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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate – u a fost ela orată do u e ta ie la 
a eastă fază de proie tare 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri 

i stituțio ale si financiare  

 

Mu i ipiul Curtea de Argeș i te țio ează depu erea u ui proie t de fi a țare î  adrul 

Progra ului Operațio al Regio al -2020, apelul de proie te u u ărul POR/ / / . / /  

REGIUNI. Axa de fi a țare  di  adrul POR -  izează pro o area u or strategii u e isii 

s ăzute de dio id de ar o  pe tru toate tipurile de teritorii, î  spe ial pe tru zo ele ur a e, 

inclusiv promovarea o ilității ur a e ulti odale dura ile și a ăsurilor de adaptare rele a te 

pentru atenuare. 

Î  od parti ular, a a de fi a țare izează o ie ti ul spe ifi : „redu erea e isiilor de 

ar o  î  zo ele ur a e azată pe pla urile de o ilitate ur a ă dura ilă .  Pri  a est o ie ti  

specific din POR 2014-  su t spriji ite a ele proie te are do edes  ă or a ea u  i pa t 

pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, prin încurajarea mijloacelor de transport 

nemotorizate și efi ie tizarea transportului rutier motorizat. 

Pu tul de ple are î  ide tifi area a estor proie te se regăsește î  a aliza efe tuată di  

adrul Pla ului de Mo ilitate Ur a ă Dura ilă î  o ti uare P.M.U.D.  a u i ipiului Curtea de 

Argeș. De ase e ea, e efi iarul a pus la dispozitie un studiu de oportunitate. 

Pla ul de Mo ilitate Ur a ă Dura ilă a u i ipiului Curtea de Argeș upri de ăsuri, 

a țiu i și proie te de i ter e ții pe ter e  ediu și lu g asupra rețelei stradale, tra sportului 

pu li , tra sportului de arfă, mijloacelor alternative de mobilitate, managementul traficului, 

i ter odalitate și apa itate ad i istrati ă 

A estea su t grupate pe  te ati i de o ilitate pri ipale sau ăsuri de i ter e ție, 

fie are o ți d o serie de a țiu i spe ifi  si a u e: 

1. I ter e ții ajore asupra rețelei stradale: oder izare străzi u sau fără tra sport pu li , 

realizare de artere de legătură u iitoarea autostrada A  sau î tre străzile i terioare, realizarea de 

perdele vegetale-verzi etc.  

. I ter e ții ajore asupra tra sportului pu li : a hizițio area de auto uze ele tri e, 

a e ajarea/ oder izarea stațiilor de tra sport pu li , realizarea u ui ter i al de tra sport pu li , 

derularea de a pa ii de î urajare a utilizării tra sportului pu li  î  detri e tul elui personal 

etc.  
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. Efi ie tizarea tra sportului de arfă: regle e tarea odului de efe tuare a operațiu ilor 

logisti e, reorga izarea traseelor pe tru a esul ehi ulelor u asă totală ai are de ,  to e 

etc.  

4. Încurajarea sistemelor alternative de mobilitate: realizarea unor trasee pietonale, 

dez oltarea rețelelor de piste dedi ate ir ulației i i letelor, î fii țarea siste elor de î hiriere a 

bicicletelor, amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni, dezvoltarea infrastructurii necesare 

utilizării auto ehi ulelor ele tri e sau hi ride, a esi ilizarea spațiilor pu li e pe tru persoa ele u 

diza ilități, derularea de a pa ii de pro o are a utilizării ehi ulelor ele tri e, i lusi  pe tru 

companii etc.;  

5. Managementul traficului: implementarea sistemelor de management a traficului, 

realizarea de apli ații i for ati e are să ofere i for ații î  ti p real, rearea de par ări, et .;  

. A ordarea i tegrată a zo elor u fu țiu i o ple e;  

. Î u ătățirea i ter-operațio alității: realizarea ter i alului de transport public, 

realizarea u ei par ări de tip Park & Ride et .;  

. Creșterea apa ității i stituțio ale pe tru gestiu ea o ilității u i ipale.  

Preze ta do u e tatie se referă la o parte di  a tiu ile preze tate ai sus. 

Trafi ul şi tra sportul deter i ă i agi ea u ui oraş, su t ese ţiale pe tru e o o ie şi pot 

a ea u  efe t egati  asupra alităţii ieţii di tr-u  oraş datorită pro le elor de sigura ţă rutieră, 

zgo otului, poluării, iar î  azul tra sportului u aşi a, hiar şi o reştere î  timpul de deplasare 

datorită o gestiilor. Oraşele şi-au dez oltat siste e de tra sport, î să si ulta , a este siste e şi 

reţele de tra sport s-au adaptat oraşelor. Rolul foarte i porta t al tra sportului î  iaţa de zi u zi 

a oraşelor fa e a o ie ti ele de tra sport să fie foarte i porta te pe tru o ie ti ele ge erale ale 

u ui oraş. 

Proiectarea obiectivului s-a ela orat  î  o for itate u Te a de proie tare şi pre ederile 

Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor si Normele 

teh i e pri i d proie tarea, o struirea, rea ilitarea, oder izarea, î treţi erea, repararea, 

ad i istrarea şi e ploatarea dru urilor pu li e, Legea r. /  pri i d alitatea lu rărilor de 

o stru ţii şi i stalaţii, H.G. /  odifi ată de H.G. /  pe tru apro area u or 

regula e te pri i d alitatea î  o stru ţii şi a Regula e tului pe tru sta ilirea ategoriei de 

i porta ţă a o stru ţiei, î  o for itate u pre ederile Ordi ului r. /  pe tru apro area 

Normelor tehnice pri i d proie tarea şi realizarea străzilor î  lo alităţile ur a e şi î  o for itate 

u ur ătoarele Dire ti e ale U iu ii Europe e: 
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 a. Dire ti a Co siliului r. / /EEC, odifi ată pri  Dire ti a Co siliului r. 

97/11/EEC privind evaluarea efectelor anu itelor proie te pu li e şi pri ate asupra ediului, 

tra spuse î  legislaţia ro eas ă pri  Legea Mediului r. / , repu li ată, odifi ată şi 

o pletată pri  O.U.G. r. / ; 

 . Dire ti a adru pri i d deşeurile r. / /EEC a e dată de Dire tiva nr. 

/ /EEC tra spusă pri  O.U.G. r. /  apro ată u odifi ări de Legea r. /  

pri i d regi ul deşeurilor. 

 

  Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr. 907 din 29.11.2016 - 

Hotararea privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investirii finantate din fonduri publice. 

