
S.C ASVEREXPROLAN SRL 
NR.REG.COMERT J18/31/2018; CUI.38671275 

SEDIU:LOC.TG-JIU, STR.PANDURI NR.32 JUD.GORJ;  

TEL/FAX 0253/211425;MOBIL 0728/976564;  

EMAIL ciurica68@gmail.com 

 

 1 

 

 

EXPERTIZĂ TEHNICĂ 

PENTRU : 
 “ MODERNIZARE DJ 709 F: DN 7A - CABANA 
RUSU - MASIVUL PARANG KM 10+325 - KM 
12+600, JUDETUL HUNEDOARA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORATOR: SC PADPONT DESIGN SRL 

 

2019 

 

 

 

 



S.C ASVEREXPROLAN SRL 
NR.REG.COMERT J18/31/2018; CUI.38671275 

SEDIU:LOC.TG-JIU, STR.PANDURI NR.32 JUD.GORJ;  

TEL/FAX 0253/211425;MOBIL 0728/976564;  

EMAIL ciurica68@gmail.com 

 

 2 

CUPRINS 

 

Foaie de capăt 

1. Date generale; 

 2.Amplasamentul lucrării; 

 3.Relief siclima; 

 4.Geologie siseismicitate; 

 5.Elementele principale ale expertizei tehnice; 

 5.1. Necesitatea si oportunitatea expertizei tehnice; 

  5.2. Situatia existenta a drumului investigat; 

  5.3.Evaluarea starii tehnice actuale a drumului investigat ; 

6. Creşterea gradului de siguranţa circulaţiei pe drumul investigat; 

7. Fluidizarea traficului pe drumul investigat; 

8. Evaluarea impactului asupra mediului; 

 9. Securitatea şi sănătatea în muncă (SSM); 

10. Concluzii şi RECOMANDĂRI ; 

11.Fotografii relevante . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C ASVEREXPROLAN SRL 
NR.REG.COMERT J18/31/2018; CUI.38671275 

SEDIU:LOC.TG-JIU, STR.PANDURI NR.32 JUD.GORJ;  

TEL/FAX 0253/211425;MOBIL 0728/976564;  

EMAIL ciurica68@gmail.com 

 

 3 

 

FOAIE DE CAPĂT 

 
 

 
       Denumire lucrare: “MODERNIZARE DJ 709 F: DN 7A - CABANA RUSU 

- MASIVUL PARANG KM 10+325 - KM 12+600, JUDETUL HUNEDOARA” 

 

 Amplasament: MASIVUL PARANG, ÎN EXTRAVILANUL ORASULUI 
PETROSANI, JUDEȚUL HUNEDOARA 

  

 Beneficiar:U.A.T.  JUDEȚUL HUNEDOARA 

 

 

Executant: S.C ASVEREXPROLAN SRL 

 

 

Expert tehnic:ing. ION CIURICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



S.C ASVEREXPROLAN SRL 
NR.REG.COMERT J18/31/2018; CUI.38671275 

SEDIU:LOC.TG-JIU, STR.PANDURI NR.32 JUD.GORJ;  

TEL/FAX 0253/211425;MOBIL 0728/976564;  

EMAIL ciurica68@gmail.com 

 

 4 

Nr. 360/ MAI 2019 

   

 

REFERAT, 

privind Expertiză Tehnică pentru lucrarea: 

“MODERNIZARE DJ 709 F: DN 7A - CABANA RUSU - MASIVUL PARANG 

KM 10+325 - KM 12+600, JUDETUL HUNEDOARA” 

 

 

1. DATE GENERALE 

 

U.A.T.  județul Hunedoara a solicitat o expertiză tehnică pentru lucrarile de: 

“MODERNIZARE DJ 709 F: DN 7A - CABANA RUSU - MASIVUL PARANG KM 

10+325 - KM 12+600, JUDETUL HUNEDOARA” 

Obiectivul: “Modernizare DJ 709 F: DN 7A - Cabana Rusu - Masivul Parang km 

10+325 - Km 12+600, Judetul Hunedoara” 

 se realizează pe amplasamentul drumului propriu-zis şi ampriza acestuia care 

aparţine domeniului public al Consiliului Judetean Hunedoara iar tronsonul 

studiat respectiv:“ km 10+325 - Km 12+600” se afla amplasat în masivul 

Parang, în extravilanul orasului Petrosani, județul Hunedoara. 

Tronsonul  de drum ce face obiectul prezentei expertize tehnice apartine 

drumului judetean DJ709F,care se afla in proprietatea Consiliului Judetean 

Hunedoara, acesta desfasurandu-se extravilanul orasului Petrosani, județul 

Hunedoara. 

Beneficiarul-U.A.T.Județul Hunedoara solicita recomandarea de catre 

expertul tehnic a unor soluţii tehnice pentru lucrarile de modernizare in 

conformitate cu tema de proiectare. 

 

2. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII 

 Tronsonul de drum judetean expertizat DJ 709F, km10+325- km 12+600, 

se află amplasat în masivul Parang, în extravilanul orasului Petrosani, județul 

Hunedoara, având punctul de plecare de la km10+325. Sectorul de drum 

studiat are lungimea de 2,275 km. 

Accesul pe drumul județean DJ 709F se face în kilometrul 0+000 din drumul 

national DN 7A, iar capătul drumului se află in masivul Parang. 
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 Drumul județean DJ 709F se desfășoară pe U.A.T. Petrosani. 
 În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr.10/1995, HG 

766/1997- anexa 3, P100-1/2013, PD177-2001, Norme tehnice nr.1296/2016, 

Ordin MT. nr.1295/2017, Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 10144/3, 

STAS 17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice:  

 Clasatehnică a drumului:IV; 

 categoria de importanţă: “C”; 

 clasa de importa III –medie; 

 zona climaterică II; 

 zona seismică de calcul E (grad 7,5); ag=0,10g; 

 perioada de colţ Tc =0,70 sec; 

 clasa de încărcare E (V80 – A30). 
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RELIEF, CLIMA SI MORFOLOGIE 

Judeţul Hunedoara este situat în partea sud-vestică a Transilvaniei şi 

ocupă o parte a bazinelor hidrografie ale râurilor Mureş şi Jiu. Judeţul este 

intersectat de paralela de 460 latitudine nordică şi de meridianul de 

230 longitudine estică (valori absolute publicate 46016' latitudine nordică, 

localitatea Bulzeşti, 23024' longitudine estică, localitatea Aurel Vlaicu, 

45019' longitudine estică, Munţii Parâng). Punctele extreme ale judeţului 

Hunedoara, fără indicarea coordonatelor absolute sunt: zona de NV a satului 

Ruseşti (comuna Bulzeştii de Sus) la nord, hotarul vestic al satului Pojoga 

(comuna Zam), la vest, izvoarele râului Lăpuşnic, la sud, şi ramificaţiile unor 

afluenţi de dreapta ai pârâului Jieţ, la est. Către nord şi NV, judeţul se 

învecinează cu judeţul Bihor, la vest cu judeţul Timiş, în SV cu judeţul Caraş-

Severin, la sud şi SE cu judeţul Gorj, respectiv Vâlcea, iar la est şi SE cu judeţul 

Alba. 

Relieful judeţului Hunedoara cuprinde unităţi de relief distincte, între 

acestea regiunile muntoase ocupând o pondere majoritară. Depresiunile 

intramontane şi colinare, zonele depresionare şi defileurile, completează 

structura reliefului din cuprinsul judeţului. 

Clima. Din punct de vedere al unităţilor climatice, judeţul Hunedoara este 

caracterizat de un climat de munte (cu 8 luni reci şi umede şi 4 luni temperate în 

zonele înalte şi cu 5 luni reci şi umede şi 7 luni temperate la altitudini mijlocii) şi 

de un climat continental moderat de deal, în restul teritoriului (cu 4 luni reci şi 

umede şi 8 luni temperate), cu excepţia văii Mureşului şi depresiunea Haţegului. 

Aceste complexe condiţii climatice sunt determinate de varietatea reliefului 

(etajare, compartimentarea şi fragmentarea lui, orientarea faţă de punctele 

cardinale). Iernile sunt relativ umede, în timp ce verile sunt însorite, cu un regim 

pluviometric echilibrat. 

