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U.A.T JUDETUL HUNEDOARA
MEMORIU JUSTIFICATIV

A. PIESE SCRISE:
1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
MODERNIZARE DJ687, SANTUHALM – HUNEDOARA – CALAN (km 13+050 – km
22+791).
1.2. Amplasamentul lucrării:
Romania, U.A.T Judetul Hunedoara, DJ 687
1.3. Titularul investitiei:
U.A.T JUDETUL HUNEDOARA
1.4. Beneficiarul investitiei:
U.A.T JUDETUL HUNEDOARA
1.5. Elaboratorul studiului:
S.C. ROAD CONSTRUCT S.R.L.

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
2.1.

Situatia actuala si informatii
implementarea proiectului

despre

entitatea

responsabila

cu

Județul Hunedoara este așezat pe cursul mijlociu al râului Mureș, în vecinătatea
Munților Apuseni (N), Orăștiei și Șureanu (S-E), Retezat-Godeanu, Vâlcan și Parâng (S) și
Poiana Ruscă (S-V). Cele mai importante râuri care îl traversează sunt Mureș, Strei, Râul
Mare, Crișul Alb, și Jiu. Depresiunile întinse ale Hațegului și Zarandului se află pe teritoriul
județului. Se întinde pe o suprafață de 7.063 km² (2,9% din teritoriul României) și are o
populație de 511.300 locuitori (aproximativ 2,5% din populația țării)
Hunedoara este un județ aflat în regiunea Banat, în România. Județul face parte din
Regiunea de dezvoltare Vest
Tronsonul DJ 687 intre km 13+050 – km 22+791, cu o lungime de 9.741 km, apartine
drumului judetean DJ 687 care face obiectul prezentei documentatii, asigura legatura intre
municipiul Hunedoara si coridorul TEN-T7, respectiv drumurile nationale DN 7 (Bucuresti –
Sibiu – Deva – Arad) respectiv DN 66 (Petrosani – Hateg – Calan - Simeria).
Conform Legii 215 din 2001 cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul IV,
sectiunea a doua, alin. (1), lit. a)consiliul judetean : ,,stabileşte, pe baza avizului consiliilor
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a
teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor
administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu
autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate”.
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În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes judeţean privind:
-

-

2.2

educatia ;

serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
socială;
sănătatea;
cultura;
tineretul;
sportul;
ordinea publică;
situaţiile de urgenţă;
protecţia şi refacerea mediului;
conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
evidenţa persoanelor;
podurile şi drumurile publice;
serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi
alimentarea cu gaz metan;
alte servicii publice stabilite prin lege;

Descrierea investitiei

2.2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe
termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei,
precum si a scenariului tehnico-economic selectat.
Nu a fost eleborat un studiu de prefezabilitate. In continuare prezentam concluziile din
expertizele tehnice efectuate.
Investigaţiile efectuate au scos în evidenţă următoarele cauze care au determinat apariţia
degradărilor:
- Structura rutieră necorespunzătoare, cu imbrăcăminte având durata de exploatare mult
depăşită (îmbrăcăminte bituminoasă fisurată şi faianţată)
-

Capacitatea portantă a structurii rutiere insuficientă,

-

Caracteristicile pământului din terenul de fundare,

-

Regimul de scurgere a apelor, în general “defavorabil’’, deoarece pe unele porţiuni nu
sunt amenajate dispozitive de scurgere a apelor – şanţuri sau rigole, podeţe, iar cele
existente sunt în general nefuncţionale datorită colmatării,
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-

Majoritatea podeţelor existente sunt colmatate,

-

Acostamentele denivelate ( înălţate ), care împiedică evacuarea laterală a apei,

-

Neefectuarea unor lucrări de întreţinere aferente părţii carosabile sau amprizei
drumului.

In consecinta drumul judeţean prezintă o stare tehnică necorespunzătoare, care afectează
negativ condiţiile de circulaţie din punct de vedere al siguranţei, confortului şi vitezei.
Necesitatea investiţiei este evidentă şi cu repercursiuni pozitive, atât pentru locuitorii
localitatilor, pentru persoanele care tranziteaza zona, cât şi pentru crearea conditiilor de
revigorare a activitatii pentru agenţii economici care îşi desfăsoară activitatea in zonele
strabatute de drumul judetean.
Impactul economic si social rezultat in urma realizarii investitiei urmareste:
 imbunatatirea calitatii mediului din localitati prin reducerea poluarii si a nivelului
de zgomot;
 dezvoltarea zonelor de servicii;
 imbunatatirea serviciilor de aprovizionare, salubritate, interventii (salvare,
pompieri);
 crearea de locuri de munca pe perioada proiectului si dupa finalizarea acestuia,
pentru intretinere si reparatii.
Obiectivul acestei investitii este reprezentat de îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor,
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele
regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând
condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.

Concluziile raportului de expertiză tehnica al pasajul de la km 22+243, peste Magistrala
CFR 202 Simeria – Petrosani
Pe tronsonul DJ 687 studiat la km 22+243 intalnim un pasaj rutier peste Magistrala CFR
202 Simeria - Petrosani. Pentru desfasurarea circulatiei in conditii de siguranta, pentru
incarcarile clasei E, pe parte carosabila de 7,80 m latime si trotuare de 1,00 m latime fiecare,
sunt necesare lucrari de reabilitare si consolidare a lucrarii de arta existente.
In urma expertizei intocmită de P.F.A. CERVINSCHI D. IOAN in decembrie 2015, a
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rezultat că pasajul se încadrează in clasa IV a stării tehnice, stare nesatisfacatoare, stabilită
conform „Instrucţiunilor tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” – indicativ AND
522/2002. Indicele total de stare tehnică calculat este IST=36 puncte, fiind necesare lucrări de
reabilitare a pasajului, cu înlocuirea unor elemente si consolidarea altora.
Pentru aducerea pasajului la parametrii normali de exploatare (corespunzatoare clasei
tehnice a drumului) sunt prezentate in continuare doua solutii cuprinzand lucrarile necesare.
Tipurile de lucrari prevazute sunt cele specificate in „ Normativ privind intretinerea si
repararea drumurilor publice”, indicativ AND 554-2002, anexa 2, poz.C112 ( Intretinerea
periodica a pasajurilor si pasajelor ).
Concluziile raportului de expertiză tehnica la drum
In urma expertizei tehnice intocmita de P.F.A. RADU LUCA in decembrie 2015, a
rezultat ca drumul pe sectorul studiat se încadrează ca drum de clasa tehnica V, categoria „C”Constructii de importanta redusa – in conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” si cu „Metodologie de stabilire a categoriei
de importanta a constructiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP in aprilie 1996.
Starea tehnica a drumului s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta,
planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 „Instrucţiuni
tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumului moderne”, anexa 6.


Cu privire la traseul drumului in plan

Caracteristicile geometrice ale traseului in plan ofera conditii pentru realizarea
lucrarilor de modernizare a drumului, prin suprapunere pe traseul existent, tinand cont
de conditiile cerute prin Caietul de sarcini si cu respectarea prevederilor STAS 86385.


Cu privire la profilul in lung al drumului

In general profilul longitudinal al drumului existente nu pune probleme deosebite,
permitând proiectarea Iiniei rosii astfel incat sa fie urmarita niveleta existenta, cu
respectarea pasului de proiectare corespunzator vitezei de proiectare impuse de traseul
in plan.


Cu privire la elementele drumului in profil transversal

Avand in vedere ca in prezent drumul nu prezinta un profil transversal corespunzator
prevederilor normelor in vigoare se impune adoptarea unui profil transversal tip
corespunzator normelor si spatiului disponibil in amplasament.


Deformabilitatea si stabilitatea sistemului rutier

Procesul de degradare a structurii rutiere se manifesta, in mod frecvent, prin aparitia
unor deformatii permanente, sub forma de denivelari si fagase longitudinale, care
influenteaza planeitatea suprafetei de rulare.


Cu privire la scurgerea apelor; santuri si rigole; podete

Zona drumului, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere, este
expusa actiunii permanente a apei. Infiltrarea si acumularea apei in corpul drumului,
provoaca scaderea capacitatii portante si degradarea, inevitabila, in timp, a structurii
rutiere.
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Apa care actioneaza asupra terasamentelor si a celorlaltor constructii rutiere provine
din precipitatiile atmosferice, prin apele siroite pe suprafata carosabila.


Siguranta in exploatare

Garantia sigurantei in exploatare o constituie adoptarea in proiect a unor solutii
modeme, care sa tina cont de particularitatile drumului.
Siguranta in exploatare este obiectivul prioritar al administratorului, de aceasta
depinzand intreaga activitate legata de circulatia pe drumul publice.
Siguranta in exploatare depinde nu numai de standardul si de calitatea suprafetei de
rulare ci si de lucrarile conexe, de modul de amenajare a intersectiilor, de
functionarea sistemelor de scurgere a apelor, de semnalizari, de marcaje, si de toate
celelalte masuri intreprinse pentru siguranta si desfasurarea normala a traficului.


Managementul traficului pe timpul executiei lucrarilor

In cea mai mare parte lucrarile de reabilitare a drumului se vor executa sub circulatie,
pe jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de
executie.
Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor fi stabilite
masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.
Toate punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzator legislatiei rutiere si a celei
de protectie a muncii.


Sanatatea oamenilor si protectia mediului

Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate
realizarii noii investitii propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie
2005 privind protectia mediului, Legea nr. 107 / 1996 – Legea apelor, Ordinul
Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici de surse stationare.
Masurile ce trebuiesc luate consta din masuri pentru protectia apelor, atmosferei,
solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul deseurilor in
timpul executiei si dupa realizarea investitiei.

Necesitatea si oportunitatea investitiei:
Județul Hunedoara este așezat pe cursul mijlociu al râului Mures , in vecinătatea
Muntilor
Apuseni (N), Orastie și Șureanu (S-E), Retezat
Godeanu, Vâlcan și Parâng (S)
și Poiana Ruscă (S-V). Cele mai importante râuri care îl traversează sunt Mureș, Strei, Râul
Mare, Crișul Alb, și Jiu. Depresiunile întinse ale Hațegului și Zarandului se află pe teritoriul
județului.
Frumusețea și varietatea cadrului natural, precum și bogăția elementelor cu caracter
cultural (artistic, etnografic, istoric) conferă județului Hunedoara un potențial turistic
remarcabil, obiectivele fiind grupate în 5 zone principale: Ținutul Pădurenilor, Țara
Zarandului, Valea Mureșului, Țara Hațegului, Valea Jiului.
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Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este în primul rând argumentată de
starea fizică a drumului raportată la condiţiile generale de circulaţie actuale şi de perspectivă si
la integrarea acestuia in reteaua rutiera existenta cu acces la obiectivele mai sus mentionate.
La alegerea drumului propus pentru finanţare s-au avut in vedere criteriile socio economice şi optiunea utilizatorilor.
Prezenta documentaţie tehnico-economică dezvoltă tema modului de îmbunătăţire a
infrastructurii din cadrul drumurilor judetene care asigură legătura comunităţilor aflate pe
teritoriul deservit direct de DJ687, constituit din municipiile Deva şi Hunedoara, la care se
adaugă oraşul Călan, cu o populatie de 158.378 locuitori, la 01 iulie 2015 (conform date INS –
Baza de date Tempo online), a facilizării accesului catre drumurile naţionale (DN 7 si DN 66)
si catre alte drumuri judetene, precum şi la unităţile de stat sau private (Parc Industrial
Hunedoara, Calan, Simeria) care îşi desfăşoară activitatea în zonele urbane si rurale.
Obiectivul documentatiei tehnico-economica vizează modernizarea infrastructurii de
transport rutier pentru conectarea la reţeaua TEN-T, în coordonare cu planurile de dezvoltare
regională. În acest sens, opțiunile strategice în domeniul infrastructurilor de transport la nivel
regional vor viza dezvoltarea unor rețele de infrastructuri fizice specializate și eficiente,
compatibile cu infrastructurile europene și internaționale care să susțină dezvoltarea durabilă a
teritoriului național și care să asigure:


eliminarea zonelor deficitare din punct de vedere al volumului și al calității
transportului și satisfacerea mai bună a nevoilor de deplasare a cetățenilor;



dezvoltarea transportului intermodal prin asigurarea conectivităţii prin intermediul
drumurilor judeţene a zonelor cu potenţial economic de gările de marfă şi porturile
dunărene și maritime;



asigurarea unei cât mai mari securități în transport, a siguranţei rutiere pentru toţi
participanţii la trafic (în special pentru pietoni și bicicliști) și a protecției mediului
înconjurător.