  Principalele acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru 

executarea lucrarilor: 

 

 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;  

 Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii;  

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si 

licee– INDICATIV NP010 -97; 

 Ordinul nr. 1955 din 18/10/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind 

unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor; 

 Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a 

structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investitii si lucrari de interventii;  

 Legea nr. 372/2005 republicata in iulie 2013 privind performanta energetica a 

cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe 

piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 

001/2006, cu modificari si completarile ulterioare;  

 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. 

Indicativ: C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Cod de proiectare seismica - Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ 

P 100-1/2013;  

 Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-
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3/2012;  

 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-

4/2012;  

 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, 

Indicativ: NP 040/2002;  

 Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;  

 Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza 

performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 

1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de 

izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;  

 SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de 

performanta;  

 SR 1907-1/1997 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de 

calcul;  

 SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de 

constructie.  

 Reglementari legislative conexe: 

 Legea nr. 3/1978 – Legea privind asigurarea sanatatii populatiei; 

 Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar; 

 Legea nr. 33/1994 – Privind expropierea pentru cauze de utilitate publica; 

 H.G. nr. 51/1992 – privind unele masuri de prevenire si stingere a incendiilor; 

▪ H.G. r. /  – privind masuri pentru reducerea riscului de avarie a constructiilor 

afectate de cutremure (Monitorul Oficial nr. 80/1990); 

▪ H.G. r. /  – privind unele masuri pentru consolidarea constructiilor, din fondul de 

stat si particular avariate de cutremure (Monitorul Oficial nr. 224/1991); 

▪ H.G. r. /  – privind Regulamentul de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor 

si adjudecarea proiectarii investitiilor publice (Monitorul Oficial nr. 29/94 si nr. 28l/l993); 

▪ H.G. r. /  – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de 

organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice (Monitorul Oficial 

nr. 281/1993); 

▪ H.G. nr. 525/1996 – Regulamentul general de urbanism H.G. nr, 112/1993; 

▪ H.G. r. /  - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 

▪ H.G. r. /  – privind componenta, organizarea si functionarea Consiliului 

Interministerial de avizare a lucrarilor publice; 

▪ Ordo a ta r. /  – privind achizitionarea de bunuri si investitii publice; 

▪ Ordi ul r. /  al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului privind 

"Conditiile tehnice de protectie a atmosferei" si "Norme metodologice privind determinarea 

emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare" (Anexele la Ordinul 462/1993); 

▪ Ordi ul r. / /MC/  "Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor" 
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(Monitorul Oficial nr. 132/1994); 

▪ Ordi ul r. / / /  MF si MLPAT continutul cadru al proiectelor pe faze de 

proiectare, al documentelor de licitatie, al ofertelor si contractelor pentru executia investitiilor 

publice; 

▪ Ordi ul r. 170/1993 indrumari privind procedura de emitere a acordului de mediu; 

▪ Ordi ul MF /  Norme metodologice privind organizarea si desfasurarea 

licitatiilor; 

▪ Ordi ul r. /  pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a 

continutului documentatiilor prevazute de Legea 50/1991. 

 

 

HG 766/1997    pentru aprobarea unor regulamente privind 

alitatea î  o stru ții  odifi ată și o pletată u HG 
/  și HG /  

O.U.G.  195/2005 Ordonanata de Urgenta a Guvernului privind 

protectia mediului 

O.U.G.  195/2002 Ordonanata de Urgenta a Guvernului privind 

circulatia pe drumurile publice 

H.G. 1391/2006 Hotararea Guvernului pentru aprobarea 

regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta 

195/2002 privind  circulatia pe drumurile publice 

Ordinul MT/MI nr. 

411/1112/2000 publicat în MO 

397/24.08.2000   

Norme metodologice pri i d o dițiile de 
î hidere a ir ulației și de i struire a restri tiilor de 
ir ulație î  ederea e e ut rii de lu r ri î  zo a 

drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 

Legea nr. 319/2006 Legea se urității și să ătății î  u ă. 
Ordinul 50-1997  Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile 

rurale 

STAS 10144/1-6-90 Strazi.Prescriptii de proiecatre. 

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 

/  u odifi ări și o pletări. 
HG 300/2006 Nor e de se uritate și să ătate pe șa tiere. 
Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 

H.G. 925/1995 Hotararea guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de 

calitatea a proiectelor, a executiei lucrarilor si a 

constructiilor 

H.G. 273/1994 Hotararea Guvernului privind aprobarea 

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora 
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H.G. 766/1997 Hotararea Guvernului pentru aprobarea unor 

regulamente privind calitatea in constructii 

Legea 198/2015 privind 

aprobarea OUG 7/2010 pentru 

modificarea O.U.G. 43-1997 

Ordonanta de urgenta privind regimul 

drumurilor 

 

Proiectare si executie lucrari de terasamente 

 STAS 2914:1984  Lucrãri de drumuri. Terasamente. Co diții teh i e 
generale de calitate. 

 STAS 12253-84  Lucrari de drum. Stratul de forma. Conditii tehnice 

generale de calitate 

 AND 530:2012  I stru tiu i pri i d o trolul alității terasa e telor 
rutiere. 

 CD 31-2002  Normativ pentru determinarea prin defle tografie și 
defle to etrie a apa it ții porta te a dru urilor u stru turi 
rutiere suple și se irigide 

 CD 182-87  Nor ati  pri i d e e uția terasa e telor și a stratului 
de for ă la dru uri. 

  Stratul de forma 

 STAS 10473/1:1987  Straturi din agregate aturale sau pă turi sta ilizate 
cu ciment 

 STAS 10473/2:1986  Lucrãri de drumuri. Straturi rutiere din agregate 

aturale sau p turi, sta ilizate u lia ți hidrauli i sau 
puzzolanici. Metode de deter i are și î er are. 

 STAS 12.253:1984  Lucrãri de dru uri. Straturi de for . Co diții teh i e 
generale de calitate. 

  Drenarea apelor de suprafata si sisteme de descarcare. Proiectare si constructie 

 STAS 10796/1:1977  Co stru ții a e e pe tru ole tarea și e a uarea apelor. 
Pres ripții ge erale de proie tare. 

 STAS 10796/2:1979  Co stru ții a e e pe tru ole tarea și e a uarea apelor, 
rigole, sa țuri și asiuri. Pres ripții de proie tare și e e uție. 

 STAS 10796/3:1988  Co stru ții pe tru ole tarea apelor. Dre uri de 
asa are. Pres ripții de proie tare și a plasare. 