În ceea ce priveşte circulaţia generală a atmosferei, vremea relativ 

călduroasă şi umedă iarna şi uşor instabilă iarna, este generată de circulaţia 

dinspre vest, ce are şi uşoare influenţe maritime. Circulaţia dinspre nord-vest şi 

nord evidenţiază ierni reci, răcoroase şi veri instabile. În regiunile centrale şi 

nordice ale judeţului, circulaţia maselor de aer se face predominant din sector 

vestic, în timp ce aspectele de föhn sunt tipice versanţilor estici ai Munţilor 

Metaliferi. 
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Temperaturile medii anuale (+100 C lunca Mureşului, - 20 C Munţii Retezat 

şi Parâng), conduc la un contrast termic teritorial de 120 C, extremele fiind 

regăsite în zonele montane propriu-zise (- 20 C şi - 60 C) şi în sectorul 

Mureşului, aval de Deva (circa 100 C). Temperatura medie în depresiuni este 

influenţată de mai mulţi factori, între care amintim poziţia intramontană, gradul 

de deschidere, circulaţia maselor de aer). 

Mediile lunii iunie sunt influenţate de aceleaşi diferenţe specifice fiecărei 

forme de relief, în general aceste temperaturi cuprind valori între 60C şi -200C. 

 În centrul judeţului se înregistrează cele mai mari temperaturi medii, 

aceste valori scăzând treptat, în depresiunile mari (Haţeg, Brad, Petroşani), 

atingându-se medii de 16-180 C. De remarcat faptul că munţii situaţi la nord de 

Mureş (Zarand, Găina, Metaliferi), precum şi Munţii Poiana Ruscă ating medii 

de 140 C.  

Mediile lunii ianuarie au valori cuprinse între - 10 C - 100 C, înregistrate în 

lungul Mureşului şi al Crişului Alb, respectiv în Retezat şi Parâng, contrastul 

termic de 90 C anual, fiind apropiat de cel anual. Amplitudinea termică medie 

este de circa 20-210 C în zona centrală depresionară şi de - 70 C pentru 

regiunile montane înalte. Primele îngheţuri se petrec în jurul datei de 20 

septembrie iar cele mai târzii la sfârşitul lunii mai. În munţii înalţi (Godeanu, 

Ţarcu, Parâng, Şureanu), zăpada cade în medie 80 de zile pe an şi se menţine 

circa 160 de zile, în timp ce pe culoarul Mureşului, se înregistrează circa 20-25 

zile cu ninsoare. 

Vântul predominant în judeţul Hunedoara suflă în timpul iernii pe direcţia VNV 

iar în timpul verii pe direcţia ESE, şi prezintă o serie de diferenţieri, datorate 

particularităţilor reliefului. Procentual, frecvenţa vânturilor vestice este de circa 

14-15%, iar a celor din NV şi nord este de 12-14%. 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul judeţului Hunedoara se 

suprapune pe două mari unităţi tectono-structurale structurale: autohtonul 

danubian şi pânza getică. Rezultatul al tectogenezei active, au fost delimitate 

două zone: zona cristalino-mezozoică aparţinând Carpaţilor Meridionali şi 

Munţilor Banatului şi zona sedimentar vulcanică a Carpaţilor Apuseni de sud. 

Cristalinul autohton (danubian) este întâlnit în masivele Vâlcan, Parâng, 

Retezat, Ţarcu iar pânza getică în Munţii Godeanu, Şureanu şi Poiana Ruscă. 

Prima zonă este alcătuită din şisturi cristaline, peste care se suprapun 

formaţiuni sedimentar-mezozoice, în special calcare jurasice. Formaţiuni 
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permo-carbonifere (conglomerate, brecii) şi mezozoice (gresii, şisturi argiloase, 

calcare), constituie învelişul sedimentar al cristalinului. Şisturile cristaline ce 

constituie pânza getică, sunt suprapuse de structuri sedimentare, mai ales în 

vestul Munţilor Şureanu şi în Poiana Ruscă. Zona sedimentaro-eruptivă a 

Carpaţilor Apuseni este alcătuită din formaţiuni sedimentare mezozoice 

(calcare, marne, şisturi argiloase, conglomerate, gresii) şi magmatite (gabrouri, 

bazalturi), precum şi din formaţiuni neogene (bazalturi, andezite, piroclastite). 

 

4. GEOLOGIA SI SEISMICITATEA 

Sectorul  de  drum  judetean DJ709F ce  face  obiectul  prezentului studiu  

geotehnic, Km 10+325-km12+600 ,se incadreaza  din  punct  de vedere  

geomorfologic  in  zona de  versant ,  urmarind   curbele  de   nivel,  executat  

prin  decapare  din  versant . 

Din punct de vedere topografic  terenul  este denivelat prezentand cote 

cuprinse  intre 1515,00-2040,00. 

Prin decaparea  din  versant  au  rezultat  taluze,ce vor  fi  protejate  prin  

intermediul  zidurilor  de sprijin. 

Pentru determinarea  alcatuirii   partii  carosabile pe  treaseu  au  fost  

executate  5 sondaje de slituire continuate cu foreza de3  “ in  sistem  uscat  

(S1-S5), care au  pus  in evident  urmatoarea  stratificatie : 

 

S1  km 10+500 

Cota Strat Grosimea 
stratului 
 
 

                          Descriere  litologica  

de 
la 

la 

CTn 0,35 0,35m Umplutura de elemente rare  de  pietris si  
bolovanis  in masa   nisipoasa ,galbena 
,indesata(P2FT) 

0,35 1,35 1,00m Grohotis  de panta  (elemente  de  pietris  mic  
mare,  bolovanis  in masa  prafoasa   
nisipoasa,   galben  indesat (P2FT) 

   Apa subterana    nu apare   

 
 

S2  km 11+000 

Cota Strat Grosimea                           Descriere  litologica  
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de 
la 

la stratului 
 
 

CTn 0,40 0,40m Umplutura de elemente rare  de  pietris si  
bolovanis  in masa   nisipoasa ,galbena 
,indesata(P2FT) 

0,40 0,90 0,50m Grohotis  de panta  (elemente  de  pietris  mic  
mare,  bolovanis  in masa  prafoasa   
nisipoasa,   galben  indesat (P2FT) 

   Apa subterana    nu apare   

 
 

S3 km 11+500 

Cota Strat Grosimea 
stratului 
 
 

                          Descriere  litologica  

de 
la 

la 

CTn 0,50 0,50m Umplutura de elemente rare  de  pietris si  
bolovanis  in masa   nisipoasa ,galbena 
,indesata(P2FT) 

0,50 1,30 0,80m Grohotis  de panta  (elemente  de  pietris  mic  
mare,  bolovanis  in masa  prafoasa   
nisipoasa,   galben  indesat (P2FT) 

   Apa subterana    nu apare   

 
 

S4  km 12+000 

Cota Strat Grosimea 
stratului 
 
 

                          Descriere  litologica  

de 
la 

la 

CTn 0,45 0,45m Umplutura de elemente rare  de  pietris si  
bolovanis  in masa   nisipoasa ,galbena 
,indesata(P2FT) 

0,45 1,50 1,05m Grohotis  de panta  (elemente  de  pietris  mic  
mare,  bolovanis  in masa  prafoasa   
nisipoasa,   galben  indesat (P2FT) 

   Apa subterana    nu apare   
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S5  km 12+500 

Cota Strat Grosimea 
stratului 
 
 

                          Descriere  litologica  

de 
la 

la 

CTn 0,36 0,36m Umplutura de elemente rare  de  pietris si  
bolovanis  in masa   nisipoasa ,galbena 
,indesata(P2FT) 

0,36 1,40 1,04m Grohotis  de panta  (elemente  de  pietris  mic  
mare,  bolovanis  in masa  prafoasa   
nisipoasa,   galben  indesat (P2FT) 

   Apa subterana    nu apare   

  