Transporturile constituie un sector vital pentru economia europeană: fără conexiuni
bune, Europa nu va creşte. Noua politică a UE privind infrastructura a instituit o reţea
europeană de transport solidă în toate cele 28 de state membre, cu scopul de a promova
creşterea economică şi competitivitatea. Această reţea face legătura între est şi vest şi
înlocuieşte mozaicul de transporturi actual cu o reţea autentic europeană.
Reţeaua centrală constituie coloana vertebrală a transporturilor în cadrul pieţei unice a
Europei şi contribuie la înlăturarea blocajelor, la modernizarea infrastructurii şi la
eficientizarea operaţiunilor transfrontaliere de transport pentru călătorii şi întreprinderile din
întreaga UE.
Noua reţea TEN-T centrală va fi susţinută de o reţea globală de rute la nivel regional şi
naţional, destinate să alimenteze reţeaua centrală. Scopul este ca treptat, până în 2050, cea mai
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mare parte a cetăţenilor şi a întreprinderilor din Europa să se afle la cel mult 30 de minute
distanţă, ca timp de deplasare, de această reţea globală.
Prezenta propunere de proiect vizează modernizarea drumului judeţean DJ 687
Sântuhalm – Cristur – Peştişu Mare – Hunedoara – Hăşdat – Călan, pe tronsonul aflat între km
13+050 şi km 22+791, între localităţile Hunedoara şi Călan.
Drumul judeţean DJ 687 ce face obiectul prezentei documentaţii asigură legătura între
municipiul Hunedoara şi drumurile naţionale DN 7 (Bucureşti – Sibiu – Deva – Arad),
respectiv DN 66 (Petroşani – Haţeg – Călan) şi străbate localităţile Deva (cartierul alipit
Sântuhalm şi suburbia Cristur) şi Hunedoara (municipiul Hunedoara şi satele aparţinătoare
Peştişu Mare şi Hăşdat). Drumul supus intervenţiei este localizat în judeţul Hunedoara –
Regiunea Vest.
Infrastructura de transport a Regiunii Vest este unică, în România, din perspectiva
prezenţei culoarelor europene TEN-T: Rin – Dunăre şi Orient / Mediterana de Est. De
asemenea, vorbim despre cinci drumuri europene care traversează Regiunea Vest de la nord la
sud şi de la est la vest. Dintre acestea, trei sunt clasificate ca drumuri europene principale (E68
– Ungaria (Nădlac) – Arad – Deva – Sibiu – Braşov – Bucureşti; E70 – Serbia (Moraviţa) –
Timişoara – Craiova – Bucureşti; E79 – Ungaria Oradea (Borş) – Valea Jiului (judeţul
Hunedoara) – Sudul României), iar celelalte două sunt drumuri europene secundare: E671 –
Arad – Timişoara, E673 – asigură legătura prin Făget între estul României şi Banat, fiind de
fapt o scurtătură între Lugoj şi Deva.
Reţeaua de transport TEN-T este compusă din două mari categorii şi anume reţea de
bază (core) şi reţea extinsă (comprehensive).
Pentru modul de transport rutier, reţeaua TEN-T de bază se suprapune traseului
autostrăzii A1, a DN 6 Lugoj – Băile Herculane şi a DN 59 Timişoara – Moraviţa. Reţeaua
TEN-T rutier extinsă se suprapune DN 79 Arad – Oradea şi DN 66 Simeria – Petroşani.
Pentru modul de transport feroviar, reţeaua TEN-T de bază se suprapune traseului
magistralelor principale 200 Curtici – Arad – Simeria şi 900 Timişoara – Băile Herculane, a
magistralei secundare 217 Timişoara – Arad, cât şi a magistralei secundare 922 Timişoara –
Moraviţa. Reţeaua feroviară extinsă cuprinde magistrala secundară 310 Arad – Chişineu-Criş –
Oradea şi magistrala secundară 202 Simeria – Petroşani.
Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti – Sibiu – Timişoara – Nădlac, care străbate pe direcţia
vest – est Regiunea Vest, constituie o importantă axă de transport regională în contextul în care
odată cu terminarea acesteia va fi asigurată o mai bună conectivitate atât cu capitala Bucureşti,
cât şi cu Europa Occidentală, prin Ungaria.
În acest context, o serie de drumuri judeţene din Regiunea Vest se intersectează cu
autostrada, fiind necesară realizarea unor legături cu acestea pentru facilitarea conexiunii
localităţilor mai mici, nu doar a centrelor urbane de dimensiuni mari. Este important de
menţionat faptul că dacă nu se vor realiza aceste conexiuni, cum este cazul DJ 687 supus
intervenţiei, pentru unele zone autostrada va acţiona ca o barieră în calea dezvoltării teritoriale.
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Legăturile DJ 687 cu reţeaua TEN-T

Conectivitate directă
Reţeaua TEN-T rutier extinsă
Reţeaua TEN-T feroviar extinsă
Conectivitate indirectă
Reţea TEN-T rutier de bază
Reţeaua TEN-T feroviar de bază

Traseul intersectat
DN 66 Simeria – Petroşani
202 Simeria – Petroşani
Autostrada A1
200 Curtici – Arad – Simeria

Investiţia propusă prin prezentul proiect continuă proiectele de infrastructură în
derulare, atât cele la nivelul reţelei TEN-T, cât şi la nivelul drumului judeţean DJ687:
 construirea progresivă a Autostrăzii Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Sibiu
– Piteşti – proiect important care se încadrează în strategia TEN-T, axa rutieră prioritară
7. Autostrada va optimiza conexiunea rutieră de-a lungul coridorului pan-european IV:
spre vest cu Ungaria şi celelalte State Membre UE şi spre est cu Bucureşti şi
Constanţa/Marea Neagră. Totodată, autostrada va asigura o mai bună legătură internă
între centrele regionale Arad, Timişoara, Lugoj, Deva şi Hunedoara.
 ”Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV
Pan - European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” - Secţiunea:
Frontieră - Curtici - Arad - km 614 (Tronsonul 1), proiect care are potenţial de a atrage
investiţii la nivelul oraşelor şi a regiunii, inclusiv a oraşului Hunedoara.
 „Reabilitare DJ 687: Sântuhalm - Hunedoara, sector km 7+830 şi 10+090” - proiect
finalizat - contract de Finanțare nr. 4987/30.12.2014, derulat prin Programul
Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 2, Domeniul major de intervenție 2.1,
cod SMIS 11748, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice București, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest Timișoara
și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara. Reabilitarea drumului
amintit are un rol important în economia județului și în cea a regiunii Vest și legarea
acesteia la DN7, DN66, E68, E79, asigură accesibilitatea județului Hunedoara și a
regiunii Vest, a mobilității populației din zonă, a bunurilor și serviciilor, precondiție a
dezvoltării regiunii și a unor zone mai izolate din cadrul regiunii.
În prezent, transportul se realizează cu costuri ridicate, pe un drum parţial modernizat cu
îmbrăcămintea degradată şi capacitate de circulaţie redusă, care nu corespunde cerinţelor de
trafic rutier actuale şi de perspectivă, cu implicaţii directe negative asupra siguranţei
circulaţiei.
Prezenta propunere de proiect este relevantă pentru axa “Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, al cărei obiectiv îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii
şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice
durabile, prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructuta TEN T, in regiunea
vestica, conform planului de dezvoltare regiunii vest 2014-2020.
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Scenariul tehnico-economic selectat
- imbunatatirea conditiilor de transport prin cresterea vitezei de rulare cu peste 30% (prin
realizarea benzilor pentru vehicule lente) si reducerea costurilor de exploatare intre 20 –
30%;
- realizarea capacitatii portante a drumului conform standardelor in vigoare precum si
optimizarea curbelor unde este posibil;
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea unor masuri de siguranta atat pentru traficul
auto cat si pentru cel pietonal prin montarea parapetelor pietonale si de siguranta de tip
foarte greu (H4b), montarea de panouri, marcaje rutiere (demarcaţia benzilor de circulaţie,
treceri de pietoni), realizarea de trotuare, amenajarea intersectiilor, realizare ziduri de
sprijun.
- modernizarea pasajului (solutii de consolidare, reparatii curente sau capitale);
- inlocuirea si reapararea podetelor dupa cum urmeaza;
- un podet existent care se pastreaza
- un podet dalat proiectat de 5.00 m
- 5 (cinci) podete dalate proiectate de 2.00 m
- realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei.
- peste 2 km de trotuare modernizarea

2.2.2. Scenariile tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi
atinse
Prin studiul de fezabilitate s-au avut in vedere alegerea solutiilor optime din punct
de vedere tehnic si economic, la dimensionarea sistemului rutier luandu-se in considerare
mai multe solutii si in final alegerea solutiei optime.
Pentru analiza si selecţia alternativelor optime se propun 3 scenarii pentru
modernizarea DJ 687 si 2 scenarii pentru reabilitarea lucrarii de arta de la km 22+243:
2.2.2.a Scenarii analizate pentru sistemul rutier:

Scenariul 1: de modernizare carosabil DJ 687
- 22 cm strat de uzura din beton rutier clasa BcR 5
- frezare imbracaminte asfaltica existenta
- reparatii strat suport
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Pe zonele unde este necesara supralargirea carosabilului pentru asigurarea latimii
platformei structura rutiera va avea urmatoarea alcatuire:
- 22 cm strat de uzura din beton rutier clasa BcR 5
- 25 cm strat de fundatie piatra sparta amestec optimal
- 25 strat de fundatie din balast
- 10 cm strat de forma din materiale granulare

Scenariul 2: de modernizare carosabil DJ 687
Sectoare asfaltate existente


4cm strat de uzura BA16, conform AND 605;



6 cm strat de binder BAD20, conform AND 605;

Sectoare unde se extinde partea carosabila cu casete de largire


4cm strat de uzura BA16, conform AND 605;



6 cm strat de binder BAD20, conform AND 605;



15 cm strat din piatra sparta, conforn SR EN 13242+A1;



30cm zgura sau balast, conform SR EN 13242+A1;

Scenariul 3: de modernizare carosabil DJ 687
Lucrările vor consta în executarea unor lucrari de intretinere ale carosabilului existent.

Analiza multicriteriala a solutiilor tehnice propuse
Nr.
Crt.

Criterii de analiză si selectie alternative

Scenariu I

Scenariu II

Scenariu III

1

Durata de exploatare mare/mică (5/1)

5

5

3

2

Raport Pret investitie initială / Trafic satisfăcut
bun/slab (5/1)

3

5

2

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curbă da/nu
(5/1)

5

5

3

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant
bun/slab (5/1)

3

3

2

5

Raport Rezistentă la uzură / Trafic mare/mic

5

3

2

6

Rezistentă la actiunea agentilor petrolieri ce
actionează accidental da/nu (5/1)

4

4

2
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7

Poluarea în executie nu/da (5/1)

2

2

2

8

Poluarea în exploatare nu/da (5/1)

5

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare în exploatarea
nocturnă (5/1)

2

4

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu
întretinere atentă da/nu

2

3

3

11

Necesită adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

3

3

3

12

Durata mică / mare de la punerea în operă până
la darea în circulatie (5/1)

3

5

5

13

Necesită executia si întretinerea atentă a
rosturilor transversale nu/da (5/1)

5

2

2

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de
capacitate portantă usor/greu (5/1)

3

5

1

15

Executia poate fi etapizată da/nu (5/1)

3

5

2

16

Riscuri in executie (5/1)

5

5

5

17

Corectiile în executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

2

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale)
mare/mic (5/1)

3

5

1

19

Executie facilă pe sectoare cu elemente
geometrice (raze mici, supralărgiri foarte mari
da/nu (5 /1)

1

5

1

20

Cresterea rugozitătii prin aplicarea de tratamente
bituminoase se poate face da/nu (5/1)

1

5

2

21

Cheltuieli de întretinere pe perioada de analiză
(30 ani) mici/mari (5/1)

5

5

5

69

89

55

TOTAL

Punctaj realizat:


Scenariu I: 69 puncte;



Scenariu II: 89 puncte;



Scenariul III:55 puncte.