 PD 85-2002  Drenare. Standarne Nationale 

Protectia taluzurilor si santurilor. Proiectare si executie 
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 STAS 2916/1987  Lucrari de drumuri si cai ferate.Protejarea taluzurilor si 

santurilor. Prescriptii generale de proiectare 

 STAS 11210/1988  Lucrãri de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii generale 

de proiectare 

  Straturi de baza si fundatii 

 STAS 1339-79  Lucrari de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. 

Principii fundamentale. 

 STAS 6400:1984  Lu r ri de dru uri. Straturi de az  și de fu dație. 
Co diții teh i e ge erale de alitate. 

 STAS 8840-83  Lucrãri de drumuri. Fundatii din pamaturi stabilizate 

mecanic. Conditii generale de calitate. 

 STAS 10473/1:1986  Lucrãri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau 

pãmânt stabilizate cu ciment. Co diții teh i e ge erale de 
calitate. 

 STAS 10473/2:1986  Lucrãri de drumuri. Straturi rutiere din agregate 

aturale sau p turi, sta ilizate u lia ți hidrauli i sau 
puzzola i i. Metode de deter i are și încercare. 

 SR 1120:1995  Lu rări de dru uri. Straturi de ază şi î ră ă i ţi 
itu i oase de a ada  se ipe etrat şi pe etrat. Co diţii 

tehnice de calitate. 

 SR EN 13108-1:2006+C91:2014  Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea 1 

Betoane asfaltice. 

 CD 147-2002/revizuit in 2013  Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos 

de cenusa de termocentrala 

 CD 29-79  Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia 

fundatiilor pentru lucrari de drumuri din pamanturi stabilizate 

cu ciment 

 CD 127-2002  Instructiuni tehnice de proiectare si executie a 

straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianti 

puzzolanici 

 CD-148-2003  Ghidul metodologic pentru executarea fundatiilor din 

balast prin compactarea prin metoda optimizarii umiditatii 

 SR EN 13108-5: 2006+AC:2008  Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea 5 

Beto  asfalti  u o ţi ut ridi at de asti  tip SMA . 

 SR EN 13108-7:2006+AC:2008  Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea 7: 

Betoane asfaltice drenante. 

 SR EN 13108-20: 2006+AC:2009  Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea 
20: Procedura pentru încercarea de tip. 

 SR EN 13108-21:2006+AC:2009+  Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea 
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C91:2014 : Co trolul produ ţiei î  fa ri ă. 

 SR EN 13808:2013  Bitu  şi lia ţi itu i oşi. Cadrul spe ifi aţiilor pe tru 
emulsiile cationice de bitum. 

 SR EN 12620+A1:2008  Lucrãri de drumuri. Agregate naturale de balastierã. 

Co diții teh i e de alitate. 

 SR EN 13043:2003/AC:2004  Agregate aturale și piatr  prelu rat  pe tru lu r ri de 
drumuri. Co diții teh i e de alitate. 

 

Imbracaminti bituminoase la cald. Proiectare si constructie 

 AND 605-2016  Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate 

executate la cald. Partea I: Conditii tehnice pentru mixturi 

asfaltice. 

SR EN 13108-1:2006+C91:2014 Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea  
Betoane asfaltice. 

SR EN 13108-5: 2006+AC:2008 Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea  Beto  
asfalti  u o ţi ut ridicat de mastic (tip SMA). 

SR EN 13108-7:2006+AC:2008 Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea : 
Betoane asfaltice drenante. 

SR EN 13108-20: 2006+AC:2009 Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea : 
Procedura pentru încercarea de tip. 

SR EN 13108-21:2006+AC:2009+ C91:2014 Mi turi asfalti e. Spe ifi aţii pe tru ateriale. Partea : 
Co trolul produ ţiei î  fa ri ă. 

SR EN 13808:2013 Bitu  şi lia ţi itu i oşi. Cadrul spe ifi aţiilor pe tru 
emulsiile cationice de bitum. 

SR 179:1995 Lu r ri de dru uri. Ma ada . Co diţii ge erale de alitate. 
SR 1120:1995 Lu rări de dru uri. Straturi de ază şi î ră ă i ţi 

itu i oase de a ada  se ipe etrat şi pe etrat. Co diţii 
tehnice de calitate. 

STAS 863:1985 Lu rări de dru uri. Elemente geometrice ale traseelor. 

Pres ripţii de proie tare. 
STAS 1598/1-1989 Lu rări de dru uri. Î adrarea î ră ă i ţilor la lu rări de 

o stru ţii oi şi oder izări de dru uri. Pres ripţii ge erale 
de proie tare şi de e e uţie. 

STAS 1598/2-1989 Lu rări de dru uri. Î adrarea î ră ă i ţilor la ra forsarea 
siste elor rutiere e iste te. Pres ripţii ge erale de 
proie tare şi de e e uţie. 

CD16-2000 Normativ pentru executia imbracamintilor bituminoase 

usoare 

Altele 

 STAS 1709/1:1990  Adâncimea de înghet in o ple ul rutier.Pres ripții de 
calcul 

 STAS 1709/2:1990  Pre e irea și re edierea degradarilor di  i gheț 
dezgheț. Pres ripții teh i e 
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 STAS 1709/3:1990  Deter i area se si ilității la î gheț a pă turilor de 
fu dație.Metoda de deter i are 

 STAS 2900 – 1989  Lu rări de dru uri. Lăţi ea dru urilor. 

 SR 4032-1:2001  Lucrãri de drumuri. Terminologie. 

 SR EN 13036-1:2010   Cara teristi i ale suprafeţelor dru urilor şi pistelor 
aeroportuare. Metode de î er are. Partea . Măsurarea 
ad i ii a rote turii suprafeţei î ră ă i tei pri  
teh i a olu etri ă a petei. 

 SR EN 13036-4:2012  Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor 

aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4. Metode de 

ăsurare a adere ţei u ei suprafeţe. Î er area u pe dul. 

 SR EN 13036-7:2004  Cara teristi i ale suprafeţelor dru urilor şi pistelor 
aeroportuare. Metode de î er are. Partea . Măsurarea 
de i elărilor straturilor de uzură ale î ră ă i ţilor rutiere: 
încercarea cu dreptar.  

 PD 177:2001  Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple şi 
se irigide etoda a aliti ă . 

 STAS 9095-90  Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani 

Reglementari tehnice 

Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes 

national 

Ordinul MT nr. 45/1998 Norme teh i e pri i d proie tarea, o struirea și 
modernizarea drumurilor 

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 

publice 

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 

publicat în MO 397/24.08.2000   

Norme metodologice privind co dițiile de î hidere a 
ir ulației și de i struire a restri țiilor de ir ulație î  ederea 

e e ut rii de lu r ri î  zo a dru ului pu li  și/sau pe tru 
protejarea drumului. 