A)PODETE  TUBULARE   
a)Stratul si adincimea de fundare – 

Fundarea   podetelor   proiectate ,  se  va  realiza   la  adancimea   de   

Df=-1,60  m fata  de linia  rosie  a drumului -fundarea  se va realiza pe 

stratul  de  grohotis de panta  (elemente  de pietris  mic mare , bolovanis 

in masa  prafoasa –nisipoasa ), galben indesat  

b)Presiunea conventionala ce se va lua in  calcul  conform STAS 3300/2-

85(NP 112/2014)  este de : 

     pconv. = 350 kPa  ( podet) 

           

 B)  ZID DE SPRIJIN  

a)Stratul si adincimea de fundare – 

Fundarea zidurilor de spijin se va realiza   la  adancimea de   

 

Df=-1,50  m fata  de CTn -fundarea  se va realiza pe stratul  de  grohotis 

de panta  (elemente  de pietris  mic mare , bolovanis in masa  prafoasa –

nisipoasa , galben indesat  
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b)Presiunea conventionala ce se va lua in  calcul  conform STAS 3300/2-

85(Nnp 112/2014)  este de : 

     pconv. = 350 kPa(zid de  sprijin) 

Din punct de vedere al zonei seismice de calcul, conform P100-1/2013, zona de 

amplasare este după cum urmează : 

- zona seismică de calcul E ; ag=0,10g 

 - perioada de colţ Tc =0,70 sec; 

 
 

5. ELEMENTELE PRINCIPALE  ALE EXPERTIZEI TEHNICE 

Expertiza tehnică se realizează pe baza următoarelor elemente principale: 

-studii topografice; 

-studii geotehnice; 

-inspecţia vizuală a tronsonului drumului investigat şi inventarierea 

principalelor degradări existente de pe platforma acestuia; 

-efectuarea de fotografii relevante pe traseul investigat; 

- informaţii de la beneficiar. 

 

5.1.NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA EXPERTIZEI 

TEHNICE  

Necesitatea lucrărilor propuse în prezenta expertiză tehnica, sunt în 

primul rând argumentate de starea tehnică a sectorului de drum şi de condiţiile 

generale de circulaţie, actuale şi de perspectivă. 

Urmare celor prezentate mai sus realizarea unor lucrari de modernizare a 

sectorului de drum analizat,v-a asigura o creştere a viabilitatii şi siguranţei în 

exploatare precum şi creşterea calitaţii vieţii a locuitorilor din zonă prin 

reducerea poluarii, a nivelului fonic şi a vibraţiilor realizate de traficul existent 

Prin realizarea lucrărilor de modernizare a sectorului de drum expertizat 

se vor obţine următoarele avantaje socio-economice: 

 -îmbunătăţirea accesibilităţii utilizatorilor şi mobilităţii populaţiei, 

bunurilor şi serviciilor, care va stimula o dezvoltare economică durabilă ; 

 - reconectarea drumului investigat la reţeaua de drumuri zonale, cu 

implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul economic zone cu o 

dezvoltare structural deficitară ; 
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 - crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor, 

inclusive în zonele rurale ; 

 -dezvoltarea zonei din punct de vedere socio-economic; 

Oportunitatea investiţiei este impusă de considerente socio –economice şi 

anume:  

*prin modernizarea sectorului de drum investiga creşte viteza de 

deplasare a autoturismelor,şi se reduce timpul de parcurs; 

* se reduce consumul de carburanţi şi scad costurile lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii ale parcului auto ; 

* se reduce gradul de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe şi 

reducerea volumului de praf. 

Din punct de vedere functional creşte siguranţa şi confortul în trafic. 

În consecinţă, est necesar refacerea structurii rutiere pentru aducerea 

drumului la parametri impuşi de normele în vigoare, prin realizarea unui 

complex rutier adecvat.  

Această expertiză tehnică are ca scop: 

* îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii drumurilor din cadrul 

spaţiului rural; 

* ameliorarea accesului la reţeaua de drumuri comunale,judeţene, 

naţionale; 

* ameliorarea accesului la obiectivele economice din zona. 

Prin finalizarea acestor lucrări de modernizare a drumului respectiv, 

locuitorii acestor localităţi, care sunt străbătute de drumul investigat,vor 

beneficia de condiţii optime de deplasare rutieră.  

Proiectul se încadrează în strategia de dezvoltare locală si judeteana. 

 

5.2.SITUATIA EXISTENTA A DRUMULUI INVESTIGAT 

În general vizibilitatea în curbe nu este foarte bună. Lățimea părții 
carosabile este variabilă între 4,00 – 6,00 m, drumul având panta transversală 
de3,00-4,00%.  

Pe traseul studiat, dispozitivele de scurgere a apelor pluvială sunt 
colmatate sau lipsesc, astfel încât apa stagnează ori pe suprafața carosabilului 
ori pe marginea părții carosabile, favorizând infiltrarea apelor de suprafață prin 
structura rutieră. De asemenea pe traseul studiat se regăsesc 3 podețe, toate 
tubulare. 
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În prezent structura rutieră a drumului județean DJ 709F este realizată în 
principal din materiale granulare puternic contaminate cu pământ și resturi 
vegetale - conform studiului geotenic, zestrea drumului pentru tronsonul studiat 
este de 35-50cm formata din: umplutura de elemente rare  de  pietris si  
bolovanis in masa nisipoasa ,galbena ,indesata (primii 10cm sunt 
contaminati),realizata in diverse etape de executie si intretinere a tronsonului 
studiat. 

Pe lungimea sectorul studiat, exista tronsoane in care, partea carosabila 
cat si  taluzele prezinta elemente de instabilitate, atat in zone de debleu, cat si 
in zone de rambleu, fiind necesara luarea unor masuri de consolidare locala, 
pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta si confort  

  Scurgerea apelor, in general, este deficitară. Neîntreţinerea şanţurilor 
laterale a făcut ca depunerile de material de pe acostament sa îngreuneze 
scurgerea apelor meteorice. Sistemul de colectare şi evacuarea apelor pluviale 
este alcătuit din şanţuri şi podeţe care, datorită neîntreţinerii periodice au 
condus la scurgerea apei pe partea carosabilă şi implicit la degradarea 
acesteia. 

 In amonte şi in aval de podeţele subdimensionate, in perioadele ploioase se 

produc eroziuni locale. 

 Majoritatea podeţelor de descărcare existente şi de asigurare a 

continuităţii văilor traversate de către sectorul de drum analizat prezinta o serie 

de disfunctionalitati astfel: subdimensionate gabaritic sau hidraulic, lipsa 

elementelor constructive (timpane, coronamente,  parapeti de protectie, camere 

de linistire,etc.), disfunctionalitati ce conduc la eroziuni ale corpului drumului in 

amonte si aval de acestea in unele puncte chiar cu  inundarea permanenta a 

zonelor respective. 

Intersecţiile cu (drumurile) laterale sunt, în general, neamenajate, în 

conformitate cu STAS 10144/4-1995. Se remarcă faptul că la aceste intersecţii 

lipseşte îmbrăcămintea moderna pe strada sau drumul secundar, marginile 

părţilor carosabile sunt neracordate, scurgerea apelor în lungul strazii sau 

drumului secundar este nerezolvată etc. 

Osb . Majoritatea tronsoanele de drum  din intravilan, nu corespund 

din punct de vedere gabaritic(d.p.d.v al elementelor pentru drumuri 

judetene),datorita limitelor de proprietate private,materializate in urma 

realizarii cadastrelor proprietatilor individuale.  

In extravilan existand pe alocuri posibilitatea realizarii unei largire a 

platformei drumului(acolo unde situatia cadastrala si regimul juridic o 

permit) prin realizarea de casete rutiere, sau a unor ziduri de sprijin de 
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rambleu/debleu pentru sustinerea terasamentelor(in vederea largirii 

platformei drumului). 

 

5.3.EVALUAREA STĂRII TEHNICE A DRUMULUI INVESTIGAT 

Prin tema de proiectare a expertizei tehnice beneficiarul  solicita stabilirea 

starii de degradare a structurii rutiere existente,si in functie de tipul de pământ 

din patul drumului recomandarea unor soluţii de modernizarea a tronsoanelor 

de drum investigat.  