In toate cele 3 scenarii mentionate anterior s-au prevazut si urmatoarele :
a) benzi de circulatie pentru vehiculele lente, dupa cum urmeaza:
 km 13+050 – km 14+050 trei benzi de circulatie 3 x 3.50m, banda amplasata pe
partea dreapta a drumului, latime carosabila 10,50 m:
 km 16+450 – km 17+550, trei benzi de circulatie 3x 3.00 m, banda amplasata pe
partea dreapta a drumului, cu latime carosabila de 9,00 m

MODERNIZARE DJ687, SANTUHALM – HUNEDOARA – CALAN (km 13+050 – km 22+791)

Page 13

U.A.T JUDETUL HUNEDOARA
 doua benzi de incadrare 2x0.25m.
 doua acostamente 2x0,75m
 km 17+550 – km 17+640 si km 19+110 – km 20+635 trei benzi de circulatie 3x
3.00 m, banda amplasata pe partea stanga a drumului, cu latime carosabila de
9,00 m;
 doua benzi de incadrare 2x0.25m.
 doua acostamente 2x0,75m.
b)Trotuare existente care se modernizeaza:
 km 13+050 – km 14+050 cu zona verde intre carosabil si trotuar,
 trotuar partea stanga cca. 2.50m
 trotuar partea dreapta cca. 3.00m
 km 14+050 – km 14+740 fara zona verde intre carosabil si trotuar,
 trotuar partea stanga cca. 2.00m
 trotuar partea dreapta cca. 1.50 m
Sistemul rutier pentru trotuar este:
 4cm strat de uzura BA8
 10cm beton de ciment C8/10
 10cm zgura sau balast
2.2.2.b Scenarii de realizarea a pasajului

Scenariul 1 - pasaj cu suprastructura noua (parapete de siguranta de tip foarte greu
(H4b) protejat prin zincare).
In vederea desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta, pentru incarcarile clasei E,
parte carosabila de 7,80 m latime si trotuare de 1,00 m latime fiecare, sunt necesare lucrari de
reabilitare si consolidare a pasajului existent.
a. Lucrari la suprastructura
-

demontarea bordurilor si desfacerea trotuarelor;

-

desfacerea caii de pe pasaj;

-

demontarea parapetului metalic si a panourilor de protectie de la linia electrificata;

-

demontarea betonului monolit de la suprastructura;

-

demontarea grinzilor prefabricate;

-

refacerea banchetelor de rezemare a culeelor si a zidurilor intoarse ;
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-

montarea grinzilor suprastructurii noi;

-

aplicarea betoanelor de monolitizare, inclusiv consolelor de trotuar;

-

asternerea unei hidroizolatii noi si a protectiei acesteia (BA8);

-

refacerea straturilor caii (4cm BAP 16 si 4 cm MAS 16) si a trotuarelor;

-

montarea parapetelor pietonale si de siguranta de tip foarte greu (H4b) protejat prin
zincare;

-

montarea panourilor de protectie de la linia electrificata;

-

montarea noilor dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie;

-

montarea gurilor de scurgere si a tevilor de prelungire a acestora;

-

refacerea marcajelor orizontale si verticale pe pasaj si pe zonele de racordare.
b. Lucrari la infrastructura

-

degajarea elevatiei pana la rostul elevatie-fundatie;

-

indepartarea tencuielilor de la ambele culei;

-

injectarea eventualelor fisuri;

-

repararea cu mortare/betoane speciale a zonelor degradate afectate de infiltratii si
carbonatari;

-

demolarea parapetelor din beton armat si a consolelor trotuarelor de la zidurile intoarse

-

repararea si protejarea suprafetelor de beton ale elevatiilor, in functie de starea acestora
prin: camasuire, torcretare sau aplicarea unor mortare speciale cu rezistente si aderente
ridicate;

-

curatarea si amenajarea banchetelor de rezemare precum si prevederea dispozitivelor
antiseismice;

-

demolarea si refacerea zidurilor de garda pentru asigurarea rosturilor cu suprastructura,
a reazemului pentru placile de racordare si spatiului pentru dispozitivele de rost;

-

rebetonarea consolelor de trotuar si a grinzilor parapetelor;

-

montarea aparatelor de reazem pentru grinzile suprastructurii;

-

refacerea drenului din spatele culeelor;

-

montarea placilor de racordare inclusiv grinzile suport si prismul de piatra sparta;

-

completarea si/sau repararea sferturilor de con si curatarea de vegetatie a acestora.
c. Lucrari la racordarile cu terasamentele

-

largirea corespunzatoare a platformei drumului, completarea sferturilor de con si
racordul acestor largiri la profilul curent al drumului pe lungimi de cate 25m;
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-

pereerea sferturilor de con, realizarea scarilor de acces si a casiurilor; prelungirea
casiurilor pana la santurile longitudinale ale caii ferate;

-

montarea placilor de racordare, inclusiv grinzile suport si prismul de piatra sparta;

-

refacerea caii la rampe compusa din strat de baza variabil 0 – 26 cm AB31.5 executat in
mai multe strate (maxim 8cm pe strat), 7cm BAD20 si 4cm MAS16, amenajarea
acostamentelor si prevederea de parapete de siguranta;

-

montarea dispozitivelor de etansare de rost;

Pe perioada executiei lucrarilor prezentate mai sus, circulatia pe pasaj va fi intrerupta,
aceasta putandu-se desfasura fie pe un pasaj provizoriu la nivel, fie pe o ruta ocolitoare.
Se apreciaza ca solutia prezentata poate asigura prelungirea duratei de viata a constructiei
cu circa 30-40 ani.

Scenariul 2 - pasaj cu suprastructura noua (borduri inalte din beton armat)
In vederea desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta, pentru incarcarile clasei E,
parte carosabila de 7,80 m latime si trotuare de 1,00 m latime fiecare, sunt necesare lucrari de
reabilitare si consolidare a pasajului existent.
d. Lucrari la suprastructura
-

demontarea bordurilor si desfacerea trotuarelor;

-

desfacerea caii de pe pasaj;

-

demontarea parapetului metalic si a panourilor de protectie de la linia electrificata;

-

demontarea betonului monolit de la suprastructura;

-

demontarea grinzilor prefabricate;

-

refacerea banchetelor de rezemare a culeelor si a zidurilor intoarse ;

-

montarea grinzilor suprastructurii noi;

-

aplicarea betoanelor de monolitizare, inclusiv consolelor de trotuar;

-

asternerea unei hidroizolatii noi si a protectiei acesteia (BA8);

-

refacerea straturilor caii (4cm BAP 16 si 4 cm MAS 16) si a trotuarelor;

-

montarea parapetelor pietonale si borduri inalte din beton armat;

-

montarea panourilor de protectie de la linia electrificata;

-

montarea noilor dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie;

-

montarea gurilor de scurgere si a tevilor de prelungire a acestora;

-

refacerea marcajelor orizontale si verticale pe pasaj si pe zonele de racordare.
e. Lucrari la infrastructura
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-

degajarea elevatiei pana la rostul elevatie-fundatie;

-

indepartarea tencuielilor de la ambele culei;

-

injectarea eventualelor fisuri;

-

repararea cu mortare/betoane speciale a zonelor degradate afectate de infiltratii si
carbonatari;

-

demolarea parapetelor din beton armat si a consolelor trotuarelor de la zidurile intoarse

-

repararea si protejarea suprafetelor de beton ale elevatiilor, in functie de starea acestora
prin: camasuire, torcretare sau aplicarea unor mortare speciale cu rezistente si aderente
ridicate;

-

curatarea si amenajarea banchetelor de rezemare precum si prevederea dispozitivelor
antiseismice;

-

demolarea si refacerea zidurilor de garda pentru asigurarea rosturilor cu suprastructura,
a reazemului pentru placile de racordare si spatiului pentru dispozitivele de rost;

-

rebetonarea consolelor de trotuar si a grinzilor parapetelor;

-

montarea aparatelor de reazem pentru grinzile suprastructurii;

-

refacerea drenului din spatele culeelor;

-

montarea placilor de racordare inclusiv grinzile suport si prismul de piatra sparta;

-

completarea si/sau repararea sferturilor de con si curatarea de vegetatie a acestora.
f. Lucrari la racordarile cu terasamentele

-

largirea corespunzatoare a platformei drumului, completarea sferturilor de con si
racordul acestor largiri la profilul curent al drumului pe lungimi de cate 25m;

-

pereerea sferturilor de con, realizarea scarilor de acces si a casiurilor; prelungirea
casiurilor pana la santurile longitudinale ale caii ferate;

-

montarea placilor de racordare, inclusiv grinzile suport si prismul de piatra sparta;

-

refacerea caii la rampe compusa din strat de baza variabil 0 – 26 cm AB31.5 executat in
mai multe strate (maxim 8cm pe strat), 7cm BAD20 si 4cm MAS16, amenajarea
acostamentelor si prevederea de parapete de siguranta;

-

montarea dispozitivelor de etansare de rost;

Pe perioada executiei lucrarilor prezentate mai sus, circulatia pe pasaj va fi intrerupta,
aceasta putandu-se desfasura fie pe un pasaj provizoriu la nivel, fie pe o ruta ocolitoare.
Se apreciaza ca solutia prezentata poate asigura prelungirea duratei de viata a constructiei
cu circa 30-40 ani.

Suprastructura pasajului cu parapete de siguranta de tip greu (H4b) confera protectie
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sporita pietonilor aflati pe trotuat cat si conducatorilor auto in eventualitatea producerii unui
accident rutier (se tine seama si de faptul ca pasajul traverseaza o linie de cale ferata dublu
electrificata). Un alt avantaj pentru care scenariul I ar fii acela ca in cazul producerii de
accidente elementele deformate se poate schimba cu usurinta fara a afecta calea si trotuarul, iar
durata de viata este mult mai mare decat in cazul bordurilor din beton.
In urma concluziilor raportului de expertiza scenariul recomandat pentru pasaj este
suprastructura noua cu parapete de siguranta de tip foarte greu (H4b) protejat prin zincare.

Scenariul recomandat de beneficiar
In urma analizari scenariilor prezentate anterior a rezultat urmatoarele secenarii optime
de modernizarea a drumului:
scenariul 2 de reabilitare a drumului judetean
scenariul 1 pasaj cu suprastructura noua

Avantajele scenariului recomandat:


o implicare mai activă a comunităţilor locale în procesul progresiv de creştere a
nivelului de trai al populaţiei din zonă;



creerea unor condiţii optime de desfăşurare a activităţii operatorilor de transport locali şi
regionali;



accesul mai rapid la serviciile medicale, de învăţământ, administrative, juridice pentru
populaţia din zonă, atrăgând în circuitul economic zone izolate, cu infrastructura
economico-socială deficitară;



determinarea creşterii volumului şi a calităţii transportului, precum şi satisfacerea mai
bună a nevoilor de deplasare a cetăţenilor;



facilitarea şi ameliorarea conexiunilor între reţelele de transport;



facilitarea accesului în regiune şi a tranzitului traficului naţional pe căile de transport ce
traversează regiunea, în condiţii normale de confort şi de securitate.

2.2.2.c. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz

Având în vedere faptul că în prezent drumul judetean este nemordenizat cu capacitate
de circulaţie redusă care nu corespunde traficului actual şi al celui de perspectivă, cu implicaţii
directe asupra siguranţei circulaţiei, investiţia propusă prin proiect urmăreşte:
In conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 766 /1997 privind stabilirea categoriei
de importanta a constructiilor, prezenta documentatie se incadreaza in constructii de
importanta normala (C).
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Avand in vedere situatia actuala a drumului judetean DJ 687 investitia propusa
urmareste:
 realizarea unui profil transversal tip conform prevederilor legale - drum judetean
cu doua benzi de circulatie cu clasa tehnica IV si trei benzi de circulatie (km
13+050 – 14+050, km 16+450 – 17+550, km 17+550 – 17+640, km 19+110 –
20+635);
 stoparea degradării infrastructurii existente prin reparartii locale si realizarea
unei ranforsarii cu mixturi asfaltice noi pentru sporirea capacitatii portante;
 asigurarea sigurantei circulatiei auto si pietonale prin montarea parapetelor
pietonale si de siguranta de tip foarte greu (H4b), montarea de panouri, marcaje
rutiere (demarcaţia benzilor de circulaţie, treceri de pietoni), realizarea de
trotuare, amenajarea intersectiilor, realizare ziduri de sprijun.
 asigurarea scurgerii apelor in lungul drumului prin şanţuri pereate cu beton,
santuri de pamant in afara localitatilor, rigola carosabila ranforsata, drenuri.
 înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie pe pasajuri si pasaje;
 modernizarea infrastructurii de transport rutier pentru conectarea la reţeaua TENT, în coordonare cu planurile de dezvoltare regională;
 imbunatatirea conditiilor de transport prin cresterea vitezei de rulare si reducerea
costurilor de exploatare;
 asigurarea legăturii zonelor rurale către zonele urbane;
 asigurarea accesului la gări feroviare;
Pe timp de iarnă şi în perioadele ploioase, accesul autovehiculelor şi pietonilor este
dificil. Modernizarea acestui drum va determina îmbunătăţirea circulatiei, creşterea calităţii,
serviciilor publice facilitează accesul turiştilor şi a autovehiculelor..
Descrierea funcţională şi tehnologică:
Transporturile şi circulaţia, asigurând o funcţie generalizată, trebuie să ţină seamă de
evoluţia structurii demografice a populaţiei (numărul mediu de active influenţează direct
intensitatea circulaţiei şi a transporturilor) si de modificările intervenite în amplasarea
zonelor de muncă.
Factorul principal de coeziune al sistemului de localităţi este reprezentat de relaţiile de
producţie, muncă, aprovizionare, servire - dotare, echipare tehnică, informare, coordonare,
administrare etc., analiza perspectivelor de dezvoltare a localităţilor.
Relaţiile de muncă generează deplasări zilnice sau săptămânale, frecvenţa lor
influenţând direct dezvoltarea sistemului de transport.
Dotările şi serviciile determină următoarele tipuri de deplasări :
- pentru turism - deplasări zilnice pe traseele cu zone peisagistice deosebite;
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-pentru comerţ şi servicii - deplasări periodice şi ocazionale pentru achiziţionarea de
produse de folosinţă medie şi indelungată şi pentru servicii specializate;
- pentru instituţii administrative, juridice - deplasări ocazionale sau periodice;
2.3 Date tehnice ale investitiei.
2.3.1 Zona si amplasamentul
Drumul judetean se desfasoara in judetul Hunedoara intre localitatile Santuhalm (DN 7) –
Hunedoara – Calan (DN 66).
Adancimea de inghet se incadreaza intre 1,00-1,10 cm conform STAS 6084/85.
Date climatice
-