STAS 10144/1-90 Strazi.Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare. 

STAS 10144/3-91 Strazi.Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare. 

AND 547:2013 Nor ati  pe tru pre e irea şi re edierea defe ţiu ilor la 
î ră ă i ţile itu i oase. 

AND 559:1999                           Nor ati  pri i d apli area soluţiei a tifisură di  mortar 

asfaltic. 

AND 560:1999 Nor ati  pri i d apli area soluţiei a tifisură di  i turi 
asfaltice cu volum ridicat de goluri. 

AND 563:2001 I stru ţiu i teh i e pri i d etodologia de deter i are a 
pla eităţii suprafeţelor dru urilor u ajutorul a alizatorului 

de profil longitudinal APL 72. 

AND 565:2001 I stru ţiu i teh i e pri i d etodologia de deter i are a 
pla eităţii suprafeţelor dru urilor u ajutorul u p 
integratorului B.I. 

AND 592:2014 Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la 
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ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice. 

AND 605/revizia I:2014 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate la 

ald. Co diţii teh i e pri i d proie tarea, prepararea şi 
pu erea î  operă. 

AND 507-2007 Normativ privind revizia drumurilor publice 

AND 539-2002 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate 

cu fibre de celuloza destinate executarii imbracamintilor 

asfaltice 

AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea starii de degradare a 

imbracamintii pentru structuri rutiere si semirigide 

AND 546-2009 Normativ privind executia la cald a imbracamintilor 

bituminoase pentru calea pe pod 

AND 547-99 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la 

imbracaminti rutiere moderne 

ADN 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere 

AND 577-2002 Normativ pentru executia si controlul hidroizolatiei la poduri 

AND 584-2002 Normativ pentru intretinerea si reparatia lucrarilor pentru 

drumuri publice 

CD 155-2001 Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor 

moderne 

 CD 31-2002  Normativ pentru determinarea prin deflectografie și 
defle to etrie a apa it ții porta te a dru urilor u 
stru turi rutiere suple și se irigide 

 P130-1999  Normativ privind comportarea in timp a constructiilor 

AND 525-2013 Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de 

iarna, combaterea alunecarilor si a inzapezirii 

AND 603-2012 Ghid privind conditiile se iluminat pe drumurile nationale si 

autostrazi 

AND 604-2012 Ghid privind planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de 

orientare si informare pentru asigurarea continuitatii, 

uniformitatii si cognidcibilitatii acesteia. 

 

- Legea 350/2001 privind urbanismul şi a e ajarea teritoriului, a tualizată  
- HG 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism 

- Legea /  odifi ată şi o pletată  pri i d autorizarea e e utării lu rărilor de 
constru ţii 
- Legea 363/2006 privind PATN – Se ţiu ea . Reţele de Tra sport, a tualizare Legea /  

- Legea /  de apro are a OUG /  pri i d regi ul juridi  al dru urilor, u o pletări şi 
odifi ări ulterioare 

Se a ţi e o t de sta dardele ro eşti î  igoare u pri ire la proie tarea ele e telor 

geo etri e î  pla  şi pe erti ală, apa itatea auto şi pieto ală, deter i area apa ităţii porta te şi 
di e sio area siste ului rutier, reziste ţă la î ghet-dezgheţ et . 

 

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor  

Municipiul Curtea de Argeș î registrează o populație de .  persoa e, la  ia uarie , 
o for  datelor fur izate de I stitutul Națio al de Statisti ă. E oluția populației de la i elul 
u i ipiului Curtea de Argeș a î registrat o ușoară s ădere î  perioada -2018, situație si ilară 
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elei de la i el ațio al, u de u ărul populației după do i iliu a î registrat o s ădere u , %. La 
i elul a ului  populația u i ipiului Curtea de Argeș era de .  persoa e, u , % ai 
are față de a ul . 

U itățile lo ale a ti e reprezi tă u  fa tor i porta t de atragere și de ge erare a 
ălătoriilor di  u i ipiul Curtea de Argeș. La i elul a ului , î  u i ipiul Curtea de Argeș își 

realizează a ti itatea u  u ăr de .  o pa ii, are totalizează u  u ăr ediu de . 86 

salariați o for  datelor fur izate de Mi isterul Fi a țelor Pu li e. 
Î  u i ipiul Curtea de Argeș, la i elul a ului  își desfășoară a ti itatea u  u ăr de 

 stru turi de pri ire turisti ă. Potri it datelor fur izate de Mi isterul Turis ului, î  anul 2017, o 

po dere de , % di tre stru turile de pri ire turisti ă di  u i ipiul Curtea de Argeș su t situate 
pe strada Negru Vodă. Celelalte stru turi de pri ire turisti ă di  u i ipiul Curtea de Argeș su t 
a plasate pe străzile: Str. Plopis, Str. Eroilor, Str. Lu i ii, Str. Cuza Vodă, Str. S hitului, Str. 
Progresului, Str. Valea Danului, B-dul Basara ilor, Str. Valea Iașului și Str. Voie ozi. 

 

I frastru tura rutieră și  tra sport pu li  

Rețeaua de străzi. Pri ipalele ăi de a es î  u i ipiu su t reprezentate de DN 7C Pitești 
Bascov – Curtea de Argeș – Cartisoara - i terse ție E   și DN C C pulu g- Curtea de Argeș –
R i u V l ea . Mu i ipiul Curtea de Argeș se află pe traseul Tra sfăgărășa ului, dru  ațio al 
are tra ersează el ai î alt la ț u tos di  Ro ia, Mu ții Făgăraș, pe o dista ță de apro i ati  

 k  pri  județele Argeș şi Si iu.  
I frastru tura de tra sport fero iar. Mu i ipiul Curtea de Argeș este deser it de li ia ferată 

Curtea de Argeș – Pitești, u o lu gi e de ,  k , are a fost realizată la sf rșitul se olului al XIX-

lea.  

Î ep d u data de  oie rie , CFR Călători a re e it pe ruta Curtea de Argeș – 

Pitești. Dista ța Curtea de Argeș – Pitești și retur este par ursă de patru tre uri, î  apro .  de 
minute. Trenurile deser es  lo uitorii lo alităților di  par urs Curtea de Argeș, Băi ulești, Merișa i, 
Bas o , C.I.L. și Pitești Nord , asigur du-le legătura u Bu ureștiul şi u alte lo alități de pe harta 
fero iară a județe elor Argeș, Olt, Dolj şi D o ița.  

Tre urile ir ulă î  regi  de tre  Regio pe ruta Curtea de Argeș-Pitești și retur, di  stația 
Pitești se detașează/atașează la tre urile IR î  ir ulație pe ruta Pitești-Bu urești Nord și retur. 