 

5.3.1. CAPACITATEA PORTANTĂ 

În cadrul expertizei tehnice beneficiarul nu a solicitat efectuarea unor 

investigaţii asupra capacităţii portante a sectorului de  drum expertizat 

Consider că proiectantul în cadrul elaborării proiectului şi stabilirii soluţiei 

de modernizare, urmează să efectueze un calcul de dimensionare plecând de 

la structura rutieră existenta stabilită în cadrul studiului geotehnic şi luând în 

considerare capacitatea portantă la nivelul patului drumului.  

 

5.3.2. STAREA DE DEGRADARE  

 Prin tema de proiectare a expertizei tehnice beneficiarul solicită stabilirea 

starii de degradare a structurii rutiere existente fara studiu de  capacitate 

portantă la nivelul patului drumului, condiţiile hidrologice, tipul de pământ din 

patul drumului şi recomandarea unor soluţii de modernizare a sectorului 

investigat.  

 În urma investigaţiilor efectuate pentru stabilirea indicelui de degradare a 

îmbrăcămintei drumului şi a structurii rutiere, se determină starea de degradare 

a acestuia funcţie de degradările existente pe partea carosabilă.  

Sectorul de drum investigat a fost realizat de o bună perioadă de timp, 

durata de exploatare a acestora este depăşită de mulţi ani, iar pentru 

prelungirea acesteia intervenţiile privind lucrările de întreţinere au fost locale şi 

nesemnificative, fapt ce a condus la starea de degradare actuală. 

 In conformitate cu instrucţiunile tehnice în vigoare pentru aceste 

tronsoane de drum sunt necesare lucrări de modernizare, pentru ca 

circulaţia să se poată desfăşura în condiţii optime . 

 Starea tehnică a sectorului de drum investigat este necorespunzătoare, 

atât din punct de vedere al suprafeţei de rulare cât şi din punct de 
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vedere al elementelor geometrice.  

 Din observaţiile făcute la faţa locului, starea actuală a tronsonului de 

drum investigat ,este precară din punct de vedere al suprafetei de 

rulare. Starea actuală a drumului studiat(tronsonul studiat), nu oferă 

condiţii optime de circulaţie. 

 Starea tehnică a tronsonului de drum investigat este necorespunzătoare, 

atât din punct de vedere al suprafeţei de rulare cu degradări multiple 

(gropi,denivelari,tasări, etc.) cât şi din punct de vedere al elementelor de 

siguranţa circulaţiei, determinat de absenţa indicatoarelor rutiere,semnalizare. 

etc. 

 Starea actuală a tronsonului  studiat, nu oferă condiţii optime de circulaţie. 

Se impune ca aceste tronsoane de  drum expertizat să fie modernizat, 

datorită stării tehnice, cu o viabilitate necorespunzatoare cauzată de : 

 elementele geometrice ale drumului nu  îndeplinesc la limită condiţiile 
impuse de normele în vigoare; 

 platforma drumului prezintă denivelări pronunţate, fapt ce facilitează 
stagnarea apelor pe platforma drumului, ce conduc la  degradarea rapidă  
a acestuia; 

 lipsa executării în timp a lucrărilor periodice de întreţinere a părţii 

carosabile a condus la accentuarea treptată a gradului de degradare a 

drumului investigat. 

 santurile existente prezinta degradari care duc la ingreunarea 

functionalitati acestora  ducand la  scurgerea haotică a apelor pluviale de 

pe versanti  pe platforma drumului. 

 starea de viabilitate a drumului este necorespunzătoare pentru 

desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale, cu defecţiuni ale suprafeţei de 

rulare, cu degradari frecvente şi pe suprafeţe extinse, cu o îmbrăcăminte 

din aggregate naturale,neconformă cerinţelor actuale de securitate şi 

confort (cu starea tehnică a îmbrăcămintei rutiere afectată de condiţiile 

climaterice, cu viteze de circulaţie reduse etc.) şi cu infiltrarea apelor din 

precipitaţii în corpul drumului (îmbrăcăminte rutieră care permite infiltrarea 

apelor în corpul drumului, dispozitive de colectare şi evacuare a apelor de 

suprafaţă care fie lipsesc, fie sunt într-o stare tehnică necorespunzătoare, 

cu apele care stagneaza în zona construcţiilor etc.) 
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În urma investigaţiilor efectuate, s-a constatat că pentru tronsonul de  

drum expertizat,starea de viabilitate este total necorespunzătoare pentru 

desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale, cu defecţiuni ale suprafeţei de rulare 

şi ale complexului rutier, frecvente şi pe suprafeţe extinse, cu o îmbrăcăminte 

rutieră neconformă cerinţelor actuale de securitate şi confort (cu starea tehnică 

a îmbrăcămintei rutiere afectată de condiţiile climaterice, cu generarea de praf 

şi noroi ca urmare a circulaţiei rutiere, cu viteze de circulaţie reduse etc.) şi cu 

infiltrarea apelor din precipitaţii în corpul drumului (îmbrăcăminte rutieră care 

permite infiltrarea apelor în corpul drumului, dispozitive de colectare şi evacuare 

a apelor de suprafaţă care fie lipsesc, fie sunt într-o stare tehnică 

necorespunzătoare, cu apele care pot stagna în zona construcţiilor etc.). 

 În concluzie,tronsonul analizat nu corespunde prevederilor „Normativului 

privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerinţele 

utilizatorilor”, indicativ NE 021-2003, „Instrucţiunilor tehnice privind 

determinarea stării tehnice a drumurilor publice”, indicativ CD 155-2001,motiv 

pentru care se impun lucrări urgente de modernizare a acestuia. 

  

6.CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA CIRCULATIEI 

 6.1.Siguranta circulatiei pe timpul execuţiei 

 Pe timpul execuţiei nu se vor depozita materiale pe partea carosabilă a 

drumului existent, ca măsură de prevenirea accidentelor de circulaţie. 

Pe timpul execuţiei se va folosi semnalizarea conform Normelor 

Metodologice, privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a 

restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona drumului şi/sau 

pentru protejarea drumului. 

Cerinţa privind siguranţa în exploatare presupune protecţia 

utilizatorilor,împotriva riscului de accidentare în timpul exploatării normale. 

Lucrarile de modernizare a sectorului de drum studiat se va face pe 

amplasamentul existent al acestuia. 

Siguranţa circulaţiei pe sectorului de drum studiat se realizează prin 

adoptarea următoarelor soluţii: 

- amenajarea intersecţiilor; 

- semnalizarea verticală şi orizontală; 

- distanţa de vizibilitate corespunzătoare. 
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Numărul de indicatoare şi marcaje rutiere va trebui sa fie suficient, iar 

amplasamentul acestora sa fie realizat în condiţii de vizibilitate care să asigure 

desfăşurarea traficului în conditii de siguranţă.  

 6.2.Siguranţa circulaţiei după terminarea lucrărilor de execuţie 

Siguranţa circulaţiei este una din problemele importante a drumurilor . 

În afară de starea de degradare a structurii existente, un alt factor ce 

influenţeaza negativ siguranţa circulaţiei este lipsa indicatoarelor de 

semnalizare rutieră; 

Toate aceste elemente conduc la o scădere a capacităţii şi vitezei de 

circulaţie. 

Recomandările pentru proiectant cuprind efectuarea 

marcajului vertical, marcaj special în curbe conform normativ, semnalizare 

verticală cu indicatoare rutiere, indicatoare de orientare pentru turişti (zone 

turistice), indicatoare de anunţare cu servicii medicale, hoteluri, atelier de 

reparaţii, staţii carburanţi,etc.Realizarea acestor lucrări, va conduce la creşterea 

gradului de siguranţă a circulaţiei. 

Proiectantul va ţine seama de aceste recomandări. Lucrările pentru 

siguranţa circulaţiei rutiere au drept scop asigurarea desfăşurării traficului în 

condiţii de reducere la minimum a posibilităţilor de producerea accidentelor, 

precum şi orientarea cât mai bună a utilizatorilor. 

