 

3.Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianţi : 

• vehiculele şi utilajele vor fi astfel întreţinute şi folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil să nu 

contamineze solul. 

• depozitarea pe şantier a combustibilului se va face pe cât posibil departe de zonele de protecţie ale 

surselor de apă sau de fântâni 

• spălarea autovehiculelor şi a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va face numai într-un loc 

special desemnat de beneficiar, departe de sursele de apă  

4. Zgomot : 

• pe cât posibil, se va urmări ca activităţile zgomotoase să se realizeze în zona instituţiilor de 

învăţământ, instituţiilor publice şi dispensarului uman, în afara orelor de funcţionare a acestora. 

• se va interzice desfăşurarea activităţilor zgomotoase în zona locuinţelor între orele 6 - 8 dimineaţa. 

Lucrările proiectate ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, 

drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului şi 

mediului înconjurator. Prin executarea lucrărilor propuse, vor apărea unele influente favorabile asupra 

factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social. 

În ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrările 

ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, ci 

dimpotrivă au un efect pozitiv. 

Lucrări de reconstrucție ecologică 

o În acest domeniu se propune realizarea următoarelor: 

 datorită folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va 

executa curățarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier. 

 utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid 

de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai 

după remedierea eventualelor defecțiuni.  
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 se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se 

preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu 

lapte de ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice. 

 procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va 

urmări o umectare mai intensă a suprafețelor. 

 la sfârșitul săptămânii se va efectua curățirea fronturilor de lucru, eliminându-se toate deșeurile. 

o După finalizarea lucrărilor la suprastructură, zonele afectate vor fi curățate și nivelate, iar 

terenul readus la starea inițială, prin acoperirea cu pământ vegetal și plantarea de vegetație.  

Recomandări specifice: 

 restricţionarea suprafeţelor săpate şi a celor denudate;  

 limitarea dezvoltării de infrastructuri conexe (drumuri de acces, puncte de cazare, puncte de 

oprire etc.) temporare (pe durata lucrărilor de construcţie) şi permanente (în faza de operare)  

 management corespunzător al traficului utilajelor (carburanţi cu limite de toxicitate conform 

normelor în vigoare); 

 realizarea unui management eficient al depozitării hidrocarburilor în perimetrul şantierului, astfel 

încât acestea să nu fie niciodată depozitate în sau în apropierea zonelor protejate; 

 realizarea unui management eficient al deşeurilor, prin asigurarea transportării lor imediate în 

cazul în care se lucrează în apropierea zonelor protejate; 

 monitorizarea periodică a stării vegetaţiei din zona adiacentă drumului (în special în vederea 

urmăririi speciilor potenţial invazive ce pot să pătrundă în zonele protejate) şi aplicarea unor 

măsuri de management specifice în cazul în care se constată degradări ale acestor sisteme; 

 menţinerea suprafeţelor de protecţie în jurul habitatelor valoroase din zonă şi din apropierea 

zonei de construcţie şi a panourilor care să ecraneze poluarea cu praf şi compuşi toxici din 

gazele de eşapament; 

 depozitarea pământului săpat, a sterilului şi a altor materiale la o distanţă care să nu permită 

scurgeri accidentale în albia apelor de suprafaţă; 

 management corespunzător al traficului utilajelor (carburanţi cu limite de toxicitate conform 

normelor în vigoare); 

 se va impune planificarea şi susţinerea materială a unui program de realizare, monitorizare a 

măsurilor de reducere a impacturilor, prin termenii de referinţă şi buget. 

 

Intocmit:        Data: FEBRUARIE 2020 

Ing. Girdan Bogdan 

 

Verificat, 

Ing. VÎLCU Gheorghe Grigore 

  



 

BENEFICIAR  

COMUNA MIHALȚ 

 

 “MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE 

PODURI PODETE” IN LOCALITATEA MIHALT TRONSON III 

 

PROIECTANT  

SC GG TEHNIC 

PROIECT SRL 

 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE  

28 

 

IX. PLAN DE SECURITARE ȘI SĂNĂTATE 

 

Denumirea obiectivului de investiţie:   

” “MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE PODURI PODETE” IN LOCALITATEA 

MIHALT TRONSON III 

Elaborator  

SC GG TEHNIC PROIECT SRL 

Sediul social:Str. Ștefan cel Mare, nr. 147, bl. 11, ap. 4, Sibiu 

Punct de lucru: Strada Borhanci, nr. 60 ap 10 Cluj-Napoca 

Tel.: 0748 671 702 

E-mail: vggtehnicproiect@gmail.com 

CIF:RO35223897; J32/1096/11.11.2015 

IBAN: RO69BTRLRONCRT0326901801 Banca:TRANSILVANIA 

IBAN: RO57TREZ5765069XXX019631 Banca:TREZORERIE MUN.SIBIU 

Ordonatorul principal de credite: 