Climatul regiunii

Din punct de vedere climatic zona se înscrie în limitele normale ale climatului temperat
–continental sub influenta maselor de aer nordic de nuanta baltica. Temperatura medie
multianuala este deaproximativ 5 ºC ( cu o medie minimă de –6ºC în ianuarie şi o medie
maximă de + 16 - +18ºC, media lunilor de vara ), precipitaţii medii anuale de 700-1200
mm/mp.
-

Zonarea seismica

Din punct de vedere seismic, obiectivul este situat in zona cu grad de seismicitate 6,
conform STAS 11100/1 – 93, si are caracteristicile Tc=0.7s, ag=0.10g, conform normativului
P100-2013.
2.3.2 Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat
Suprafata de teren ocupata de modernizarea drumului judetean, apartine domeniului public al
municipiului Hunedoara si al Judetului Hunedoara, dupa cum urmeaza:
-

Sector 1, inscris in CF 69308,

corespunde Bulevardului Decebal si Strada Rotarilor (partial), este sectorul cuprins intre km
13+050- limita intravilanului Municipiul Hunedoara,
Acest sector apartine proprietatii publice a Municipiului Hunedoara, aflat in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Hunedoara ;
-

Sector 2, inscris CF 69350,

este sectorul de drum judetean DJ 687 situat in extravilanul Municipiului Hunedoara,
Acest sector apartine proprietatii publice a Judetului Hunedoara aflat in administrarea
Consiliului Judetean Hunedoara;
-

Sector 3, inscrie in CF 63965

este sectorul de drum judetean DJ 687 situat in extravilanul Orasului Calan,
Acest sector apartine proprietatii publice a Judetului Hunedoara aflat in administrarea
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Consiliului Judetean Hunedoara.
Suprafata aflata sub administrarea autoritatilor locale conform cartilor funciare este de
142778mp dupa cum urmeaza:
 Carte funciara numarul 69308 avand suprafata de 33524 mp
 Carte funciara numarul 69350 avand suprafata de 40075 mp
 Carte funciara numarul 63965 avand suprafata de 69179 mp
2.3.3 Situatia ocuparilor definitive de teren
Suprafaţa ocupată de drumul judetean ce urmează a fi modernizat este de 110.083 mp dupa cum
urmeaza:
 din care intravilan 22975 mp
 din care extravilan 87108 mp
si apartine domeniului public al Judetului Hunedoara si al Municipiului Hunedoara. In cadrul
proiectului nu sunt exproprieri de terenuri.
2.3.4 Studii de teren
- Studii topografice
La baza întocmirii prezentei documentaţii au stat studiile topografice in coordonate
nationale STEREO 70, puse la dispozitie de Beneficiar.
Pe baza acestor măsurători s-au raportat:
-

plan de incadrare in zona sc. 1:25000;

-

planuri de situaţie si profillongitudinal drum sc. 1:2000;

-

planse tip sc. 1:50

-

dispozitii generale pasaj, releveu sc. 1:100

-

sectiuni transversale pasaj sc. 1:20
- Studiu geotehnic

Studiul geotehnic a fost elaborat de firma SC GEOSILV MAIZ SRL si a fost pus la
dispozitie de Beneficiar si va fi predat ca anexa a acestui proiect.
Concluzii si recomandari ale studiului geotehnic
-zona Hasdat pe o lungime de 200 m se recomanda coloane forate in corpul drumului ,
cu umplutura de balast compactat , pe adancimea de minim 5,00 m
-dupa izvor curba la stanga in sensul de urcare se recomanda rigola ranforsata intre
drum si versant
-zid de sprijin spre cartier cu adancimea de fundare Df = -2,50 m fata de CTn (fundatii
izolate cu grinda de fundare)
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-refacerea sistemului rutier inclusiv corpul drumului
-dupa cariera de nisip si zid de sprijin existent la cca 100 m in aval spre oras Calan, se
recomanda coloane forate in corpul drumului la adancimea de H=6,00 m fata de linia rosie
,umplute cu balast,pe o lungime de cca 200 m.
-rigole ranforsate intre drum si versant.
-zid de sprijin in aval cu adancimea de fundare de Df=-3,00 m,fundatii izolate cu grinda
de fundare
-Pe portiunea de consolidare cu coloane forate a corpului drumului se va reface in
totalitate sistemul rutier.
-Se vor executa lucrari de reparatii si plombarea zonelor cu probleme .
-Se vor reabilita podetele si se vor executa podete noi cu diametru de 800- 1000 mm se
vor realiza santuri si rigole din beton .

- Studiu de trafic
Studiul de trafic a fost pus la dispozitie de Beneficiar si va fi predat ca anexa a acestui
proiect.
Traficul desfăşurat pe aceste drumuri se înscrie în clasa de trafic UŞOR. Traficul constă
în mijloace de transport alcătuite din autoturisme, autoutilitare cu sarcină de până la 10 to şi
alte vehicule pentru deservirea obiectivelor din zonă.
Studiul de trafic a fost elaborat de către CESTRIN – CNADNR S.A. şi a avut ca principal
obiectiv estimarea fluxurilor de trafic de DJ687 – tronsonul dintre km 13+050 – km 22+791.
Pentru elaborarea studiului de trafic a fost utilizat modelul de trafic la nivelul
următoarei arii de studiu: Brad – Ilia – Hunedoara – Călan – Orăştie – limita judeţului Alba.
De asemenea, au fost incluse propunerile CNADNR de dezvoltare a reţelei rutiere la diferite
orizonturi de timp, propuneri ce cuprind construcţia de autostrăzi, drumuri expres şi variante
ocolitoare.
La măsurătorile de trafic din anul 2015 din zona analizată, care vor fi luate în calcul la
analiza economică, pe lângă informaţiile din Recensământul general de circulaţie din anul
2010 pentru reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene, pentru o estimare cât mai corectă a
condiţiilor actuale de circulaţie pe sectoarele de drum precizate au fost luate în considerare
date de trafic suplimentare. Datele suplimentare analizate au fost cele din cadrul
Recensământului general de circulaţie din anul 2015 prelucrate de Secţia Inginerie de Trafic
până la momentul actual.
Pentru elaborarea modelului de trafic de prognoză a fost necesară construirea unor
matrice de prognoză la diverse orizonturi de timp pornindu-se de la matricele O/D calibrate
pentru anul de bază. Potenţialele zonelor (totalul plecărilor din şi sosirilor în acea zonă) din
matricea pentru anul de bază au fost extrapolate cu ajutorul unor factori de creştere la nivelul
fiecărei etape de prognoză. Aceşti factori de creştere medii pe ansamblul ariei studiate au fost
diferenţiaţi pe zone deoarece evoluţia parametrilor socio-economici ce caracterizează fiecare
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zonă nu sunt egali, deci capacitatea de dezvoltare (atragere/generare de trafic) nu este egală. În
vederea stabilirii factorilor de creştere a potenţialelor de prognoză a traficului rutier au fost
analizate o serie de date statistice de sinteză referitoare la ţara noastră, precum:
- evoluţia populaţiei;
- evoluţia PIB;
- evoluţia gradului de motorizare;
- evoluţia traficului rutier pe drumurile naţionale/judeţene;
- coeficienţi de evoluţie medii pe ţară stabiliţi de CESTRIN.
Fluxurile de trafic de perspectivă au fost estimate la nivelul anilor 2015, 2020, 2025,
2035 şi 2045. Pentru fiecare etapa de prognoză (2015, 2020, 2025, 2035 si 2045), matricele
O/D corespunzătoare fiecărei categorii de vehicule au fost afectate pe graful reţea aferent
perioadei de perspectivă.
2.3.5 Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitie,
specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei,
cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.
2.3.5.1 Situatia existenta:

In momentul actual din drumul judetean DJ 687 ce face obiectul prezentului contract se
trateaza tronsonul cuprins intre km 13+050 – km 22+791, acesta fiind delimitat de intersectia
cu strazile Aurel Vlaicu si Bicaz din Municipiul Hunedoara, respectiv de intersectia cu DN 66
Petrosani - Hateg – Calan – Simeria.
Principalele caracteristici geometrice ale drumului judetean DJ 687 inainte de inceperea
lucrarilor de modernizare sunt:
a. Structura rutiera : imbracaminte asfaltica
b. Latime carosabil existent
 Intre km 13+050 – km 14+050 latime parte carosabila 9.00 m
 Intre km 14+050 – km 14+740 latime parte carosabila 6.00m - 7.00 m
 Intre km 14+740 – km 22+791 latime parte carosabila 6.00m
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Tronsonul din drumul judetean cuprins intre km 13+050 – km 22+791 se prezinta ca o
strada in localitate intre km 13+050 – km 14+950 fiind incadrat de borduri din beton si ca un
drum judetean cu doua benzi de circulatie. Incadrarea partii carosabile este facuta cu borduri
din beton 20 x 25 cm asezate pe fundatii din beton de ciment.
In prezent tronsonul de drum cuprins intre km 13+050 – km 22+791 propus pentru
modernizare are structura rutiera alcatuita dintr-o imbracaminte asfaltica ce prezinta degradari
multiple.
Pe zona cuprinsa intre km 16+750 si km 20+450 drumul este afectata de miscarea
versantului, prezentand tasari si rupturi pe directie longitudinala si transversala.
Structura rutiera a drumului judetean DJ 687 pe zona cuprinsa intre km 13+050 – km
22+791 prezinta urmatoarea structura:
- 6 - 11 cm imbracaminte asfaltica;
- 40 - 47 cm umplutura de pietris in masa argiloasa;
- 40 cm argila prafoasa-nisipoasa galbena consistenta.
Din punct de vedere al declivitatilor, tronsonul mentionat prezinta zone cu pante
pronuntate (cu patru zone cu pante mai mari de 4.00%) unde conform normelor in vigoare este
necesara creerea benzii a treia, banda pentru vehicule lente. Avand in vedere declivitatile mari
cat si sinuozitatea traseului, cursivitatea traficului este perturbata de traficul greu, trafic care
este predominant pe acest tronson de drum.
Pe zona localitatii Hasdat scurgerea apelor nu este asigurata in mod unitar, o parte din
propietari amenajandu-si local santuri in dreptul proprietatilor. Podetele existente sunt
colmatate iar o parte din ele sunt complet distruse. Pe zonele din extravilanul localitatii Hasdat
si a municipiului Hunedoara santurile lipsesc cu desavarsire, apa de pe partea carosabila
stagnind pe acostamente.
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Latimea platformei drumului in aliniament este de 7.00 - 8,00m din care partea
carosabila este cuprinsa intre 5,50 si 7.00 m. Scurgerea apelor pluviale din zona drumului s-a
asigurat lateral prin santuri de scurgere si inclinare naturala a terenului.
Actualmente aceasta scurgere prin santuri a apelor pluviale este impiedicata datorita
colmatarii acestora, a pantei longitudinale foarte mici si cresterii vegetatiei specifice zonelor de
baltire.Aceste cauze cat si lipsa unei intretineri curente si periodice (resurse financiare reduse)
au dus la umectarea corpului drumului, conducand la slabirea rezistentei fundatiei drumului cu
implicatii in aparitia degradarilor la nivelul suprastructurii.
In apropierea orasului Calan, drumul judetean DJ 687 la km 22+243 supratraverseaza
Magistrala CFR 202 Simeria – Petrosani, printr-un pasaj cu o deschidere de 22,60m si o
lungime totala de 37,00m, in aliniament si normal pe calea ferata.
Pasajul a fost construit in anul 1968 si a fost dimensionat la clasa I de incarcare (convoi
de calcul A13 si S60, conform STAS 3221 – 63).
Schema statica este grinzi simplu rezemate.
Pasajul are partea carosabila are 7.80 m si doua trotuare de 1,05 m latime fiecare.
Suprastructura este alcatuita din 6 grinzi prefabricate, din beton armat.
Infrastructura este alcatuita din doua culei masive cu elevatiile din beton armat fundate
direct.
Rezemarea grinzilor se realizeaza pe bancheta de rezemare direct, fara intermediul
aparatelor de reazem.
Racordarile cu terasamentele se realizeaza prin sferturi de con din pamant nepereate.
Nu exista scari, casiuri.
Calea pe pod este realizata din beton asfaltic.
Pe pasaj sunt montati parapeti pietonali metalici pe lungimea deschiderii si din beton pe
zidurile intoarse ale culeelor.
Nu exista parapeti de siguranta pe pasaj si pe rampe.
Din punct de vedere seismic, pasajul de pe DJ 687 peste C.F. 202 este situata in zona cu
grad de seismicitate 6, conform STAS 11100/1 – 93, si are caracteristicile Tc=0.7s, ag=0.10g,
conform normativului P100-2013.
Conform H.G. 261/1994 pasajul face parte din categoria “B” constructii de importanta
deosebita.
Starea tehnica a pasajului
Pentru stabilirea stării tehnice a pasajului au fost efectuate incercari nedistructive si
observaţii asupra elementelor constructive, procedandu-se la identificarea si clasificarea
defectelor şi degradărilor care au apărut de la darea în folosinţă a lucrării, conform
„Instrucţiunilor tehnice pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” – indicativ AND 522/2002.
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a) Elementele principale de rezistenţă ale suprastructurii
- Suprastructura pasajului este alcatuita din 6 grinzi prefabricate din beton armat tip
Matarov. Grinzile se prezinta in stare relativ buna, dar la intradosul acestora si pe lateral se
observa armaturi fara strat de acoperire, urme de infiltratii, eflorescente, carbonatari, pete de
culoare inchisa. Deasemenea, se observa Infiltratii puternice la toate zonele monolite dintre
grinzile prefabricate.
b) Elementele de rezistenţă care sustin calea pasajului
- Aceste elemente sunt, 6 grinzi prefabricate din beton armat tip Matarov precum si
consolele de trotuar, care sunt constituite din elemente monolite. Acestea prezinta armaturi fara
strat de acoperire,urme de infiltratii, carbonatari, pete de culoare inchisa, degradari ale
betonului. Antretoazele prezinta beton degradat si armaturi aparente ruginite.
c) Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive seismice, sferturi de con
- Elevatiile celor doua culei sunt tencuite; acetea sunt degradate si cazute local. Sunt
prezente infiltratii, eflorescente, carbonatari, pete de rugina, praf.
- Nu exista aparate de reazem.
- Nu exista dispozitive antiseismice.
- Sferturile de con sunt din pamant, de forma necorespunzatoare, nepereate si prezinta
vegetatii.
d) Rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pasaj
- Nu exista scari si casiuri.
- Imbracamintea asfaltica de pe rampe este puternic degradata, prezinta crapaturi,
denivelari, petice, zone lipsa ale asfaltului, porozitate.
- Racordarea trotuarului pasajului cu drumul este defectuoasa.
- Pe pasaj exista instalatii care sunt fixate si dispuse necorespunzator.
- Pe trotuare exista o teava neacoperita.
- Instalatia fixa de tractiune electrica nu este prinsa de suprastructura pasajului.
e) Calea pasajului şi elementele aferente
- Asfaltul pe partea carosabila este puternic degradat, cu denivelari, petice, porozitate,
crapaturi.
- Bordurile sunt degradatesi nerostuite.
- Pasajul are guri de scurgere degradate si fara gratare.
- Pe trotuar imbracamintea acestuia este degradata sau lipseste.
- Parapetul pietonal este ruginit
- Lipseste parapetul de siguranta.
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-Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie sunt degradate sau lipsesc, provocand
infiltratii permanente
2.3.5.2 Situatia proiectata:

Obiectivele studiului de fezabilitate constau in:
- Modernizarea caii rutiere pentru clasa tehnica IV compusa din:
parte carosabila 2 x 3.00 m
cu 2 benzi de incadrare 2 x 0.25m
si 2 acostamente 2 x 0.75m in solutiile tehnice care sa cuprinda:
- Imbunatatirea elementelor geometrice;
- Realizarea benzilor pentru vehicule lente
- Asigurarea scurgerii apelor;
- Refacerea sistemului rutier in zonele cu cedari de fundatie;
- Modernizarea pasajului si podetelor;
- Realizarea sistemului rutier in solutii tehnice cu imbracaminte din beton asfaltic, in
conformitate cu standardele in vigoare si a studiilor de trafic;
- Ziduri de sprijin;
- Amenajarea drumurilor laterale;
- Amenajarea intersectiilor de nivel;
- Refacerea semnalizarii rutiere;
- Lucrari si amenajari pentru protectia mediului si sanatatea oamenilor.
In conformitate cu HGR 766/1997 privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor si “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”
aprobat de MT cu Ordinul 46/1998 drumul judetean DJ 687 se incadreaza in categoria C,
constructii de importanta normala avand clasa tehnica IV.
Clasa tehnica a drumului este IV.
- viteza de proiectare :50km/h.
- viteza minima de proiectare 20/h si viteza maxima de proiectare 60Km/h;
- doua benzi de circulatie;2 x 3.00 m latime;
- doua benzi de incadrare 2x0.25m
- doua acostamente 2x 0.75m
- distanta de vizibilitate:70m;
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Dimensionarea structurilor (sistemelor) rutiere
La actiunea traficului
Dimensionarea sistemului rutier comportă următoarele etape:
 Stabilirea traficului de calcul. Traficul este exprimat in osii standard de 115 kN.
Osia standard de 115 kN prezintă următoarele caracteristici:
Sarcina pe rotile duble : 57.5 kN;
Presiunea de contact : 0.625 Mpa;
-carosabil : 0.171 m.
-

Evaluarea capacitaţii portante la nivelul patului drumului. Caracteristicile de
deformabilitate ale pământului de fundare se stabilesc in funcţie de tipul pământului, de
tipul climateric al zonei in care este situat drumul şi de regimul hidrologic al complexului
rutier.

-

Alcătuirea sistemului rutier. Varianta de alcătuire a sistemului rutier suplu este conformă
cu prevederile cuprinse in norme si sunt in funcţie de clasa tehnica a drumului. Sistemul
rutier comportă o imbracaminte bituminoasa in trei straturi pe o fundatie din agregate
naturale

-

Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard. Sistemul rutier supus analizei
este caracterizat prin grosimea fiecărui strat rutier şi prin caracteristicile de deformabilitate
ale materialelor din straturile rutiere, respectiv ale pământului de fundare (modulul de
elasticitate dinamic, E, in MPa şi coeficientul lui Poisson). Verificarea sistemului rutier la
solicitarea osiei standard comportă calculul deformaţiilor specifice şi al tensiunilor in
punctele critice ale complexului rutier, caracterizate printr-o stare de solicitare maxima.
Calculele se efectuează cu programul CALDEROM.

 Verificarea comportării sub trafic a sistemului rutier. Aceasta verificare are drept scop
compararea valorilor calculate ale deformaţiilor şi tensiunilor specifice cu cele admisibile,
stabilite pe baza proprietăţilor de comportare a materialelor. Se consideră ca un sistem
rutier poate prelua solicitările traficului corespunzător perioadei de perspectivă daca sunt
respectate concomitent următoarele criterii:
-

Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibila la baza straturilor bituminoase, este
respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO) are o valoare mai mică sau egala cu
RDO admisibil:
RDO ≤ RDOadm
unde: RDO = Nc / Nadm iar RDOadm = 1
Nc - traficul de calcul, in milioane osii standard de 115 kN (m.o.s.);
Nadm - număr de solicitări admisibil, in milioane osii standard de 115 kN, care poate
fi preluat de straturile bituminoase, corespunzător stării de deformaţie la baza

MODERNIZARE DJ687, SANTUHALM – HUNEDOARA – CALAN (km 13+050 – km 22+791)

Page 28

U.A.T JUDETUL HUNEDOARA
acestora.
Pentru drumuri şi străzi cu NC 1m.o.sNadm = 24.5x108 x εr -3.97 (m.o.s.)
unde: εr – deformaţie specifica de întindere la baza straturilor bituminoase.
-

Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la nivelul amantului de fundare, este
respectat daca:
εz ≤ εz adm
unde : εz – deformaţia specifică verticală de compresiune la nivelul pământului de
fundare, calculată cu programul CALDERON;
εz adm – deformaţia specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de fundare.

Pentru drumuri si străzi cu NC 1m.o.sεz adm = 600 x Nc-0.28 (microdef.)
 Verificarea structurilor rutiere la actiunea repetata a inghet – dezghetului calculul de
verificare a rezistentei la actiunea de inghet – dezghet a structurii rutiere noi a fost efectuat
conform STAS 1709/1 si STAS 1709/2.
Date de intrare

Grupa de
vehicule

MZAk
veh/
24h

fk

MZA
osii
de
115
kN/2
4h

2015

2017

2020

2025

2027

2030

2032

2035

∑(pki+pki+1)*ti

Determinarea traficului de calcul pe o perioada de 15 ani.
Valoare
a de
calcul

Autocamioan
e si derivate
cu 2 osii

158

0.10

15.80

1.20

1.26

1.34

1.51

1.58

1.69

1.77

1.89

44.96

710.34

Autocamioan
e si erivate cu
3 si 4 osii

153

0.70

107.1
0

1.19

1.26

1.36

1.54

1.62

1.74

1.83

1.97

45.90

4915.68

Autovehicule
articulate

68

0.90

61.20

1.14

1.19

1.26

1.40

1.46

1.56

1.63

1.73

41.82

2559.38

Autobuze
Tractoare,
vehicule
speciale

83

0.60

49.80

1.19

1.27

1.39

1.61

1.72

1.88

2.00

2.19

48.20

2400.26

5

0.10

0.50

1.14

1.19

1.26

1.39

1.45

1.53

1.59

1.69

41.44

20.72

Total veficule

467

Coeficienti de evolutie pki pentru anul

10606.3
8

Nc = 365x10-6 x Crt x ∑ MZA x fk x 0.50 x ∑(pki+pki+1) x ti = 0.97 m.o.s.
Coficienti pki sunt in conformitate cu AND 584/2012, anexa 1, tabel 6 (reteau de drumuri
judetene), Coeficienti medii pentru varianta probabila.
-

Trafic de calcul Nc= 0.97 m.o.s

-

Conform studiului geotehnic rezultă tipul de pământ al patului drumului - P4
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-

Tip climatic - I

-

Regim hidrogeologic - 2a

Grosimile straturilor rutiere şi valorile de calcul ale modulilor de elasticitate dinamici si
ale coeficienţilor lui Poisson sunt stabilite pentru perioada de perspectiva de 15 ani.
Grosimea stratului (cm)

E (Mpa)

ν

Beton asfaltic BA16

4

3600

0.35

Beton asfaltic deschis BAD20

6

3000

0.35

Piatra sparta amestec optimal

15

500

0.27

Material granular

30

169

0.27

-

65

0.30

Denumirea materialelor din strat

Patul drumului

Verificarea sistemului rutier la solicitarea osiei standard
Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard implica calculul deformaţiilor
specifice şi al tensiunilor specifice în punctele critice ale sistemului rutier, caracterizat printr-o
stare de solicitare maximă.
Rezultatele acestui calcul prin introducerea datelor in programul CALDEROM sunt
prezentate in tabelul următor:
Criteriul

Valoarea (microdef.)

Deformaţia specifica de întindere la baza straturilor
bituminoase, εr

203

Deformaţia specifica verticala de compresiune la nivelul
patului drumului, εz

550

Verificarea comportării sub trafic a sistemelor rutiere
Verificarea comportării sub trafic a sistemului rutier are drept scop compararea valorilor
calculate ale deformaţiilor şi tensiunilor specifice cu cele admisibile, stabilite pe baza
proprietăţilor de comportare a materialelor.
Note de calcul: N C  0.96 m.o.s
Nadm = 24.5 x 108 x εr -3.97 = 24.5 x 108 x 203-3.97 = 1.69 (m.o.s.)
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RDO 

NC
0.96

 0.567  RDOadm  1
N adm 1.69

εz adm =600 x Nc-0.28 = 600 x 0.96-0.28 = 606.90 (microdef.)
εz  εz adm



550 microdef. < 606.90 microdef.

Criteriul

Parametrul

Valoarea

Criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibila
la baza straturilor bituminoase:

Nadm, m.o.s.

1.69

RDO

0.567

RDOadm

1

Nadm, m.o.s.

1.69

εz

550

εz adm

606.90

RDO ≤ RDOadm

Criteriul deformaţiei specifice verticale admisibile la
nivelul patului drumului :
εz ≤ εz adm

Structura va fi verificata si la inghet – dezghet.
Verificarea structurilor rutiere la actiunea repetata a inghet – dezghetului
Degradarile produse de inghet – dezghet sunt defectiuni ale complexului rutier
datorate:
 fenomenului de umflare neregulata provocata de acumularea apei si transformarea
acesteia in lentile sau fibre de gheata in pamanturile sensibile la inghet, situate pana
la adancimea de patrundere a inghetului;
 diminuarii capacitatii portante a pamantului de fundare in timpul dezghetului
determinata de sporirea umiditatii prin topirea lentilelor si fibrelor de gheata.
Degradarile din timpul dezghetului se produc cand exista simultan urmatoarele
conditii:
 pamant de fundare sensibil la inghet;
 temperaturi negative pe o durata care sa permita migrarea si acumularea apei in
pamantul de fundare;
 posibilitatea de alimentare cu apa a frontului de inghet in pamant (conditii
hidrologice mediocre si defavorabile).
Circulatia autovehiculelor grele in perioada de dezghet accentueaza producerea
degradarilor.
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Gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier K, reprezinta
raportul dintre grosimea echivalenta a sistemului rutier H e si adancimea de inghet in
complexul rutier – zcr: K

He
Zcr .