Semnalizarea rutieră(semnalizare verticala), trebuie săfurnizeze 

utilizatorilor indicaţiile obligatoriu necesare (avertizare, dirijare, orientare şi 

informare), pentru a circula corect, sigur şi rapid şi în acest scop sunt prevăzute 

semnalizări verticale (indicatoare de circulaţie) şi semnalizări orizontale 

(marcaje). 

Indicatoarele pentru circulaţia rutieră au rolul de a avertiza utilizatorii 

asupra pericolelor pe care le întâlnesc şi de a oferii toate informaţiile necesare 

în vederea dirijării lor spre locul destinaţiei alese. 

 

7. FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DRUMUL INVESTIGAT 

Din analiza stării tehnice a sectorului de drum studiat, prezentată într-un 

capitol anterior, se constată că, în prezent, datorită degradărilor multiple 

existente, se produc: 

- nivele de poluare ridicată prin parcurgerea acestui tronson de drum cu 

îmbrăcăminte degradata, cu viteze reduse; 
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- creşte consumul de carburanţi şi timp de parcurs. 

Prin realizarea modernizarii sectorului de drum respectiv se vor elimina 

inconvenientele menţionate mai sus şi contribuie la: 

* cresterea activitatilor economice; 

* economii importante de carburanţi şi de timp; 

* legătura între instituţiile sociale şi culturale, va asigura o fluidizare a 

traficului în condiţii civilizate. 

Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor în intervalul unei durate 

de exploatare, este necesară executarea în bune condiţii şi la timp a lucrărilor 

de întreţinere şi reparaţii. 

Lucrările de întreţinere se execute în tot cursul anului, au character 

continuu şi preventiv, începând cu prima zi a dării drumului în exploatare. 

Este absolut necesar ca printr-o întreţinere corespunzătoare a 

dispozitivelor de evacuarea apelor să se asigure în permanenţă îndepărtarea 

apelor de pe platformă şi carosabil. 

Lucrările de evacuarea apelor se considera esenţiale şi ele trebuie să 

constituie preocuparea de bază. 

8. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Proiectantul va avea în vedere soluţionarea problemelor legate de 

infrastructura de drum, având în atentie implementarea prevederilor legislaţiei 

naţionale şi a directivelor europene în domeniu. Acest impact asupra mediului şi 

asupra factorului uman este însă de scurtă durată, adică pe perioada de 

execuţie a lucrărilor. La finalizarea acestora, cadrul natural şi zonele 

sistematizate vor fi refăcute. 

Lucrările care se vor proiecta nu se vor situa pe arii protejate sau 

ecosisteme sensibile. În acest context, nu se va produce apariţia unui impact 

negative asupra mediului. 

Impactul potential asupra mediului este redus şi acceptabil în perioada de 

execuţie a lucrărilor datorită anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibraţii, poluare 

atmosferica, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de 

transport şi execuţie a lucrării. 

Evaluarea impactului asupra mediului atât în perioada de execuţie a 

lucrărilor proiectate, cat şi ulterior pe durata exploatării acestora, va fi 

prezentata în Documentaţia tehnică pentru obţinerea Acordului/Avizului de 

Mediu. În cadrul procedurii de obţinerea Acordului de Mediu reprezentanţii APM 
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vor stabili dacă este necesară elaborarea unui studiu de evaluare a impactului 

asupra mediului, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private iar 

proiectantul/beneficiarul va elabora Raportul la acest studiu.  

Proiectul va include toate lucrările de construcţii şi amenajările necesare 

pentru protecţia factorilor de mediu pe amplasamentul şi în apropierea lucrărilor 

proiectate.  

La alegerea soluţiilor finale se va ţine cont şi de următoarele masuri: 

 Ocuparea unei suprafeţe minime de teren şi a terenurilor slab productive 

sau neproductive, cărora să le revină un cost de achiziţie cât mai redus; 

 Evaluarea tuturor factorilor de impact negative asupra mediului 

înconjurător şi adoptarea soluţiilor fezabile din punct de vedere tehnic şi 

economic pentru diminuarea impactului negativ; 

 Măsurile pentru diminuarea/eliminarea impactului produs asupra mediului 

constau din:  

  Măsuri propuse pentru perioada de execuţie: respectarea 

tehnologiei de execuţie conform proiectului şi graficului de realizare a 

lucrărilor; masuri pentru evacuarea în conformitate a deşeurilor existente 

şi a deşeurilor tehnologice ramase de la execuţia lucrărilor, dezafectarea 

incintelor de şantier, refacerea dotărilor edilitare şi a peisajului în zona, 

monitorizarea factorilor de mediu, aer, apă, sol, zgomote şi vibraţii,etc; 

 Măsuri propuse pentru menţinerea unui ecosistem corespunzător în          

zonă, recomandate pentru perioada de exploatare, cum ar fi: reducerea 

vibraţiilor şi a poluării sonore prin folosirea de materiale absorbante de 

vibraţii la construcţia sistemului rutier şi plantarea unei perdele vegetale 

de arbuşti; 

 in vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu şi a monitorizării 

activităţii se propune angajarea de către antreprenorul general a unei 

firme de specialitate, care să efectueze o monitorizare a performantelor 

activităţii acestuia cu privire la protecţia mediului pe durata execuţiei 

lucrării, respective conformarea cu normele impuse prin legislaţia actuala; 

 după finalizarea lucrărilor de construcţie, eventualele zone ocupate 

temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea 

iniţială, prin acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de arbori şi 
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vegetaţie. Ultima tranşă de plată a lucrărilor se va face doar după ce 

constructorul a făcut dovada redării în forma iniţiala a suprafeţelor de 

teren ocupate temporar. 

În perioada de exploatare se propun următoarele măsuri minime, fără a 

exclude însă adoptarea unor măsuri suplimentare: 

 monitorizarea nivelurilor de poluanţi specifici traficului (noxe şi zgomot); 

 monitorizarea degradării sistemului rutier pe traseele drumurilor studiate; 

 monitorizarea periodică a calităţi apei care se evacuează în emisar; 

 monitorizarea periodică a tasărilor umpluturii în zona aducerilor la cotă la 

cămine. 

 

9. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ(SSM) 

9.1 ASPECTE GENERALE 

Accidentele în muncă constituie un factor de risc care în lipsa unor măsuri 

de prevenire pot genera pierderi de vieţi omeneşti, traumatisme, costuri 

suplimentare ale investiţiei şi întârzieri în finalizarea lucrărilor. 

Proiectantul, va avea în atenţie să prevadă eliminarea pericolelor pentru 

personal, utilaje, echipamente, mediu, public,etc. 

Nici o persoană nu trebuie să efectueze atribuţii de serviciu care să poată 

pune în pericol sau să afecteze securitatea şi sănătatea, atât a personalului 

propriu cât şi a celorlalţi oameni. 

În alti termeni, întregul personal, la constatarea stării de pericol grav şi 

iminent, este abilitat să dispună: 

- oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii; 

- evacuarea personalului din zona periculoasă; 

- anunţarea serviciilor specializate; 

- anunţarea conducătorilor ierarhici; 

- eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi 

iminent.  

Odată aplicate, aceste exigenţe vor ajuta să protejeze personalul 

şantierului, vizitatorii, marele pubic şi mediul înconjurător de expunere a 

eventualelor pericole pentru Securitate şi sănătate. 

Obiectivele Planului Securităţii şi Sănătăţii sunt urmatoarele: 

  precizarea cerinţelor de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier; 
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 Identificarea riscurilor fizice, fizico-chimice şi biologice potenţiale pe 

şantier în timpul desfăşurării realizării lucrărilor; 

 Prescrierea masurilor de protective necesare pentru intampinarea 

riscurilor; 

 Prescrierea măsurilor specific privind proiectul ; 

 Definirea procedurilor de urgenţă. 

 

9.2 RISCURI SPECIFICE 

Se prezintă o listă neexhaustivă a lucrărilor care implică riscuri specific 

pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor: 

1. Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi îngropaţi sub alunecări de 

teren, înghiţiţi de terenuri mocirloase/mlăştinoase ori de a cădea de la înălţime, 

datorită naturii activităţii desfăşurate, procedeelor folosite sau mediului 

înconjurător al locului de muncă. 