COMUNA MIHALȚ, JUDEȚUL ALBA 

Str. Principală, nr. 635, loc. Mihalț, jud. Alba 

Tel./Fax: 0258 718 101 

Persoana juridică achizitoare: 

COMUNA MIHALȚ, JUDEȚUL ALBA 

Str. Principală, nr. 635, loc. Mihalț, jud. Alba 

Tel./Fax: 0258 718 101 

Amplasamentul obiectivului: 

Comuna Mihalț este situată în zona centrală a judeţului Alba la o distanţă de 17 km faţă de 

municipiul Alba Iulia şi la 7 km de orașul Teiuș, în estul acestuia. Accesul rutier se face din 

drumul național DN14B prin intermediul drumului judetean DJ107B. 

Comuna se învecinează în vest și nord-vest cu orașul Teiuș, în est cu comuna Crăciunelu 

de Jos, în sud-est cu comuna Ohaba iar în sud-vest cu comuna Sântimbru. 

Avand in vedere proiectele derulate in comuna Mihalt avand ca obiect realizarea de 

trotuare, rigole si accese la propietati in cadrul acestei documentatii se va realiza a 3 etapa de 

modernizare pe tronsonul de drum judetean DJ107B pe o lungime de aproximativ 270m 

incepand de la Biserica Ortodoxa si pe Ramificatia nr.1 care se desprinde din acesta pe o 

lungime de 140m. 

Realizarea investiției presupune: 

- Amenajarea de trotuare pietonale încadrate cu borduri, cu lățimea cuprinsă între 

0.30-2.90m, lângă limita de proprietate 

- Structură rutieră trotuare: 

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995; 

o 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

mailto:vggtehnicproiect@gmail.com


 

BENEFICIAR  

COMUNA MIHALȚ 

 

 “MODERNIZARE TROTUARE, RIGOLE, ACCESE, INLOCUIRE 

PODURI PODETE” IN LOCALITATEA MIHALT TRONSON III 

 

PROIECTANT  

SC GG TEHNIC 

PROIECT SRL 

 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE  

29 

 

o 12 cm strat de baza din piatra sparta împănată conform SR EN 13242  si 

STAS 6400; 

o 12 cm strat de fundatie din balast (amestec optimal) conform SR EN 

13242 si STAS 6400; 

- Refacerea șanțurilor existente și realizarea de șanțuri noi pereate cu beton C25/30 

in grosime de 10 cm pe ambele părți ale drumului judetean DJ107B Tr.3 respectiv 

rigola triunghiulara din beton C25/30 pe partea dreapta a Ramificatie nr. 1 

- Realizarea de spatii verzi si plantatii florale intre trotuarele proiectate șanțurile 

proiectate 

- Refacerea acceselor existente cu podete tubulare avand diamentru interior cuprins 

intre 216mm si 500mm 

- Podetele refacute se vor realiza pe amplasamentele existente 

- Structură rutieră acces 

o 12 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm 

conform AND 585-2002; 

o umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si 

STAS 6400; 

- Refacerea acostamentelor la drumul județean prin realizarea unei dale de beton 

C25/30 in grosime de 15 cm armată cu plasă sudată STNB 100x100x6mm 

- Refacerea intersecțiilor drumului județean cu străzile laterale în zona podețelor 

pentru asigurarea continuității scurgerii apelor 

- Structură rutieră intersecție 

o 15 cm dala de beton C25/30 armata cu plasa 100x100x6mm 

conform AND 585-2002; 

o umplutură din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si 

STAS 6400; 

- Amenajarea unei parcari paralele cu drumul judetean DJ107B, Tr. 3 intre km 

0+009 si km 0+119 pe partea dreapta avand latimea cuprinsa intre 2.20-2.50m 

- Structură rutieră parcare 

o 6 cm pavaj autoblocant din beton, conform SR 6978/1995; 

o 4 cm nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de balast stabilizat cu lianti hidraulici; 

o 15 cm strat din balast (amestec optimal) conform SR EN 13242 si 

STAS 6400; 
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Identificarea riscurilor si descrierea lucrãrilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si 

sãnãtatea lucrãtorilor; 

Lucrarile sunt planificate si se vor desfasura conform codurilor de bune practici in constructii si 

implica urmatoarele lucrari periculoase luate in considerare in planul de securitate si sanatate 

de mai jos: -terasamente; straturi sisteme rutiere; elemente de scurgere a apelor. 