Transportul public local. Serviciul de transport public este prestat de Aso iația Tra slo al 
pri  i ter ediul a  i ro uze și  auto uze, are deser es  u  u ăr de  rute u o lu gi e 
medie de 8 km.  

Lu gi ea totală a rețelei de tra sport lo al î  aria ad i istrată de u i ipiu este de  k , 
iar viteza medie de exploatare a auto ehi ulelor de tra sport î  o u  de ălători este de  
k /oră.  

Deplasările î  i teriorul u i ipiului se fa  at t pri  ijloa e auto proprii t și î  regi  de 
taxi .  

De ase e ea, î  adrul lo alității se regăses  o serie de o pa ii are fa ilitează a esul 
ătre desti ațiile ațio ale și i ter ațio ale, al ăror od de operațio alizare este regle e tat de 

autoritățile județe e și ațio ale, pe teritoriul Mu i ipiului fii d apro ate de ătre Co siliul Lo al 
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stațiile de ur are/ o or re di  auto uzele/ i ro uzele e deser es  rutele i tra/i terjudețe e. 
 

Proiectul „Dezvoltarea tra sportului pu li  î  Mu i ipiul Curtea de Argeș  are scopul de a 

ide tifi a și a e alua toate ăsurile e esare pe tru redu erea e isiilor GES di  u i ipiul Curtea 

de Argeș pri  î u ătăţirea o dițiilor de deplasare pe raza u i ipiului Curtea de Argeș, reșterea 
o ilității etățe ilor pri  oder izarea siste ului de tra sport pu li  lo al, respe ti  pri  

reșterea sigura ței și o fortului parti ipa ților la trafic.  

Î  eea e pri ește siste ul de tra sport pu li  lo al di  u i ipiul Curtea de Argeș, a esta 
este for at di   li ii, u o lu gi e totală de ,  k :  

• Linia 1-Dr. Oetker-Peco Valea Sasului;  

• Linia 2-Electro-Marina-Peco Valea Sasului;  

• Linia 3-Electro-Metalurgie-Șipot;  
• Linia 4-Electro- Cuza Vodă-Noapateș Pod respe ti , Ele tro-Cuza Vodă-Șipot.  

 

Traseele de tra sport pu li  stră at î  ge eral pri ipalele artere de ir ulație di  

Mu i ipiul Curtea de Argeș, asigur d tra sportul î tre artierele de lo ui țe, zo a i dustrială și 

zo a e trală. O altă o po e tă a situației e iste te î  u i ipiul Curtea de Argeș, î  eea e 

pri ește siste ul de tra sport pu li  este repreze tat de e iste ța stațiilor a e ajate u adăposturi 

pe tru ălători, fără să e iste î să, i for ații u pri ire la traseele are utilizează stația respe ti ă 

sau progra ul de ir ulație. 

 

Concluzii conform studiului de oportunitate: 

Po derea deți erii de auto ehi ule i di ă ererea e esară de tra sport pe tru etățe ii 
are u deți  ijloa e perso ale de tra sport. Astfel, u i ipiul Curtea de Argeș a fost î părțit î  

pătrate egale u o suprafață de  k p pe tru a î les i ide tifi area e esarului de ălătorie. Cele 
ai i i alori ale po derii se regăses  î  zo ele î e i ate zo ei centrale. Având în vedere 

pozițio area relati  î depărtată a lo urilor de u ă, î  zo a e trală și ordi ă a u i ipiului și 
gradul redus al deți erii de autoturis e di  zo e periferi e pre u  Noapteș, Tar ița, Mari a, Valea 
Sasului, Poștei e istă o erere pote țială de tra sport. 

Di  Harta distri uției u ităților ș olare de la i elul u i ipiului Curtea de Argeș reiese o 
o e trare a li eelor î  zo a e trală a orașului, de u de rezultă u  flu  se ifi ati  de ele i are 

utilizează tra sportul pu li  î  o u . De ase e ea, î  adrul li eelor u studiază doar ele ii di  
u i ipiu, i și di  lo alitățile î e i ate, po derea ele ilor are utilizează tra sportul pu li  î  

comun crescând semnificativ.  

Pe l gă u itățile ș olare, alte pu te de atra ție are ge erează flu uri de ălători su t 
repreze tate de pri ipalele o ie ti e ad i istrati e Pri ărie, Jude ătorie, Poliție, Spital sau 
Autogară , a estea fii d lo alizate de ase e ea î  zo a e trală a u i ipiului. Pra ti , ajoritatea 
etățe ilor se deplasează el puți  săptă al î  zo a e trală a orașului pe tru a rezol a di erse 

pro le e ad i istrati e, e ți  de sigura ța pu li ă, sau de să ătate.  
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Nu î  ulti ul r d, au fost e ide țiate pri ipalele pu te o er iale ale u i ipiului, 
i lusi  piețele, are ge erează î  egală ăsură flu uri de ălători. A estea su t distri uite at t î  
zo a e trală, t și î  zo a de ord a orașului, u de de sitatea populației dar și a ti itatea 
e o o i ă su t î se ate. 

 

Concluzii conform studiului de trafic 

Municipiul Curtea de Argeș este u  oraș u u  pote țial ridi at de dez oltare a d î  
edere i estițiile realizate î  ulti ii a i. Ca ur are a a estei dez oltări orașul se o fru tă u 

pro le e auzate de trafi ul rutier di  e trul orașului are se desfășoară u greutate. Lipsa u ei 
aria te de o olire a u i ipiului reprezi tă pri ipala pro le ă e ți e de rețeaua i ter ă de 
ir ulație. La pro le ele lo ale de ir ulație o tri uie și R ul Argeș, are î parte u i ipiul î  două 
ari părți. De ase e ea, efi ie ța siste ului de tra sport este î greu ată de u  a age e t al 

trafi ului i efi ie t, pre u  și de atra ti itatea redusă a siste ului de tra sport pu li .  
Pri ipalele o ie ti e ale a estui studiu au ur ărit esti area flu urilor de trafi  pe rețeaua 

actuală și pe ea a ur are a i ter e țiilor propuse pri  POR . , are izează reșterea o ilității 
ur a e î  u i ipiul Curtea de Argeș pri  dez oltarea u ui siste  de tra sport oder  i tegrat, 
a esi il și dura il are să o tri uie la redu erea e isiilor de ar o . Proie tul deser ește î treaga 
o u itate lo ală di  u i ipiul Curtea de Argeș, are are o populație de apro i ati  .  

locuitori.  