2. Lucrări în care expunerea la substanţe chimice sau biologice prezintă 

un risc particular pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor ori pentru care 

supraveghere a sănătăţii lucrătorilor este o cerinţă legală. 

3. Lucrări cu expunere la radiaţii ionizante pentru care prevederile legale 

specific obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate. 

4. Lucrări in apropierea liniilor electrice de inaltă tensiune. 

5. Lucrări care expun la risc de înec. 

6. Lucrări de drenuri, puţuri, terasamente subterane şi tuneluri. 

7. Lucrări cu tuburi cu aer comprimat. 

8. Lucrări care implică folosirea de explozibili. 

9. Lucrări de montare şi demontare a elementelor prefabricate grele. 

 

10. RECOMANDĂRI ŞI CONCLUZII 

Lucrarile de modernizare a tronsonului de drum studiat, se va face funcţie 

de capacitatea portantă a structurii rutiere existente, de natura pământului din 

patul drumului şi de traficul rutier de perspectivă şi de caracteristicele 

geometrice ale sectorului de drum analizat,faţă de proprietăţile existente pe 

acest sector de  drum.  

Referitor la proiectarea elementelor geometrice, recomand : 

- lăţimea părţii carosabile, elementele din plan şi profil longitudinal vor fi 

proiectate în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare, cu 



S.C ASVEREXPROLAN SRL 
NR.REG.COMERT J18/31/2018; CUI.38671275 

SEDIU:LOC.TG-JIU, STR.PANDURI NR.32 JUD.GORJ;  

TEL/FAX 0253/211425;MOBIL 0728/976564;  

EMAIL ciurica68@gmail.com 

 

 22 

amenajarea corespunzătoare a racordărilor în plan şi spaţiu şi cu păstrarea 

platformei existente.  

-in profil transversal, având în vedere situaţia existentă din 

teren(nerespectarea elementelor gabaritice pentru categoria de:drumuri 

judetene) şi importanţa drumului analizat, se recomandă proiectarea unor 

elemente geometrice corespunzătoare, conform “Ordinului nr. 66/N/2000 al 

M.L.P.A.T. pentru aprobarea Specificaţiei tehnice pentru proiectarea, execuţia 

şi exploatarea drumurilor cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural, 

Indicativ ST-022-1999” si “Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

drumurilor în localităţi rurale” (Ordinului Ministerul Transporturilor nr. 

1296/2017,“Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor în 

localităţi rurale” (Ordinului Ministerul Transporturilor nr. 50/1998) cu consultarea 

prevederilor STAS 10144/1-90; 

-in  plan şi profil longitudinal, se recomandă proiectarea unor elemente 

geometrice corespunzătoare unei viteze de proiectare de 25km/h, cu păstrarea 

în mare parte a traseului existent şi cu calcularea şi amenajarea racordărilor, 

conform STAS 863-85 şi STAS 10144/1-90.  

- se vor evita soluţiile tehnice care conduc la mutarea de instalaţii 

existente(gaze ,apa,etc) sau la exproprieri de terenuri în scopul operativităţii 

derulării activităţilor de asfaltare ale drumurilor/strazilor respective şi pentru 

evitarea unor cheltuieli suplimentare. 

-in  plan ş iprofil longitudinal, se recomandă proiectarea unor elemente 

geometrice corespunzătoare unei viteze de proiectare de 25km/h, cu păstrarea 

în mare parte a traseului existent şi cu calcularea şi amenajarea racordărilor, 

conform STAS 863-85 şi STAS 10144/1-90. În acest sens, toate racordările din 

plan cu raze maimici de 100 m vor fi prevăzute cu supralărgirile necesare şi 

toate racordările cu raze mai mici decât raza recomandabilă vor fi amenajate 

prin convertire sau supraînălţare, conform normelor în vigoare.  

NOTA: 

-in  cadrul elaborarii documentatiei de executie, proiectantul va tine 

cont(acolo unde este cazul) de punctele obligate ale traseului 

(institutii,monumente,accese proprietati,etc)-asigurand un access facil la 

acestea.In cazul punctelor obligate,unde diferenta cotelor dintre linia rosie si 

cea neagra, nu permite inserarea structurii rutiere proiectate-se vor realliza 
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casete rutiere,care sa poata prelua grosimea stucturii rutiere, rezultata din 

calculul de dimensionare; 

- se vor  evita soluţiile tehnice care conduc la relocarea de instalaţii 

existente(gaze,apa,etc) sau la exproprieri de terenuri în scopul operativităţii 

derulării activităţilor de reabilitare  a drumului respectiv şi pentru evitarea unor 

cheltuieli suplimentare; 

 

Referitor la scurgerea apelor de suprafaţă(santuri),recomand 

proiectantului următoarele:  

- scurgerea apelor de suprafaţă din zona sectorului de drum investigat se va 

studia şi corela în profil transversal, profil longitudinal şi plan de situaţie, funcţie 

de situaţia concretă din teren, cu respectarea limitelor de proprietate existente;  

- pentru declivităţi mai mici de 0,40 % şi mai mari de 4,00 % se va prevedea 

protejarea pereţilor dispozitivelor de colectare şi evacuarea apelor de suprafaţă, 

conform normelor în vigoare;  

- apele din şanţuri sau rigole se vor descărca transversal prin podeţe 

corespunzătoare (rezistenţă şi stabilitate, lăţime, capacitate de scurgere etc.);  

- se va evita dirijarea apelor de suprafaţă colectate în curţile imobilelor situate 

lateral drumului supus modernizarii;  

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgerea apelor de suprafaţă sau 

păstrarea lor din pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor în 

vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste dispozitive 

şi funcţie de modalităţile concrete de evacuarea apelor din zona drumului 

respectiv; 

-în zona intersecţiilor cu drumurile sau străzile laterale se vaasigura 

continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate, prevăzându-

se podeţe tubulare de dimensiuni adecvate sau dirijând apele în lungul drumului 

cu care se intersectează (dacă este posibil acest lucru); 

- apele din şanţuri sau rigole se vor descărca transversal prin podeţe tubulare 

de dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate şi modul de scurgere a 

acestora se va realiza transversal sau longitudinal drumului, urmărindu-se 

îndepărtarea lor din zonele construcţiilor. 

Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele 

transversale ale profilurilor iar  in lungul drumului prin şanţurile existente ce vor 
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fi aduse la profil si prin cele proiectate. Apele pluviale vor fi dirijate catre 

podetele existente si cele proiectate. 

Santurile pereate(unde este cazul)  vor avea sectiune trapezoidala 

rezultata dintr-un calcul de dimensionare hidaulic si hidrologic, realizat de catre 

proiectant, se vor realiza cu beton de ciment (*). cu grosimea de 10cm turnat la 

fata locului pe strat de nisip de 5 cm . 

Se vor perea santurile in zona de descarcare a acestora in podetele 

existente si/sau proiectate,  pe o lungime de  minim 10 ml .   

 Santurile vor fi aduse la profil si vor fi din pamant si cu peretii protejati cu 

beton de ciment turnat la fata locului pe sectoarele de drum cu panta 

longitudinala> de 4% in scopul combaterii fenomenului de eroziune . 

 Cand pantele logitudinale ale fundului santului sunt mai mari, scurgerea 

se realizeaza in trepte. Inaltimea unei trepte la caderile santurilor este de cel 

mult 50 cm( de regula 15-25cm) . 

Rigola de acostament(unde este cazul)   se va așeza pe un strat de nisip 

pilonat de 5 cm. Betonul din care se va realiza va fi (*),iar rigola se va turna 

monolit sau se va procura prefabricat. 

În cazul în care se va turna monolit, rigola de acostament va fi realizată 

prin turnare în câmpuri alternative de câte 2 – 3.00 ml, iar rosturile se vor 

realiza din mortar cu rupere rapidă M100. 

Rigole carosabile(unde este cazul)  Se vor amenaja la drumurile laterale 

sau accese laterale pentru continuitatea rigolelor. Adâncimea minimă a rigolelor 

va fi de 0.50 m și se vor realiza din beton de ciment (*).Vor fi acoperite cu dale 

prefabricate cu dimensiunea de 49x30x15 cm. 