Mediul de muncă:  

o Executantul îşi desfăşoară activitatea in aer liber. 

Factorii de risc identificaţi: 

o A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie: 

o a. Factori de risc mecanic: lovire de către mijloacele de transport  la  deplasarea in teren; 

accidente rutiere datorate lucrului in trafic; accidente datorate surparilor de taluze la lucrarile 

de sapaturi;cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect in cazul deplasarilor 

pe teren pe santier. Avand in vedere panta longitudinala si gabaritele de manopera mici,  se 

evidentiaza pericolul de accidente la accesul sau la intoarcerea mijloacelor de transport in 

traseu. 

o b. Factori de risc termic: -atingerea directa a betonului asfaltic 

o c. Factori de risc electric: -atingere indirectă, tensiune de pas, intrarea in contact cu instalatii 

electrice aeriene si subterane 

o d. Factori de risc chimic: nu este 

B. Factori de risc proprii mediului de muncă 

o a. Factori de risc fizic:   posibilitatea deteriorarii retelelor  de orice tip existente  in zona; 

o b. Factori de risc chimic: nu 

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă 

o a. Conţinut necorespunzător: nu 

o b. Suprasolicitare fizică: nu 

D. Factori de risc proprii executantului 

o a. Acţiuni greşite: 

- executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă; 

- deplasări, staţionări în zone periculoase: pe drumurile publice fara sa se asigure, in incinta 

santierului de lucru  fara insotitor , fara echipament individual de protectie, etc.; 

- cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare. 

o b. Omisiuni: 

- omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă; 

- neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din 

dotare, efectuarea anumitor operatii nesupravegheate; 
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Preambul 

o Normele specifice de protecţie a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională care 

cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfăşurarea principalelor activităţi din 

economia naţională în condiţii de securitate. 

o Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau persoanele 

fizice de răspundere pentru prevenirea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a 

muncii adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective. 

o Avand in vedere lucrarile care vor fi executate prin prezentul proiect considerăm obligatorii 

următoarele măsuri: 

o Beneficiarul de lucrare este obligat să desemneze: un "coordonator în materie de securitate 

şi de sănătate în timpul realizării lucrării", având ca principale sacini cele prevăzute în HG 

300/2006 art.21. 

o Înaintea deschiderii şantierului este obligatorie elaborarea planului de securitate şi sănătate 

de către beneficiarul de lucrare sau managerul de proiect prin delegarea acestei sarcini 

coordonatorului sau coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate. 

o Delegarea de către beneficiarul de lucrare sau de către dirigintele de şantier a sarcinilor de 

securitate şi sănătate unuia sau a mai multor coordonatori nu îl absolvă de responsabilităţile 

în acest domeniu. 

La elaborarea documentaţiilor de execuţie a lucrărilor şi a activităţilor de organizare de şantier, 

precum şi la elaborarea documentaţiilor planului de securitate şi sănătate se vor urmări în mod 

special: 

a) soluţiile constructive, structurale, arhitecturale, tehnice, tehnologice şi/sau organizatorice 

pentru o judicioasă planificare a diferitelor activităţi sau faze de lucru care se derulează 

simultan sau succesiv; 

b) prevederea duratei stabilite pentru realizarea diferitelor activităţi, faze sau operaţii. 

Activităţile de exploatare şi întreţinere drumuri şi poduri sunt permise numai dacă la locurile de 

muncă au fost luate toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru prevenirea accidentelor de 

muncă şi a bolilor profesionale. 

- Lucrările vor începe numai după obținerea autorizatiei de lucru sub circulatie de la serviciul 

circulație al poliției județene; 

- La predarea amplasamentului sau ori de cate ori este nevoie constructorul va contacta 

deținătorii de rețele pentru identificarea traseului si a adancimii de pozare a acestora;  

Lucrarile de sapaturi cu taluz vertical se vor realiza cu sprijiniri; 

Lucrarile se vor realiza obligatoriu sub supraveghere prin conducator de punct de lucru 

desemnat. 

Sectoarele de drum pe care se execută lucrări de întreţinere sau reparaţii drumuri şi poduri 

trebuie obligatoriu semnalizate. 

Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de 

avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulaţiei. 
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Este necesară obţinerea unui aviz prealabil de la Inspectoratul de Stat Teritorial de Protecţie a 

Muncii în următoarele situaţii: 

a) atunci când durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi sunt 

mai mult de 20 de salariaţi care lucrează simultan; 

b) numărul de salariaţi preconizat este mai mare de 500 pe zi; 

c) lucrările care urmează a fi executate comportă riscuri speciale pentru salariaţi. 