Î urajarea odurilor alter ati e de ir ulație, î  spe ial a tra sportului pu li  de ălători 
conduc la o di i uare a trafi ului otorizat, pri  redu erea parti ipa ților la a est trafi . Î  plus, 
î urajarea a estor oduri de ir ulație pot a ea efe te e efi ie asupra stării ge erale de să ătate 
a populației dar și asupra ediului pri  redu erea e isiilor de dioxid de carbon. 

 

Proie tul este stru turat pe  o po e te pri ipale şi a u e: 

Componenta 1 – Realizare garaj/autobaza  

Cladirea existenta care are functiunea grajd (anexa). Ea va deveni garaj/autobaza pentru 

autobuze (mijloace de transport in comun) prin schimbare de destinatie. 

 Componenta 2 – Realizare statii de autobuz si lucrari complementare acestora lu rari şi 

dotari noi) 

Proiectul va include realizarea unor adaposturi pentru pietoni la statiile de autobuz care se 

vor infiinta.  

Componenta 3 – Reabilitare strada Locotenent Pavelescu (lucrari de reabilitare) cele 2 

tronsoane care asigura accesul spre garaj/autobaza. 

Componenta 1 – Realizare garaj/autobaza  

 

Probleme identificate o for  studiilor de trafi  şi de oportu itate: 

 poluarea creata de utilizarea autobuzelor diesel 

 parc auto invechit si subdimensionat 
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 lipsa unui management integrat de transport, o aplicatie care sa gestioneze toate 

resursele are o ură la realizarea u ui tra sport oder  

 

De ase e ea se o stată lipsa u ui garaj/auto aze. 

 

Terenul pe are se doreşte realizarea u ui garaj/auto aze are o constructie existenta: anexa cu 

sarpanta in 2 ape si invelitoare din table.  Prin schimbare de destinatie din anexa in garaj/autobaza, 

va putea adaposti mijloace de transport in comun (autobuze).  

 

Accesul auto si pietonal se face din str. Locotenent Pavelescu. 

 

 

Cladirea prezinta degradari majore dupa cum se poate observa, la momentul actual nu 

i depli este o ditiile pe tru asigurarea spaţiului e esar realizarii u ui garaj/auto aze. 

Componenta 2 – Realizare statii de auto uz si lu rari o ple e tare a estora lu rari şi 
dotari noi) 

 

Nu e ista statii de auto uz i fii tate ȋ  toate zo ele u i ipiului.  

Dotarile e iste te, adi ă adaposturile la statiile de auto uz sunt aproape inexistente şi sunt 

e hi, iar ȋ  u ele azuri a estea u e ista. Se stie a durata de iata a adaposturilor pe tru statiile 

de autobuz este cuprinsa intre 5-10 ani in functie de specificatiile producatorului, ultima investitie de 

acest gen s-a facut cu foarte mult timp in urma. 

In plus, amplasarea statiilor de autobuz existente nu asigura respectarea cerintelor privind 

siguranta circulatiei pietonilor, acestia coboara din mijloacele de transport in comun direct pe 

carosabil in unele cazuri, neexistand amenajate trotuare. O alta problema identificata este aceea a 

lipsei alveolelor pentru oprirea in siguranta a autobuzului in afara partii carosabile. 

Practic aproape toate statiile de autobuz nu se incadreaza ȋ  eri tele a tuale ale legislatiei 

ȋ  igoare, fiind necesara reanalizarea acestora atat din punct de vedere a numarului de statii 
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necesare la nivelul municipiului, cat si amplasarea acestora care nu este corespunzatoare. 

 

 

Pasagerii coboara din autobuz pe zona verde, alveola nu este amenajata corespunzator.  

 

 

Pasagerii coboara din autobuz pe zona verde, existand pericol sa se accidenteze datorita 

diferentei de nivel destul de mare fata de trotuarul existent.  
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Pasagerii coboara din autobuz direct in sant, trec pe zona verde pana ajung la trotuar care 

nu este amenajat corespunzator. Amenajarile realizate la acest moment nu sunt functionale 

pentru persoanele cu dizabilitati. 

Se observa lipsa existentei adaposturilor la statia de autobuz in toate imaginile de mai sus. 

Un alt aspect este amenajarea deficitara a trecerilor de pietoni din zona statiilor de autobuz 

sau lipsa acestora, ceea ce face ca pietonii, sa traverseze strada prin loc nepermis aspect 

care poate duce la producerea de accidente. Se stie ca, ȋ  ge eral, ȋ  zo a statiilor de 
auto uz se reaza aglo erări de persoa e, to ai de a eea, i  zo a a estora se a e ajeaza 
treceri de pietoni. La acest moment, u este asigurată deplasarea i  o ditii de sigura tă 
ȋ tre ele  statii de auto uz are se afla de o parte si de alta a strazii. 

 

Alte probleme identificate sunt: 

 lipsa unor aparate de emitere tichete pentru calatori 

 lipsa unor panouri de informare in statiile de calatori 

 

Componenta 3 – Reabilitare strada Locotenent Pavelescu (lucrari de reabilitare) cele 2 

tronsoane care asigura accesul spre garaj/autobaza. 

La acest moment nu se poate realiza accesul in conditii de siguranta spre garaj/autobaza 

pe ultima parte a traseului. 

Degradarile existente pe cele 2 tronsoane fac dificila circulatia in conditii de 

siguranta. 

Realizarea lucrarilor de constructie din cadrul acestei componente este in stransa legatura 

cu realizarea componentei numarul 1. 
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Cele doua tronsoane de strada analizate au lungimile de 242 m (tronsonul 1) si 222 

m (tronsonul 2). 

Starea tehnica a acestor sectoare stradale este precara, iar din punct de vedere al 

elementelor geometrice in plan, acestea nu se incadreaza in prevederile STAS 

10144/3/1991. 

Ele e tele geo etri e î  profil lo gitudi al su t de ase e ea e orespu zătoare.
 Partea arosa ilă a tro soa elor stradale a alizate prezi tă degradări, iar pa ta 
tra s ersală u este respe tată, eea e fa e a î  ulte lo uri apa să ălteas ă şi să se 
infiltreze î  stru tura rutieră. Scurgerea apelor este deficitara. Astfel ca urmare a efectelor 

defavorabile hidrometeorologice, aceste lucrari au fost degradate sau distruse, 

impunandu-se consolidarea sau refacerea acestora. Santurile laterale fiind degradate, iar 

pe lungimi mari inexistente, nu asigura continuitatea preluarii si evacuarii apelor pluviale in 

conditii optime. Strada nu este prevazuta cu semnalizare rutiera conform standardelor in 

vigoare.  