 Santurile ranforsate(unde este cazul)  se vor realiza  in zonele in care 

exista eroziuni ale taluzului  si se vor  proiecta din elemente 

prefabricate(inaltimea adaptata la situatia din teren) iar adâncimea de scurgere 

a apei in santul ranforsat de minim 0,40 m. Clasa minima a  betonului folosit 

pentru santurile ranforsate  va fi (*).  

În spatele elevaţiei se va realiza un dren din umplutură de balast.  

Pentru evacuarea apelor din spatele elevaţiei se vor prevedea  barbacane 

din 3,00m in 3,00m din tevi PVC de Ø110 mm, iar rosturile  de dilatatie –tasare 

vor fi prevazute prin modulatie la distant de 4,00-6,00m .  

Diferenta de santuri ramasa (fara cele ranforsate,cele pereate si rigole) 

vor fi neprotejate, de pamant, avand sectiunea trapezoidala sau tip rigola si 
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deschiderile variabile in functie de situatia din teren  si de calculul de 

dimensionare hidraulic si hidrologic. 

 

Referitor la podetele existente cit si cele proiectate, recomand 

proiectantului următoarele: 

- se va   analiza posibilitatea păstrării în totalitate a podeţelor existente, cu 

decolmatarea lor şi cu prevederea lucrărilor de reparaţii necesare 

(coronamente, aripi etc.).  

-podetele care nu sunt dimensionate corespunzator atat hidraulic cat si 

gabaritic se vor dezafecta si inlocui cu podete noi proiectate iar cele 

dimensionate corespunzator se vor definitiva prin efectuarea de timpane, 

coronamente si  camere de linistire. 

Pentru podetele noi proiectate la stabilirea tipului de podeţ se va tine cont de 

următoarele elemente: 

- lumina si debuşeul podeţului; 

- natura şi caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare în 

amplasamentul podeţului, determinate conform STAS 1242/3; 

- elementele geometrice ale drumului în planul de situaţie, profil  

longitudinal şi profil transversal precum şi diferenţele de cotă între partea din 

aval şi din amonte; 

- posibilitatea de întreţinere în scopul menţinerii în stare de funcţionare; 

- economicitatea şi rapiditatea în execuţie; 

- încadrarea podeţulu în peisajul înconjurător.   

-se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea 

lucrărilor anexe (rigole, şanţuri, fundaţii parapete, lucrări de consolidare şi 

sprijinire etc.) şi pentru podeţe în conformitate cu recomandările indicativului NE 

012/2007 şi codul de practică pentru producerea betonului (012/1-2007), funcţie 

de clasa de expunere.  

-adaptarea la teren a podeţelor tubulare si dalate utilizate se va efectua în 

conformitate cu prevederile Normativului P19-2003. 

Podetele tubulare care vor fi  proiectate ,vor fi  din element armate 

prefabricate asezate pe radier de beton de 20 cm grosime din clasa de 

rezistenta(*). Podetele vor fi prevazute cu timpane si coronamente  din beton(*).  

Zona va fi protejată cu parapet din beton(*)cu o grosime de 0,30 m.  Peste 

tuburi s-a prevazut o placa armata cu plasa sudata tip STNB Ø 8/100, beton(*), 

grosime de 15 cm.  
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Referitor la amenajarea intersectiilor cu drumurile/strazile laterale, 

recomand proiectantului următoarele:  

-se vor proiecta lucrările necesare de amenajare a intersecţiilor drumurilor 

respective cu drumurile laterale,racordarea corespunzătoare a marginilor 

părţilor carosabile ale drumurilor cu, care se intersectează (preferabil raze de 

min. 6,00 m) şi realizarea unei îmbrăcăminţi rutiere cu o structura rutieră ca si 

cea a drumului principal; 

- amenajarea intersecţiilor cu drumurile publice din localităţi se va efectua în 

conformitate cu prevederile STAS 10144/4-1995;  

-se vor proiecta lucrările necesare de amenajarea acceselor la proprietăţile 

adiacente drumului expertizat, în conformitate cu recomandările beneficiarului şi 

cu prevederile temei de proiectare.  

 
Referitor la  lucrările de consolidare recomand proiectantului 

următoarele: 
Datorita caracteristicilor deosebite ale drumului se propune realizarea unei  

consolidari locale prin executia unui Zid de sprijin de greutate: 
- Zid de sprijin de debleu din beton (*); L=430ml  

km 10+890 – 11+320=430m, He=2.00m, stanga 
Zidurile de sprijin vor fi dimensionate de catre proiectant si de asemenea 

se vor efectua toate verificarile pentru acest gen de lucrarii(verificarea presiuni 
pe talpa fundatiei, a stabilitatii la  rasturnare, a stabilitatii la  alunecare,etc) 

 

Referitor la siguranta circulatie, recomand proiectantului 

următoarele: 

 Pentru siguranta circulatiei si pentru evitarea accidentelor de circulatie  se 

vor prevedea de catre proiectant, platforme de intalnire conform indicativ ST-

022. 

Pentru siguranta circulatiei se vor respecta prevederile STAS 1948/1-91, 

STAS 1948/2-95 si Indicativului AND 593-2012 (Catalog de sisteme de 

protectie pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrazi) pentru amplasarea 

dispozitivelor de siguranta circulatiei, respectiv prevederile SR EN12899 pentru 

realizarea semnalizarii rutiere.Indicatoarele rutiere se vor confecţiona şi monta 

conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 şi SR 1848/7-2015. 
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Referitor la structura de rezistenta, recomand proiectantului 

următoarele:  

Structura de rezistenţă proiectată va putea fi suplă conform normativului 

PD 177-2001, cu o îmbrăcăminte bituminoasă într-unul sau două straturi sau 

structura rutiera rigida conform Indicativ NP 081-2002, care rezultă în baza 

calcului de dimensionare efectuat de către proiectant. Structura rutieră 

proiectată se va verifica la acţiunea de îngheţ-dezgheţ (STAS 17079/1-90 şi 

STAS 17079/2-90). 

Pentru realizarea Casetelor necesare aducerii părţii carosabile la lăţimea 

proiectată şi pentru asigurarea supralărgirilor din curbe(unde este cazul), se vor 

realiza înainte de construirea de straturi rutiere noi.  

În acest context, se recomanda următoarea soluţie pentru pregătirea 

suportului noii structuri rutiere: se va delimita exact lăţimea pietruirii 

corespunzătoare, cu eliminarea suprafeţelor laterale care conţin numai piatră 

alergătoare şi se vor realiza casete cu adâncimea de min. 30 cm, pe ambele 

părţi sau pe o singură parte a platformei, pentru asigurarea lăţimii părţii 

carosabile proiectate (dacă lăţimea actuală este mai mică decât cea proiectată). 

Terenul de fundare în casete se va pregăti în mod corespunzător (grad de 

compactare, capacitate portantă etc.) şi apoi se va realiza în casete un strat de 

fundaţie din balast cu grosimea egală cu a pietruirii  (grosime min. 30 cm). 

Se va proceda apoi la curăţarea de argilă a pietruirii existente, urmată de 

scarificarea şi reprofilarea acesteia pe întreaga lăţime a părţii carosabile 

proiectate, eventual cu adaos de balast pentru preluarea denivelărilor şi 

realizarea pantelor transversale proiectate, urmând ca stratul obţinut cu 

grosimea de min. 30cm să fie considerat ca strat de formă.  

Suprafaţa stratului de formă obţinut trebuie să corespundă proiectului 

(pante transversale şi declivităţi, planeitate etc.), iar capacitatea lu portantă şi 

gradul de compactare trebuie să fie cele impuse de normele în vigoare 

(stipulate prin caietele de sarcini ale documentaţiei tehnice care urmează să fie 

elaborată, conf. STAS 12253-84, Indicativ CD 31-2002 şiIndicativ AND 530-97). 