Z critic se stabileste prin adaugarea la adancimea de inghet in pamantul de fundare
(z) unui spor al adancimii de inghet Δz (determinat de capacitatea de transmitere a caldurii a
straturilor sistemului rutier ) : Δz=H SR-He.
Adancimea de inghet in pamant (z) se determina cu ajutorul diagramelor din fig.1
(STAS 1709/1-90).
Drumul se afla in zona climatica III ( fig.2-STAS1709/1-90).
Tipul pamantului din din fundatia drumului este tip P 3, sensibile la inghet.
Conditiile hidrologice ale complexului rutier in functie de posibilitatile de alimentare
cu apa a frontului de inghet in pamantul de fundare al drumului sunt mediocre .
Valorile indicelui de inghet conform STAS 1709/1-90 se determina astfel:
 pentru sisteme rutiere nerigide, valoarea indicelui de inghet este valoarea maxima
pentru o perioada de 30 ani I 5/30max=375 ºC x zile (asimilare cu Hunedoara);

Cu datele stabilite anterior, sistemul rutier propus, rezulta:

Alcatuirea structurilor
rutiere

Hstrat
C

He (cm)

1

Beton asfaltic –strat de
uzura

4

0.50

2

2

Beton asfaltic- strat de
legatura

6

0.60

3.60

3

Piatra sparta

15

0.70

10.50

4

Material granular

30

0.90

27

55

-

43.10

82

-

-

TOTAL (cm)
Adancimea de inghet
in pamant (z)
Δz=HSR-He

11.90
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zcr = z + Δz

93.90

H
K e
Zcr

0.46

Kadmisibil

0.45

Hstr=4(BA16) +6(BAD20)+15(piatra sparta)+ 30(material granular)=55 cm
He = 4x0.50+ 6x0.60+ 15x0.70+30x0.90= 10.50+27= 43.10 cm
Δz=HSR-He = 55- 43.1= 11.90cm
zcr = z + Δz =82+ 11.92= 93.90cm ; z= 82(curba 2. fig.1, STAS 1709/1-90)

H
K e = 43.10 = 0.46 trebuie sa fie mai mare decat K tabel4 (STAS 1709/2-90) = 0.45
Zcr 93.9
0.46 > 0.45
Straturile (sistemele) rutiere dimensionate la trafic si verificate la inghet – dezghet
sunt:
Structura rutiera rezista la
actiunea fenomenului de
inghet-dezghet.

4cm strat de uzura BA16
6 cm strat de binder BAD20
15 cm strat din piatra sparta
30cm material granular

Total 55 cm

Terasamente
Patul drumului în cazul terasamentelor executate din pământuri necoezive sau în cazul
terasamentelor prevăzute cu strat de formă trebuie sa aibă aceleaşi pante în profil transversal,
aceleaşi declivităţi în profil longitudinal ca ale suprafeţelor îmbrăcăminţilor, admiţându-se
aceleaşi toleranţe ale acestora.
Patul drumului judetean în cazul terasamentelor executate din pământuri coezive, fără
strat de formă trebuie să aiba o pantă de min 4 -5 % în profil transversal.
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În profil longitudinal trebuie să aibă aceleaşi declivităţi ca cele ale suprafeţei
îmbrăcăminţilor, admiţându-se aceleaşi toleranţe ca ale acestora.
Sistem rutier partea carosabilă
Sistemul rutier utilizat s-a dimensionat in functie de traficul drumului si de capacitatea
portanta a terenului. Calculele de evaluare a capacitatii portante se fac in functie de :
- categoria pamantului din patul drumului;
- zona climaterica in care se situeaza terenul;
- regimul de umezire a terasamentelor;
- structura de alcatuire a sistemului rutier.
In urma dimensionarii a rezultat urmatorul sistem rutier:
Sectoare asfaltate existente


4cm strat de uzura BA16, conform AND 605;



6 cm strat de binder BAD20, conform AND 605;

Sectoare unde se extinde partea carosabila cu casete de largire


4cm strat de uzura BA16, conform AND 605;



6 cm strat de binder BAD20, conform AND 605;



15 cm strat din piatra sparta, conforn SR EN 13242+A1;



30cm material granular;

Trotuarele existente sunt necorespunzatoare din punct de vedere al circulatiei pietonilor,
acestea prezentand denivelari, glopi, fisuri in beton, vegetatie crescuta. Bordura ca desparte
trotuarul de zona destinata pietonilor este degradata sau sunt zone unde lipseste.

Trotuare modernizate-3380 m:
 km 13+050 – km 14+050 cu zona verde intre carosabil si trotuar,
 trotuar partea stanga cca. 2.50m
 trotuar partea dreapta cca. 3.00m
 km 14+050 – km 14+740 fara zona verde intre carosabil si trotuar,
 trotuar partea stanga cca. 2.00m
 trotuar partea dreapta cca. 1.50 m
Structura rutiera penntru trotuare este:
o 4cm strat de uzura BA8
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o 10cm beton de ciment C8/10
o 10cm material granular
Troruarele modernizate se vor executa cu rampe de acces destinate atat pentru pesoanele cu
dezabilitati cat si pentru carucioare de nou nascuti.
Acostamente
Acostamentele vor avea panta transversală de 4% şi vor fi executate din beton de ciment C30/37.
Alegerea sistemelor rutiere s-a făcut în funcţie de sistemele rutiere prevăzute în normativul PD
177 - 76 "Catalogul cu structuri tip de sisteme rutiere nerigide" şi având în vedere tipul
climatic III şi regimul hidrologic aferent acestui tip climatic, precum şi structura traficului
rutier.
Traseul în plan
Traseul proiectat are o lungime totala de 9.741 m si se suprapune pe traseul drumului
existent. Axa in plan este caracterizata prin aliniamente lungi de cca 600 m racordate cu arce
de cerc si curbe progresive. Viteza de proiectare este cuprinsa intre 30 Km/h si 90Km/h,
functie de conditiile locale. S-a ales reducerea vitezei de proiectare la 30 Km/h, fata de
recomandarea din expertiza, pentru a ne incadra in situatia existenta a drumului. Cresterea
vitezei de proiectare presupune exproprieri si demolari de locuinte.
Razele de racordare a aliniamentelor numai cu arce de cerc sunt cuprinse intre 110 m si
10000 m, corespunzatoare unei viteze minime de 30 Km/h.
Razele de racordare a aliniamentelor numai cu arce de cerc si curbe progresive
(clotoide) sunt cuprinse intre 101 m cu lungimea clotoidelor de 30m si 290 m, cu lungimea
clotoidelor de 55 m corespunzatoare unei viteze minime de 30 Km/h.
Drumul judetean 687 are un traseu care urmareste formele de relief favorabile
dezvoltarii unui drum de munte. Din lungimea totala a sectorului de drum care se reabiliteaza
65,51% din traseu se afla in aliniament si 34,49% sunt curbe. Sectorul de drum ce urmeaza a fi
reabilitat are elemente geometrice pentru o viteza de proiectare de 60km/h.
La curbele cu raze mici s-au efectuat supranaltari corespunzatoare unor viteze de
proiectare de 30- 60Km/h.
Traseul proiectat se opreste la km 22+791 cu 50 m fata de drumul national DN 66, in
conformitate cu adresa DRDP Timisoara anexata documentatiei. Drumul national DN 66 si
drumurile laterale au fost reabilitate / modernizate de Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din România-S.A.
Profilul longitudinal
Profilul longitudinal a fost proiectat astfel incat sa se asigure grosimea de ranforsare a
sistemului rutier conform expertizei. Avand in vedere ca lucrarile proiectate se incadreaza pe
traseul existent al drumului, profilul longitudinal proiectat urmareste profilul longitudinal
existent al drumului. In acest sens declivitatea maxima este de 9.727% pe o lungime de 34.34
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m, iar declivitatea minima este de 0.019 % pe o lungime de 62.015 m.
Racordarile verticale sunt in conformitate cu STAS 863 – 85 privind “Elementele
geometrice ale traseelor”, pentru o viteza de minim 30 km, aferenta benzilor pentru vehiculelor
lente. In acest sens razele de racordare sunt:
 Concave
o minime – 1000 m pentru o viteza de 40 km/h
o maxime – 10000 m
 Convexe
o minime – 650 m pentru o viteza minima de 30 km/h
o maxime – 19000 m
Pe zonele unde declivitatea este mai mare de 4% in conformitate cu punctul 3.3.4 din STAS
863-85 sau prevazut benzi pentru vehicule lente. Zonele de dispunere a benzilor sunt
detaliate la capitolul „Profilul transversal tip”
Profilul transversal tip
Pe DJ 687 latimea partii carosabile este cuprinsa intre 6,00 si 10,50 m. In multe curbe
lipsesc supralargirile corespunzatoare razelor si vitezei de proiectare. Deasemeni curbele nu
sunt amenajate in spatiu (convertire,suprainaltare) iar pantele pe acostamente nu sunt mai mari
decat cele de pe partea carosabila.
In cazul acostamentelor din exteriorul curbelor convertite se observa ca acestea nu
preiau aceeasi panta cu cea a imbracamintii convertite. In curbele cu raze mici s-a observat
necesitatea combaterii efectului neplacut produs de intrarile in curbe si de aparitia brusca a
fortelor centrifuge care sunt mai mari. Acostamentele sunt degradate , innierbate , nu au
latimea corespunzatoare si nici panta de 4% pentru scurgerea apelor iar pe unele sectoare nu au
fost prevazute.S-au prevazut elemente geometrice conform “Normelor tehnice privind
proiectarea ,construirea si modernizarea drumurilor (45/1998) unde se prevede ca drumurile
judetene de clasa tehnica IV trebuie sa aiba panta transversala a partii carosabile de 2,5% si
acostamente 4,0%.
- viteza de proiectare: 30 - 60Km/h;
a) trei benzi de circulatie; 3 x 3.50m, latime carosabila 10,50 m intre km 13+050 – km
14+050 cu zona verde si trotuare:
 trotuar partea stanga cca. 2.50m
 trotuar partea dreapta cca. 3.00m
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b) doua benzi de circulatie;2 x 3.50m,latime carosabila 7,00 m ( km 14+050 – 14+840) si
trotuare
 - trotuar partea stanga 2.00-3.00m
 - trotuar partea dreapta 1.50-2.50m

c) doua benzi de circulatie de 2 x 3.00m, latime carosabila 6,00 m intre km 14+840 – km
16+550 si km 17+740 – km 19+210
 - doua benzi de incadrare 2x0.25m.
 - doua acostamente 2x0,75m
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d) trei benzi de circulatie 3x 3.00 m, cu latime carosabila de 9,00 m intre km 16+550 – km
17+650
 - doua benzi de incadrare 2x0.25m.
 - doua acostamente 2x0,75m

e) trei benzi de circulatie 3x 3.00 m, cu latime carosabila de 9,00 m intre km 17+650 – km
17+740 si km 19+210 – km 20+735.
 - doua benzi de incadrare 2x0.25m.
 - doua acostamente 2x0,75m
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f) doua benzi de circulatie de 2 x 3.00m, latime latime carosabila 6,00 m intre km 20+735
– km 22+140 si km 20+700 – km 22+892
 - doua benzi de incadrare 2x0.25m.
 - doua acostamente 2x0,75m
 - zona pentru amplasarea parapetului de siguranta de 0.75m

g) doua benzi de circulatie de 2 x 3.00m, latime latime carosabila 6,00 m intre km 22+140
– km 22+700
 - doua benzi de incadrare 2x0.25m.
 - doua acostamente 2x0,75m
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 - doua zone pentru amplasarea parapetului de siguranta in fundatii
adancite de parapet tip L cu latimea de min 0.50m.

Scurgerea apelor
Lucrările de amenajare au în vedere şi o rezolvare privind scurgerea şi evacuarea apelor
pluviale cu descărcarea lor în zone lipsite de interes sau spre receptorii pluviali din zonă.
Realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale se va realiza prin sanţuri apoi se vor
dirija spre emisari prin podeţele existente care necesita reparatii si lucrarii de
intretinere.
Panta longitudinala a santurilor urmareste, in general, declivitatea drumului si trebuie
sa fie de circa 0.5% pentru a asigura o sucurgere normala a apelor. Cand aceasta panta nu
poate fi realizata, ea poate fi redusa la 0.25% in teren natural si chiar pana la 0.1 % daca se
paveaza fundul; la pante accentuate se iau masuri impotriva eroziunilor.
Pentru Modernizarea drumului judetean DJ687 sunt necesari:
 6815 ml şanţuri pereate cu beton ;
 500 ml santuri de pamant in afara localitatilor;
 1485 ml rigola carosabila ranforsata;
 250 ml drenuri.
Acestea vor asigura captarea, dirijarea si evacuarea apelor.
Lucrari de pasaj proiectate
Pasaj cu suprastructura noua (parapete de siguranta de tip foarte greu (H4b) protejat
prin zincare)
In vederea desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta, pentru incarcarile clasei E,
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parte carosabila de 7,80 m latime si trotuare de 1,00 m latime fiecare, sunt necesare lucrari de
reabilitare si consolidare a pasajului existent.
Lucrari la suprastructura
-

demontarea bordurilor si desfacerea trotuarelor;

-

desfacerea caii de pe pasaj;

-

demontarea parapetului metalic si a panourilor de protectie de la linia electrificata;

-

demontarea betonului monolit de la suprastructura;

-

demontarea grinzilor prefabricate;

-

refacerea banchetelor de rezemare a culeelor si a zidurilor intoarse ;

-

montarea grinzilor suprastructurii noi;

-

aplicarea betoanelor de monolitizare, inclusiv consolelor de trotuar;

-

asternerea unei hidroizolatii noi si a protectiei acesteia (BA8);

-

refacerea straturilor caii (4cm BAP 16 si 4 cm MAS 16) si a trotuarelor;

-

montarea parapetelor pietonale si de siguranta de tip foarte greu (H4b) protejat prin
zincare;

-

montarea panourilor de protectie de la linia electrificata;

-

montarea noilor dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie;

-

montarea gurilor de scurgere si a tevilor de prelungire a acestora;

-

refacerea marcajelor orizontale si verticale pe pasaj si pe zonele de racordare.