 

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prog oze pe ter e  ediu şi lu g 
privi d evolu ia ererii, ȋ  s opul justifi ării e esită ii o ie tivului de i vesti ii 

 

Primaria municipiului Curtea de Arges a elaborat Pla ul de Mo ilitate Ur a ă Dura ilă a u i ipiului 

Curtea de Argeș, acesta fiind planul strategi  ela orat pe tru satisfa erea e oilor de o ilitate a etățe ilor î  

o diții de efi ie ță, sigura ță și suste a ilitate. Co for  a estuia o ie ti ele fu da e tale pe are 

Autoritatea Lo ală și le propune vis-a- is de o ilitatea etățe ilor său sunt: 

• Accesibilitatea  

• Efi ie ța e o o i ă 

• Sigura ța  

• Protejarea mediului 

• Calitatea ieții 

 

Î  a est se s, de i e ese țială oferta pri i d utilizarea ijloa elor de tra sport electrice, prin 

a e ajarea ade ată a i frastru turii, astfel î t să încurajeze utilizarea acestora de catre etățe i. 

Da ă e raportă  la el ai fre e t od de tra sport utilizat î  fu ție de perioada a ului 

se re ar ă ur ătoarele aspe te: 

• iar a lo uitorii erg pe jos ai puți  o parati  u elelalte a oti puri; 

• tra sportul pu li  este el ai utilizat pri ă ara; 

• iar a se folosește ai des ta i-ul; 
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• autoturismul personal este cel mai des utilizat iarna. 

A eliorarea orespu zătoare a a estor fa tori a o du e așadar u doar la o reștere a 

a esi ilității etățe ilor, i hiar la o reștere a alității ieții a estora. 

Nu ȋ  ulti ul rȃ d redu erea poluarii ȋ  u i ipiul Curtea de Argeş o stituie u  fa tor 

i porta t ȋ  e ţi erea să ătăţii lo uitorilor. 

 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Implementarea unui nou sistem de transport în comun bazat pe vehicule electrice 

asigură o te di ță de reștere a di a i ii tra sportului î  o u , î  raport u tra sportul 

individual cu autovehicule personale, ceea ce într-o aglo erare ur a ă o tribuie la 

e ți erea și î u ătățirea para etrilor alitati i ai stării ediului, pri  redu erea 

poluării aerului, respe ti  pri  i i izarea e isiilor de CO . 

O ie ti ele ge erale ur ărite pri  strategiile a tuale în domeniul transporturilor 

sunt: 

• Di i uarea e isiilor ge erate de rețeaua de tra sport ur a ă și i terur a ă î  s opul 

redu erii i pa tului asupra ediului î o jurător; 

• Ati gerea u or i eluri dura ile de o su  de e ergie pe tru tra sporturi pri  

diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

• Redu erea zgo otului ge erat de ijloa ele de tra sport pe tru i i izarea i pa tului 

asupra să ătății populației; 

 

COMPONENTA 1. – REALIZARE GARAJ/AUTOBAZĂ 

Obiectiv 1 Realizare garaj/auto ază, i lusiv i frastru tura teh i ă afere tă 

Componenta presupune modernizarea transportului în comun prin construirea unui garaj/unei autobaze 

pentru vehiculele de transport public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă. 

Obiectiv2 Moder izarea tra sportului î  o u  pri  a hizițio area de auto uze ele tri e 

Modernizarea transportului în comun prin achiziționarea de autobuze electrice va conduce la 

reducerea emisiilor de CO , la reșterea gradului de a esi ilitate, reșterea o ilității populației, 

respectiv la reducerea costurilor generalizate de utilizatori. 

A hizițio area de auto uze, defi ite o for  pre ederilor Ordo a ței Gu er ului r. /  pri i d 

tra sporturile rutiere, u odifi ările și o pletările ulterioare reprezi tă o i ter e ție i porta tă 

pe tru lo uitorii u i ipiului Curtea de Argeș î tru t a eștia or putea e efi ia de u  ser i iu de 

tra sport pu li  lo al la sta darde europe e. Pri  ur are, a hizițio area auto uzelor ele tri e are 
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or asigura ser i iul de tra sport pu li  lo al î  u i ipiul Curtea de Argeș reprezi tă o e esitate 

pentru populație. 

Auto uzele tre uie să fie spe ial o struite pe tru tra sportul ălătorilor așezați pe s au e sau î  

pi ioare și să ai ă podea joasă, pe tru a se per ite ur area și o or rea u ușuri ță a ălătorilor î  

stațiile de tra sport pu li , i lusi  asigurarea utilizării a estui ser i iu de ătre persoa ele u 

diza ilități. 

COMPONENTA 2. – REALIZARE STAȚII DE AUTOBUZ ȘI LUCRĂRI COMPLEMENTARE ACESTORA 

Obiectiv 3 Co struirea/ a e ajarea/ oder izarea stațiilor de tra sport pu li  

Conform Planului de Mobilitatea Ur a ă Dura ilă a u i ipiului Curtea de Argeș, u ul di  o ie ti ele 

pri ipale e ți  de tra sportul pu li  este de a o strui statii de autobuz noi, acolo unde este cazul. 

Pri  i ter ediul a estei i estiții se propu e oder izarea siste ului de transport public prin 

o struirea de oi adăposturi are a o tri ui la reșterea gradului de a esi ilitate î  r dul 

o u ităților lo ale. Se a a ea î  edere asigurarea a esi ilității persoa elor u o ilitate redusă. 

Majoritatea stațiilor de tra sport pu li  or a ea ur ătoarele fa ilități: adăposturi pe tru ălători, 

mobilier, automate de bilete, sisteme de informare, echipamente specifice instalate în mijloacele de 

transport în comun, etc. 

Obiectiv4 Co struirea stațiilor de ali e tare a auto uzelor electrice 

Pe tru î ăr area auto uzelor ele tri e proie tul pre ede și a hizițio area și i stalarea stațiilor de 

reî ăr are a a estora. Stațiile pe tru î ăr area auto uzelor ele tri e or fi e hipate u siste e de 

î ăr are rapidă pe ti pul zilei construite pe tru deser irea zil i ă a auto uzelor și stație u siste  de 

î ăr are le tă pe ti pul opții construite în garajul/autobaza. 

Obiectiv5 Modernizarea transportului în comun prin implementarea unui sistem de management 
informatizat 
Pri  a eastă a țiune se propune crearea unui sistem de management informatizat a transportului în 

o u , u rol î  opti izarea și efi ie tizarea traseelor de tra sport pu li , dar și de reștere a 

sigura ței și o fortului ălătorilor. 