 

Pentru: “MODERNIZARE DJ 709 F: DN 7A - CABANA RUSU - MASIVUL 

PARANG KM 10+325 - KM 12+600, JUDETUL HUNEDOARA” 

recomand următoarele structuri rutiere: 
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A. PENTRU  STRUCTURA RUTIERA 

STRUCTURA TIP A1 

 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conf. SR EN 13108-1; 

 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conf. SR EN 13108-1; 

 20 cm strat de piatra sparta,  confomSTAS 10473-1:1987; 

 30 cm strat de balast conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 15 cm strat de forma (pietruire existenta reprofilata cu adaos de 

balast,recuperata din zestrea drumului) ,confom STAS 12253 . 

STRUCTURA TIP A2 

 18 cm bet.cimentBcR 4,5 conf Indicativ NE 014-2002 si SR183/1; 

  25 cm strat de piatra sparta,  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 30 cm strat de balast.  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 15 cm strat de forma (pietruire existenta reprofilata cu adaos de 

balast,recuperata din zestrea drumului) ,confom STAS 12253 . 

 

B. PENTRU  REALIZAREA CASETELOR RUTIERE 

STRUCTURA TIP B1 

 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conf. SR EN 13108-1; 

 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conf. SR EN 13108-1; 

 15cm strat de piatra sparta  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 30 cm strat de balast.  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 15 cm strat de forma din balast ,confom STAS 12253 . 

STRUCTURA TIP B2 

 18 cm bet.cimentBcR 4,5 conf Indicativ NE 014-2002 si SR183/1; 

  25 cm strat de piatra sparta,  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 30 cm strat de balast.  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 15 cm strat de forma din balast ,confom STAS 12253 . 

 

C. PENTRU  INTERSECTIILE CU DRUMURILE LATERALE(PIETRUITE) 

STRUCTURA TIP C1 

 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conf. SR EN 13108-1; 

 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conf. SR EN 13108-1; 

 15cm strat de piatra sparta  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 30 cm strat de balast.  conform SREN 13242 si STAS 6400; 
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 15 cm strat de forma (pietruire existenta reprofilata cu adaos de 

balast) ,confom STAS 12253 . 

STRUCTURA TIP C2 

 18 cm bet.cimentBcR 4,5 conf Indicativ NE 014-2002 si SR183/1; 

  25 cm strat de piatra sparta,  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 30 cm strat de balast.  conform SREN 13242 si STAS 6400; 

 15 cm strat de forma (pietruire existenta reprofilata cu adaos de 

balast) ,confom STAS 12253 . 

 

D.PENTRU AMENAJAREA ACOSTAMENTELOR: 

STRUCTURA TIP D1-PENTRU TRONSOANE  ADIACENTE SANTURILOR 

BETONATE 

 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70 conf. SR EN 13108-1; 

 10 cm strat fundatie piatra sparta de conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

  10 cm strat fundatie din balast de conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

 15 cm strat de balast recuperat din zestrea drumului,confom STAS 12253. 

STRUCTURA TIP D2-IN REST 

 10 cm strat fundatie piatra sparta de conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

 10 cm strat fundatie din balast de conf. SR EN 13242 si STAS 6400; 

 15 cm strat de balast recuperat din zestrea drumului,confom STAS 12253. 

 

Expertul tehnic recomanda prima varianta 

(*)-se va urmări alegerea clasei betoanelor utilizate pentru realizarea 

lucrărilor anexe (santuri,rigole,podete,etc.) în conformitate cu recomandările 

indicativului NE 012/2007, funcţie de clasa de expunere. 

NOTĂ 

Soluţiile se vor adopta funcţie de tipul pământului existent şi trafic, astfel 

ca structura rutieră să verifice conditia de îngheţ-dezghet şi să prezinte 

capacitatea portantă necesară pentru preluarea traficului actual si de 

perspectiva. 

Deoarece in solutiile recomandate ale structurii rutiere au fost 

analizate grosimi ale straturilor (care sa verifice cerintade  grosimea 

minima a fiecarui strat component conform normativelor in vigoare), in 

funcţie de calculul de dimensionare, se va adopta una din soluţiile 
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propuse corectandu-se, de catre proiectant daca este cazul (functie de 

rezultatul dimensionarii structurii rutiere ) 

La proiectarea obiectivului:“MODERNIZARE DJ 709 F: DN 7A - CABANA 

RUSU - MASIVUL PARANG KM 10+325 - KM 12+600, JUDETUL 

HUNEDOARA” 

 se va tine seama si de  următoarele prevederi: 

 Legea 82/98 privind aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/97 privind 

regimul drumurilor; 

 Ordinul M.T. nr.1296/2017 pentru stabilirea normelor privind proiectarea 

,construirea si modernizarea drumurilor; 

 Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru stabilirea normelor privind proiectarea şi 

realizarea strazilor în localităţile urbane ; 

 STAS 10144/1-90-Străzi.profiluri transversaleprescripţii de proiectare; 

 STAS 10144/2-91 - Străzi,trotuare, alei de pietoni şl piste de biciclişti. 

prescripţii de proiectare; 

 STAS 10144/3-91- Străzi. Elemente geometrice. Prescripţii de 

proiectare; 

 NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple 

pentru strazi; 

 NE 033-05 -Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor; 

 SR EN 12697-1: Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 

mixturiasfaltice preparate la cald. Partea 1: Conţinut de liant solubil 

 SR EN 12697-6: Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea densităţii aparente a 

epruvetelor bituminoase 

 Instrucţiuni tehnice departamentale PD 177/2001 privind dimensionarea 

sistemelor rutiere suple şi semirigide; 

 Indicativ NP 081-2002 - Normativ de Dimensionare a Structurilor Rutiere 

Rigide 

 Normativ AND 554-2002 privind întreţinerea şi repararea drumurilor 

publice; 

 STAS 1709/1,2-1990 privind degradările din îngheţ – dezgheţ; 

 STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale traseelor; 

 STAS 10796/1/1997 şi STAS 10796/2/1979  privind colectarea şi 

evacuarea apelor provenite din precipitaţii. 
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 SR EN 13108-1: Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. 

Partea 1: Betoane asfaltice 

 SR EN 13108-5: Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: 

Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic 

 SR EN 13108-7: Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: 

Betoane asfaltice drenante 

 SR EN 12620: Agregate pentru beton; 

 SR EN 13242: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic 

pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă şi în construcţia de drumuri; 

 STAS 10473/1:Straturi din pamant si agregate naturale stabilizate; 

 Norme specifice de protectie a muncii in activitatea de intretinere, 

reparatii si exploatare a drumurilor. 

 SR EN 1426:2007 - "Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetraţiei 

cu ac"  

 SR EN 1427:2007 - "Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. 

Metoda cu inel şi bilă "  

 SR EN 12593:2007 - "Bitumuri şi lianţi bituminoşi. Determinarea 

punctului de rupere Fraass"  

 SR 61:1997 - "Bitumuri. Determinarea ductilităţii" 

  STAS 10473-1:1987 - "Straturi din agregate naturale sau pământuri 

stabilizate cu ciment"  

 STAS 1907/2-90 - Acţiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrări de 

drumuri. Prevenirea si remedierea degradărilor din inghet-dezghet. 

Prescripţii de calcul; 

 SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - încercări pentru 

determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor; 

  SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9- 01, 10-

01 - încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor; 

 SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8- 03, 9-02, 10-

03 - încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale 

agregatelor; 

 NE 014-2002-Normativ pentru executarea lucrarilor de reparatii a 

drumurilor cu beton rutier. 

NOTA 
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Solutia tehnica recomandata in cadrul prezentei expertize tehnice,reprezinta 

varianta minimala, pentru lucrarea in cauza, ea(solutia) putand fi imbunatatita 

de catre proiectant in cadrul proiectului tehnic, ca urmare a unor studii 

suplimentare(topografice,geotehnice,etc)efectuate ulterior. 

Prezenta expertiză tehnică este valabilă maxim 2ani de la data elaborarii, 

sau până cand vor aparea modificari majore în plan şi spatiu ale obiectivului 

studiat(intervenţii accidentale,calamitati naturale, etc). 

 

Expert Tehnic 

ing.Ciurica Ion 
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