Lucrari la infrastructura
-

degajarea elevatiei pana la rostul elevatie-fundatie;

-

indepartarea tencuielilor de la ambele culei;

-

injectarea eventualelor fisuri;

-

repararea cu mortare/betoane speciale a zonelor degradate afectate de infiltratii si
carbonatari;

-

demolarea parapetelor din beton armat si a consolelor trotuarelor de la zidurile intoarse

-

repararea si protejarea suprafetelor de beton ale elevatiilor, in functie de starea acestora
prin: camasuire, torcretare sau aplicarea unor mortare speciale cu rezistente si aderente
ridicate;

-

curatarea si amenajarea banchetelor de rezemare precum si prevederea dispozitivelor
antiseismice;

-

demolarea si refacerea zidurilor de garda pentru asigurarea rosturilor cu suprastructura,
a reazemului pentru placile de racordare si spatiului pentru dispozitivele de rost;
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-

rebetonarea consolelor de trotuar si a grinzilor parapetelor;

-

montarea aparatelor de reazem pentru grinzile suprastructurii;

-

refacerea drenului din spatele culeelor;

-

montarea placilor de racordare inclusiv grinzile suport si prismul de piatra sparta;

-

completarea si/sau repararea sferturilor de con si curatarea de vegetatie a acestora.

Lucrari la racordarile cu terasamentele
-

largirea corespunzatoare a platformei drumului, completarea sferturilor de con si
racordul acestor largiri la profilul curent al drumului pe lungimi de cate 25m;

-

pereerea sferturilor de con, realizarea scarilor de acces si a casiurilor; prelungirea
casiurilor pana la santurile longitudinale ale caii ferate;

-

montarea placilor de racordare, inclusiv grinzile suport si prismul de piatra sparta;

-

refacerea caii la rampe compusa din strat de baza variabil 0 – 26 cm AB31.5 executat in
mai multe strate (maxim 8cm pe strat), 7cm BAD20 si 4cm MAS16, amenajarea
acostamentelor si prevederea de parapete de siguranta;

-

montarea dispozitivelor de etansare de rost;

Pe perioada executiei lucrarilor prezentate mai sus, circulatia pe pasaj va fi intrerupta,
aceasta putandu-se desfasura fie pe un pasaj provizoriu la nivel, fie pe o ruta ocolitoare.
Se apreciaza ca solutia prezentata poate asigura prelungirea duratei de viata a constructiei
cu circa 30-40 ani.
Podeţe proiectate:
S-au proiectat un numar de 6 (sase) podete dalate dupa cum urmeaza:
 5 (cinci) sunt de 2.00m, pozitionate la km 16+463, km 16+810, km 18+780, km
20+627 si km 21+975
 1 (unu) podet dalat de 5.00m pozitionat la km 18+258
Pentru rezolvarea acceselor in curti s-au prevazut podete tubulare D =500 cu L= 4.00 m.
Podetul exixtent de la km 14+820 se pastreaza fiind in stare buna.
Parcari si drumuri laterale
Parcarile existente dealungul drumului in munar de 5, de la kilometri 14+975 partea
dreapta, km 18+450 partea stanga, km 18+600 partea stanga, km 18+700 partea stanga si
km 19+650 partea dreapta se vor moderniza si pastra in limitele existente. Structura rutiera
alicata pentru parcari va fi aceiasi ca a drumului modernizat cu sistem rutier nou:
o 4cm strat de uzura BA16, conform AND 605;
o 6 cm strat de binder BAD20, conform AND 605;
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o 15 cm strat din piatra sparta, conforn SR EN 13242+A1;
o 30cm material granular;

Avand in vedere traficul rutier existent si in perspectiva se impune amenajarea celor
43 intersectiilor cu drumurile laterale existente pe minimum 15 ml lungime cu structuri
aplicate ca si pe drumul reabilitat. Se va avea in vedere semnalizarea rutiera verticala si
orizontala conform normelor in vigoare privind siguranta circulatiei rutiere.
Siguranţa circulaţiei
Pentru asigurarea sigurantei circulatiei se vor realiza urmatoarele lucrarii:
 1620 ml fundatie de parapet tip L;
 1100 ml parapet tip N2;
 950 ml parapet tip H1.
Se va asigura un marcaj rutier corespunzător: demarcaţia benzilor de circulaţie, trecerile
de pietoni;
Semnalizarea verticală: semne de circulaţie de avertizare şi reglementare conform
normelor în vigoare;
Amenajarea intersectiilor cu drumurile comunale intersectate va respecta normele în
vigoare și se va acorda o atenție sporită datorită geometriei în plan a ambelor drumuri.
Întersecțiile cu drumuri de exploatare si comunale se vor realiza pe amplasamentul
existent, lucrarile de amenajare a intersectiilor constand din prevederea de racordari la
marginea partii carosabile.
Lucrari de consolidari
- 650ml zid de sprijin;
Intre km 17+000 – 17+300 si 19+000 – 19+350 se vor realiza coloane de balast si zid de
sprijin din beton de ciment, asezat pe o fundatii indirecte de micropiloti cu Ф200 avand
lungimi variabile intre 10m-12m.
Zidurile existente de la km 17+350, 17+400, 19+100, pe ambele sensuri, se vor repara.
Lucrari de aducerea la statea initiala a terenului
Pentru aducerea terenului la starea initiala se vor planta pomi si se vor imbraca
taluzurile cu pamant vegetal.
Intre km 13+050 – 14+050 pe ambele sensuri ale drumurilui, se va realiza un spatiu
verde intre limita exterioara a carosabilului si limita trotuarului. In acest spatiu se vor planta
pomii.
In zonele din extravilan, taluzul drumului va fi inierbat cu pamant vegetal in grosime de
20 cm.
Amenajarea circulaţiei
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Amenajarea circulaţiei a fost analizată conform standardelor şi normativelor în vigoare,
avându-se în vedere fluidizarea circulaţiei printr-o presemnalizare corespunzătoare. O atenţie
deosebită s-a acordat siguranţei circulaţiei, atât pietonale cât şi auto.
- Semnalizări şi marcaje:
Proiectarea sistemului de semnalizare şi marcaj va fi efectuat în conformitate cu
prevederile STAS 1848/7.
O proiectare atentă a sistemului de semnalizare şi marcaje concura la sporirea siguranţei
circulaţiei atât pe DJ687 cât şi pe drumurile cu acces la aceasta, ducând în final la sporirea
fluenţei traficului.
O avertizare şi o informare corectă, vizibilă sporeşte confortul conducătorului auto,
duce la eliminarea stresului acestuia, eliminându-se confuziile şi a manevrelor periculoase, în
final a accidentelor.
- Semnalizarea orizontală:
O componentă principală a sistemului de orientare şi dirijare a traficului auto o
constituie marcajele realizate pe suprafaţa părţii carosabile şi pe alte elemente situate în
apropierea acesteia (borduri, parapeţi).
Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulaţie, delimitarea benzilor de
circulaţie şi a părţii carosabile. marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de
oprire, pentru avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potenţial pericol.
- Semnalizare verticală:
Sistemul de semnalizare pe verticală se va studia cu atenţie pentru a avea o concordanţa
între acesta şi sistemul de marcare orizontală, pentru a nu crea confuzii şi interpretări greşite,
pentru a fi citit cu uşurinţă atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.
Realizarea unei semnalizări verticale eficiente trebuie să cuprindă indicatoare de avertizare cat
si de obligativitate.
Se vor propune lucrări de marcare a locurilor de parcare în zonele destinate acestei
activităţi, pentru avertizare privind delimitarea spaţiilor interzise, pentru interzicerea
staţionarii, furnizarea de informaţii prin utilizarea unor săgeţi sau inscripţii care oferă indicaţii
privind încadrarea corectă pe benzile care corespund itinerarului ales în adoptarea unor viteze
corespunzătoare traseului care urmează.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, indicatoare etc) vor fi agrementate
conform HGR 766/1997 şi cele care nu sunt agrementate vor fi însoţite de Certificate de
Calitate.

2.3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia
In lungul drumului exista urmatoarele utilitati:
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-

conducta de gaze;

-

linie electrica aeriana;

-

canalizare pluviala;

Pe traseul drumului judetean, pe tronsoanele unde se largeste drumul la trei benzi de
circulatie, (km 13+050 – km 14+050, km 16+550 – km 17+650, km 17+650 – km 17+740 si
km 19+210 – km 20+735) trebuiesc facute:
mutari de stalpi electrici in zona,
reaplasarea de gurilor de scurgere la noua limita carosabila, care se vor
racorda la sistemul de canalizare existent,
conductele de gaze vor fi protezate in conformitate cu prevederile
detinatorului de utilitate si vor ramane inglobate in structura rutiera pe pozitia
actuala.
2.3.7 Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:
Impactul produs de exploatarea lucrarilor este redus faţă de impactul produs în perioada
execuţiei acestora. În perioada de execuţie, impactul lucrărilor se încadrează în specificul
lucrărilor de construcţii – montaj.
Impactul asupra mediului in perioada de exploatare
In perioada de constructie, sursele de poluare a mediului provin din urmatoarele activitati:
-

Activitatea utilajelor de constructie;

-

Transportul materialelor de constructie, prefabricatelor, personalului, etc.;

-

Lucrari de terasamente;

-

Lucrările de constructie propriu-zise, etc.;

-

Realizarea lucrarilor de arta;

Impactul produs asupra mediului prin activitatile desfasurate in perioada de constructie se
manifesta prin:
-

Pulberile degajate in atmosfera de la operatiunile de incarcare-descarcare a materialelor
de constructie si a derocarilor;

-

Emisiile de substante poluante in aer specifice arderii carburantilor in motoarele termice
ale utilajelor de constructie si de transport (NOx, CO, SO2, pulberi) in fronturile de
lucru si pe culoarele de transport;

-

Pulberile de la materialele de constructie depuse in corpul drumului;

-

Apa uzata menajera care se va evacua in bazine vidanajabile pentru punctul de lucru i;

-

Apa pluviala colectata de pe platformele amenajate in organizarea de santier;

-

Schimbarea destinatiei actuale a terenului in zona corectiilor de drum si in zona unde se
amenajeaza organizarea de santier;
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Se apreciaza ca emisiile de substante poluante care ajung direct sau indirect in apele de
suprafata sau subterane nu sunt in cantitati importante.
Pentru apele uzate care vor rezulta de la organizarile de santier se va impune respectarea
limitelelor de incarcare cu poluanti conform NTPA – 001/2005 - in cazul in care acestea se vor
evacua dupa epurare intr-un curs de apa.
Daca apele uzate se vor evacua in reteaua de canalizare existenta, in apropierea traseului
concentratiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA – 002/2005 “Normativ privind
conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”.
Daca, dupa epurare apele uzate menajere se vor descarca pe terenurile invecinate, se vor
respecta limitele stabilite prin STAS 9450 – 88 “ Realizarea lucrărilor, necesită ocuparea
temporara a unor suprafeţe reduse de teren, activitatea unui parc de utilaje, organizarea
sediului de şantier, baze de utilaje, depozite de materiale, staţii de betoane, precum şi
concentrări de efective umane..
Tehnologia de executie si masurile organizatorice de protectia mediului sunt cele care vor
determina un impact redus in perioada de constructie si lipsa unui impact remanent in perioada
de operare.
Se recomanda respectarea legislatiei referitoare la colectarea, depozitarea si elimiminarea
deseurilor, manipularea si depozitarea in conditii de siguranta a materialelor de constructie, un
management corect al substantelor periculoase, reducerea la maximum a timpilor de munca si
a spaţiilor de parcare pentru utilaje.
Impactul asupra mediului in perioada de exploatare
In perioada de exploatare a drumului, sursele de poluare cu impact asupra mediului sint:
-

Degajarea poluantilor in atmosfera din traficul rutier;

-

Depunerea pe carosabil si zonele aferente a poluantilor generati de traficul rutier pe
drumul reabilitat;

-

Apele pluviale impurificate dupa ce spala carosabilul evacute in mediu fara masuri de
protectie;

-

Zgomotul produs de circulatia autovehiculelor pe drumul reabilitat.