- pregătirea personalului privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si mãsurile de 

organizare luate în acest sens; 

- colaborarea între antreprenori, subantreprenori si lucrãtorii independenti privind securitatea si 

sãnãtatea în muncã.  

Conceperea şi repartizarea sarcinilor de muncă se vor efectua în conformitate cu prevederile 

corespunzătoare din Normele generale de protecţie a muncii. 

Coordonatorul sau coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul realizării lucrării 

sunt obligaţi să aplice prevederile subcap. 3.2. din Normele generale de protecţie a muncii, 

precum şi: 

a) să coordoneze punerea în aplicare a prevede-rilor art.27 din prezenta normă; 

b) să coordoneze punerea în aplicare în mod coerent a următoarelor principii: 

- întreţinerea şantierului în ordine şi în stare de curăţenie satisfăcătoare; 

- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând cont de condiţiile de acces şi de 

stabilirea căilor şi a zonelor de deplasare sau de circulaţie; 

- condiţiile de transport, manipulare şi montaj a materialelor, subansamblelor şi furniturilor 

recuperabile cât şi a uitlajelor, dispozitivelor şi echipamentelor; 

- întreţinerea, controlul înainte de începerea serviciului şi controlul periodic al instalaţiilor, 

dispozitivelor şi echipamentelor pentru eliminarea sau diminuarea acţiunii factorilor de risc; 

- amenajarea şi delimitarea zonelor periculoase de depozitare şi înmagazinare a 

materialelor; 

- condiţiile de ridicare, transport şi folosire a materialelor periculoase utilizate; 

- stocarea, decantarea, neutralizarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate 

din procesele tehnologice sau din utilizarea ulterioară a lucrărilor de construcţii; 

- continua adaptare în funcţie de evoluţia şan-tierului a duratei efective a diferitelor activităţi 

sau faze ale lucrării; 

- urmărirea unei bune cooperări dintre salaria-ţii şantierului şi persoanele fizice angajate prin 

convenţii civile de prestări servicii; 

- interacţiunile cu activităţile de exploatare din interior sau din apropierea situării şantierului. 

c) să coordoneze şi să urmărescă punerea în aplicare de către patroni a sarcinilor ce le revin 

din cele prezentate la pct. b); 

d) să adapteze planul de securitate şi sănătate în funcţie de evoluţia lucrărilor şi a eventualelor 

modificări intervenite; 
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e) să organizeze între patroni, inclusiv între unităţile care se succed în şantier, cooperarea şi 

coordonarea activităţilor privind protecţia salariaţilor şi prevenirea accidentelor şi a riscurilor 

profesionale privind sănătatea; 

f) să coordoneze supravegherea aplicării corecte a metodelor de muncă; 

g) să stabilească măsurile necesare privind autorizarea persoanelor cu acces în şantier. 

Se vor respecta prevederile:  LG 319-2006 Legea  securitatii si sanatii in munca cu modificarile 

ulterioare; HG 300/2006 cu modificarile ulterioare; HG 1425/2006, HG 1048/2006, OUG 

99/2000 si  directivele europene  89/391/CEE, 89/656/CEE, 92/57/CEE. 

 

 

Întocmit,      Data: FEBRUARIE 2020    

Ing. GIRDAN Bogdan 

 

 

Verificat, 

Ing. VÎLCU Gheorghe Grigore 
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VII. DISPOZIŢII FINALE 

 Proiectarea obiectivului s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare şi Caietul de sarcini, ţinând 

seama de prevederile Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, H.G. 765/2002 

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea 

categoriei de importanţă a construcţiei şi în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene: 

 Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind 

evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, transpuse în legislaţia românească 

prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 91/2002; 

 Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă 

prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor. 

 Schimbarea soluțiilor stabilite prin prezenta documentație se pot face doar cu acordul scris al SC 

GG TEHNIC PROIECT SRL vizate de verificator de proiecte atestat și vizate de expert tehnic atestat. 

 Prezenta documentație este valabila 2 ani în conformitate cu valabilitatea avizelor ce au stat la baza 

acesteia. Prelungirea valabilității se poate face doar în scris de catre verificator și proiectant. 

 

 

Întocmit,      Data: FEBRUARIE 2020    

Ing. GIRDAN Bogdan 

 

 

Verificat, 

Ing. VÎLCU Gheorghe Grigore 

 

 