-

Generarea deseurilor de tip menajer produse de turisti (ambalaje de bauturi si produse
alimentare, etc.) si de participantii la trafic.

Conform prognozelor de trafic si a calculul poluantiilor, impactul in perioada de operare se
estimeaza a fi redus si se incadreaza in limitele legale.
La analiza impactului produs asupra mediului in perioada de exploatare a drumului, trebuie
evidentiate efectele pozitive ale impactului, intre care cele mai importante sunt:
-

reducerea poluarii aerului prin imbunatatirea caii de rulare;

-

imbunatatirea accesibilitatii dintre localitatile traversate

-

imbunatatire a conditiilor de trafic din zona

-

dinamizarea dezvoltarii locale;

-

crearea de noi locuri de munca;
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-

cresterea calitatii vietii şi a mediului inconjurator, ca urmare a reducerii poluarii
atmosferice chimice şi sonore in localitatile care in prezent sunt traversate de caile de
circulatie de pe care autostrada va atrage trafic
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2.4 Durata de realizare si etape principale pentru realizarea investitiei
Proiectantul apreciaza ca executia lucrarilor de reabilitare a drumului si a pasajului se va realiza in 29 luni calendaristice, de la data
emiterii ordinului de incepere al lucrari din care 8 luni sunt considerate “perioadă convenţională de timp friguros” conform C16 -1984
Denumirea lucrari /
Durata de realizare

4

5

6

Anul 2018
7
8
9

10

11

12

1

2

Durata de realizare (lunii)
Anul 2019
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

1

2

3

Anul 2020
5
4
6

7

8

Predare
amplasament
Organizarea de
santier
Amenajarea terenului
Amenajari pt. prot.
mediului si aducerea
la starea initiala
Terasamente
Suprastructura
Trotuare
Scurgerea apelor
Parcari si intersectii
Pasaj
Semnalizarea pe
timpul executiei
Lucrari de
consolidari si
siguranta circulatiei Semnalizari si
marcaje defi nitive,
parapeti
Audit
Receptia lucrari
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3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
3.1. Valoarea totala
Costul total al investitiei conform Devizului general este: 36313.07972 mii
ron cu TVA, respectiv 8038.84696 mii euro cu TVA, din care valoarea lucrarilor de C+M
este de 32146.07074 mii ron cu TVA, echivalentul a 7116.37092 mii euro cu TVA.
Cursul euro la care s-au determinat valorile din devizul general este 4.5172 lei/euro, curs
de schimb in conformitate cu Ghidului Solicitantului - subsectiunea 6.2, punctul 4. Preturi
aferente luni Decembrie 2016, la un curs de 1Euro = 4.5172 Ron.
Devizul General al Investitiei, Devizele pe obiect, sunt anexate in partea scrisa a
studiului de fezabilitate.

3.2. Esalonarea costurilor coroborate cu grficul de realizare a investitiei
Costul estimativ al investitiei s-a determinat pornind de la evaluarea principalelor
cantitati de lucrari necesare pentru Modernizarea drumului si podurilor. Evaluarea a stat
la baza intocmirii Devizului General. Devizul General s-a intocmit conform prevederilor
H.G. 28/2008 si cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii investitiei.
 Componentele majore ale proiectului
Componentele majore ale proiectului se gasesc ca valori in cap. 4: Cheltuieli cu
investitia de baza. Ele sunt exprimante in devizele pe obiect si sunt exprimate in RON si
EURO.
In cadrul Devizului General se stabileste valoarea totala a investititiei precum si
valoarea C+M, iar din valoarea totala se determina valoarea supusa licitatiei.
Proiectul de investitie prezinta componente in conformitate cu conexiunea realizata
intre devizul general si un buget de proiect standard, conform cu ghidurile de finantare
publicate de Comisia Europeana.
Luand ca document de referinta Lista cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul
proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional cu privire la costurile
eligibile, se pot enumera urmatoarele cheltuieli :
 Cheltuieli privind amenajarea pentru protectia mediului ;
 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica ;
 Cheltuieli pentru investitia de baza care contine :
o Constructii si instalatii ;
 Alte cheltuieli, astfel :
o Organizare de santier ;
o Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare;
o Cheltuieli diverse si neprevazute ;
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 TVA-ul aferent.
Avand in vedere cele mai sus, investitia propusa pentru ”MODERNIZARE DJ 687,
SANTUHALM – HUNEDOARA – CALAN (km 13+050 – km 22+791)” se estimeaza, la
momentul actual, a se realiza la nivelul devizului general conform HG 28/2008 la 7116.37092
mii euro (TVA inclus). Aceasta este valoarea in baza careia se vor calcula in continuare
indiciatorii necesari, care sa demonstreze necesitatea realizarii acestui proiect.
 Asistenta tehnica si supervizare
Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor de executie se refera la asigurarea serviciilor
de consultanta de specialitate pe durata implementarii proiectului. Serviciile de consultanta vor
fi solicitate numai pentru activitatile si ariile de expertiza pentru care Beneficiarul nu dispune
de forte proprii.
Activitatea de consultanta pe timpul executiei lucrarilor este foarte utila pentru
monitorizarea actiunilor intreprinse de Antreprenor, care trebuie sa respecte intocmai oferta
prezentata la etapa de licitatie, tema impusa prin documentatia de licitatie si legislatia in
vigoare si sa nu uitam proiectul realizat de echipa de proiectare.
In cadrul acestui capitol este prevazuta si Asistenta Tehnica de specialitate, pentru
clarificarea anumitor solutii tehnice elaborate de proiectant, punerea in practiva si urmarirea
modificarilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive. Asistenta tehnica va fi
asigurata de proiectant, care va asigura si prezenta obligatorie la fazele determinante.
Supervizarea si monitorizarea este asigurata de catre beneficiar prin intermediul
inspectorilor de santier proprii, sau asistat de un consultant.
De asemenea, in cadrul acestei activitati se include si elaborarea cartii tehnice a
constructiilor si a regulamentelor de functionare, exploatare si intretinere a lucrarii, prin
cooperarea permanenta dintre Proiectant, Consultant, Antreprenor si Beneficiar pe durata
derularii proiectului si, in mod special, pe durata executiei lucrarilor. Cartea tehnica va
reflecta, conform legislatiei in vigoare pe langa situatia proiectata si situatia construita, prin
introducerea modificarilor aduse proiectului tehnic prin Note de modificare.
Contravaloarea activitatilor de asistenta tehnica si de supervizarea lucrarilor de
santier este evidentiata in cap.3 din cadrul Devizului General. Valoarea acestor activitati
s-a determinat in concordanta cu graficul de executie, asa fel incat sa se acopera intreaga
durata de executie.
In capitolul 3, in afara cativitatilor anterioare se mai cuprind cheltuielile pentru:
studii de treren, obtinere de avize, acorduri si autorizatii, proiectare precum si pentru
organizarea pocedurilor de achizitii publice.
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Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei
Denumirea lucrari /
Durata de realizare

4

5

6

Anul 2018
7
8
9

10

11

12

Durata de realizare (lunii), valori in mii lei cu TVA
Anul 2019
3
11 12
1
2
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

Anul 2020
5
4
6

Suprastructura

Trotuare

57.83400
290.76034

5877.1916

Lucrari de
consolidari si
siguranta
circulatiei Semnalizari si
marcaje definitive,
parapeti

8014.35222

1053.05480

Scurgerea apelor
Parcari si
intersectii
Pasaj
Semnalizarea pe
timpul executiei

246.02795

1466.77672

275.02059

Terasamente

8

2465.43823

275.02064

Amenajarea
terenului
Amenajari pt. prot.
mediului si
aducerea la starea
initiala

588.03788

Organizarea de
santier

7

196.01262

Predare
amplasament

341.24941

189.58303

2835.65636
22.51587

27.71184

6.92799

7916.89864

Audit
Receptia lucrari

MODERNIZARE DJ687, SANTUHALM – HUNEDOARA – CALAN (km 13+050 – km 22+791)

34.21964

Page 51

U.A.T JUDETUL HUNEDOARA

4

ANALIZA COST - BENEFICIU

Analiza cost-beneficiu este anexata studiului de fezabilitate. In continuare prezentam
cuncluziile analizei.
Rezultatele obținute în urma analizei probează faptul că realizarea investiției va fi
fezabilă din punct de vedere economic.
Aceste rezultate probeaza fezabilitatea proiectului investitional propus, cu atât mai mult
cu cât alte beneficii posibile (deși importante) nu au fost cuantificate în expresie monetară și,
prin urmare, nu au fost incluse în analiza realizată (cum ar fi conceptul de „willingness to pay”
cu repercursiuni pozitive asupra contribuțiilor la bugetul local).
În aceste condiții, sunt respectate recomandările privind elaborarea analizei costbeneficiu prevăzute de legislația în vigoare.
Pe baza acestor concluzii din analiza cost beneficiu a proiectului „Modernizare DJ687,
Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km 13+050 - km 22+791)”, se recomandă ca proiectul să
fie aprobat în vederea finanțării.

5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Consiliul Judetean Hunedoara intentioneaza sa depuna Cererea de Finantare si toate
documentele necesare pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile din Programul
Operational Regional.
SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

Valoarea totală a cererii de finanţare, din care :

36.392.043,73

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

3.185.814,28

Valoarea totală eligibilă

33.206.229,45

Contribuţia proprie, din care :

3.849.938,87

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent
Autofinanţarea proiectului* (numai pentru proiectele generatoare de
venit)
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
SOLICITATĂ

664.124,59
3.185.814,28
0,00
32.542.104,86

Valoarea totala a proiectului include atat cheltuielile cuprinse in devizul general, cat si cele
aferente activitatilor de informare si publicitate si audit.
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6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI

Lucrările de drumuri imbunătătesc sau crează accese la obiectivele turisitice,
economice, culturale si administrative din zona, ducând la dezvoltarea generala a zonei prin
crearea unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de muncă. Forta de muncă
necalificata va fi angajată din zonă.
6.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie:

Executia lucrarilor se va realiza de catre o Antrepriza de Constructii, specializata in
lucrari de drumuri si pasaje.
Se apreciaza ca forta de muncă angajata in zona pe timpul executiei va fi structurata
astfel:
- 1 dir. de santier
- 1 dir. de santier adjunct
- 1 Ing. serviciu tehnic
- 1 Ing. responsabil tehnic cu calitatea
- 1 Ing. responsabil tehnic cu executia
- 1 Ing. mecanizare
- 1 Ing. responsabil cu siguranta circulatiei
- 2 sefi de santier (drum+poduri)
- 4 maistri
- 41 muncitori
In plus in perioada realizarii lucrarilor beneficiarul va contracta diriginti de santier
specializati si atestati conform normelor legale in vigoare, pentru supravegherea lucrarilor,
care vor functiona pe toata perioada de derulare a obiectivului de investitie.

6.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare
Odată cu terminarea lucrărilor de modernizare în vederea păstrării in condiţii
normale de circulaţie a drumului, este necesar asigurarea intreţinerii curente şi periodice. In
acest sens intretinerea va fi facuta de angajatii specializati ai Consiliului Judetean sau se va
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incheia un contract de intretinere cu o firma specializata.

7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
7.1. Valoare totala a investitiei
(inclusiv TVA):

36313,07972 mii ron
8038,84696 mii euro

Valoarea totala C+M (inclusivTVA):
32146,07074 mii ron
7116,37092 mii euro
Cursul euro la data intocmirii SF: 4,5172 lei/euro in conformitate cu Ghidului Solicitantului subsectiunea 6.2, punctul 4.

7.2. Esalonarea investitiei
(valori inclusiv TVA)
in anul I:

in anul II:
19972,19385 mii RON

16340,88587 mii RON

4421,36583 mii EURO

3617,48112 mii EURO

Din care C+M
in anul I:

in anul II:
17680,33891 mii RON

14465,73183 mii RON

3914,00401 mii EURO

3202,36691 mii EURO

7.3. Durata de realizare
Durata de realizare este de 29 luni calendaristice, de la data emiterii ordinului de
incepere al lucrarii din care 8 luni sunt considerate “perioadă convenţională de timp friguros”
conform C16 -1984.
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7.4. Capacitati
 In unitati fizice si valorice
U.M.

Lungime

Valori mii lei (cu
TVA)

Lungime drum, fara pasaj

m

9.704,00

24.950,03685

Trotuare

ml

3.400,00

1.053,05480

Reabilitare pasaj, L=37.00 m

buc

1,00

2835,65636

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
Avizele şi acordurile emise de organele competente, potrivit legislaţiei în vigoare, se emit in
conformitate cu Certificatul de Urbanism emis de Consiliul Judetean Hunedoara, anexat
documentatiei.
INTOCMIT,
Ing. Marian Ghergut

VERIFICAT,
Ing. Popina Sandu Cristian
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