Obiectiv6 Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete pentru c l tori  
Vizează rearea u ui siste   de e itere ilete e a fa ilita orie tarea ălătorilor ătre utilizarea 

ser i iilor de tra sport pu li , pri  ușurarea a hizițio ării legiti ației de ălătorie. 

COMPONENTA 3. – REABILITARE STRADĂ LT. PAVELESCU – CELE DOUĂ TRONSOANE CARE ASIGURĂ 

ACCESUL SPRE GARAJ/AUTOBAZĂ 

 

Obiectiv 7 Rea ilitare stradă Lt. Paveles u – ele două tro soa e are asigură a esul spre 
garaj/auto ază 

Co po e ta pre ede rea ilitarea elor două tro soa e ale străzii Lt. Pa eles u, are asigură 

accesul spre garaj/auto ază, a esi ilitatea fii d î  preze t defi itară, di  auza stării proaste a 
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infrastructurii rutiere. Rea ilitarea elor două tro soa e este ese țială î  ederea fluidizării 

ir ulației ijloa elor de tra sport pu li  și a reșterii sigura ței ir ulaţiei odata u realizarea 

garajului/auto azei i  zo a respe ti ă. 

I estiția î  rea ilitarea străzii Lt. Pa eles u doar ele  tro soa e are asigura a estul spre 

garaj/auto aza a a ea o o tri uție dire tă la reșterea utilizării tra sportului pu li , fapt e a 

determina reducerea emisiilor de CO2 din transport. 

 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OP IUNI 
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTI II 
 

Proie tul este stru turat pe  o po e te pri ipale şi a u e: 
 

Componenta 1 – Realizare garaj/autobaza  

Cladirea existenta care are functiunea grajd (anexa). Ea va deveni garaj/autobaza pentru 

autobuze (mijloace de transport in comun) prin schimbare de destinatie. 

 Componenta 2 – Realizare statii de auto uz si lu rari o ple e tare a estora lu rari şi 
dotari noi) 

Proiectul va include realizarea unor adaposturi pentru pietoni la statiile de autobuz care se vor 

infiinta.  

Componenta 3 – Reabilitare strada Locotenent Pavelescu (lucrari de reabilitare) cele 2 

tronsoane care asigura accesul spre garaj/autobaza. 

 

 

SCENARIUL1 

 

SCENARIUL2 

Componenta 1 – Realizare garaj/autobaza  

Garaj cu structura metalica si de beton  Garaj cu structura de beton 

Componenta 2 - Realizare statii de autobuz si lucrari complementare acestora 

 lu rari şi dotari oi  

Statii de autobuz tip1 cu structura metalica si 

sticla securizata  

Statii de autobuz tip2 cu structura metalica 

si policarbonat compact  

Componenta 3 – Reabilitare strada Locotenent Pavelescu (lucrari de reabilitare) cele 2 tronsoane 

care asigura accesul spre garaj/autobaza. 

structura rutieră suplă stru tură rutieră rigidă 

 

Descrierea constructiei existente 
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3.1. Particularitati ale amplasamentului –datele sunt identice pentru ambele scenarii 

au fost descrise o singura data.  

 

 

3.1.1.  Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata 

terenului, dimensiuni in plan, regim juridic – natura proprietatii sau titlul de 

proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii / 

obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz  

 

Municipiul Curtea de Argeș este situat î  partea de ord a județului Argeș, la o 
dista ță de  de k  de u i ipiul reședi ță de județ Pitești, la  de k  de u i ipiul 
R i u V l ea şi la  de k  de u i ipiul C pulu g. Suprafața u i ipiului ăsoară  
km pătrati, î părțiți i   artiere și este defi ită de ur ătoarele oordo ate geografi e : la 

ord paralela º ´ latitudi e ordi ă, la sud paralela º ´ latitudi e ordi ă, la est 
meridianul 24º45´ longitudine estica si la vest meridianul 24º37´ longitudine estica.  

 

 

Relief  

Mu i ipiul Curtea de Argeș este situat î  depresiu ea i tra oli ară a azi ului 
superior al r ului Argeș, î o jurat de dealurile si us elele sudi e ale Mu ților Făgăraș. 
Altitudinea medie este de cca 450 m. 

Alegerea categoriei de i porta ţă a o stru ţiei s-a fă ut î  o for itate u pre ederile art. 
 Se ţiu ea  O ligaţii si răspu deri ale proie ta tului  di  Legea r.  di   ia . , 

Legea privi d  alitatea  î   o stru ţii   şi  î   aza Metodologiei de sta ilire a ategoriei de 

i porta ţă a o stru ţiilor  di  Regula e tul privi d sta ilirea ategoriei de i porta ţă a 
o stru ţiilor  aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.  Lucrarea  ce  face  obiectul  

a estei do u e taţii se î adreaza la ategoria de i porta ţă C.   Conform prevederilor 

STAS 10100/0-  Pri ipii ge erale de verifi are a sigura ţei o stru ţiilor , lu rările a estei 
do u e taţii se î adrează î  lasa de i porta ţă III – o stru ţii de i porta ţă edie. 

 

SCENARIUL1 SCENARIUL2 

Componenta 1 – Realizare garaj/autobaza  

Terenul studiat se situeaza in mun. Curtea de Arges, str. Locotenent Pavelescu, jud. Arges, in 

intravilanul municipiului curtea de Arges. 

În prezent, amplasamentul analizat pentru garaj/autobaza are o suprafa ă totala de 704 mp. 

A esul pe proprietate se realizează de pe latura sudi a. 

Retrageri fata de limita de proprietate a cladirii_C1 – situatie actuala: 

 Nord – 10,40 m 
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 Sud – 2,70 m 

 Vest – 0,50 m 

 Est – min 9,85 m 

Retrageri ale constructiei_C1 fata de cladirile existente din jur: 

 Vest – 0,50 m 

 Est – 9,85 m 

Tere ul si o stru tia aparti  u i ipiului Curtea de Argeş. 

Componenta 2 - Realizare statii de autobuz si lucrari complementare acestora 

 lu rari şi dotari oi  

A plasa e tul statiilor de auto uz şi a lu rarilor o plementare acestora se afla in municipiul 

Curtea de Arges, conform planurilor de situatie din partea desenata. 

Tere ul aparti e u i ipiului Curtea de Argeş si este i travila . 

Componenta 3 – Reabilitare strada Locotenent Pavelescu (lucrari de reabilitare) 

cele 2 tronsoane care asigura accesul spre garaj/autobaza. 

Strada Locotenent Pavelescu, are ca punct de plecare strada Cuza Voda 

Tere ul si o stru tia aparti  u i ipiului Curtea de Argeş. 

 

 

3.1.2. Relatii cu zone invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile  

 

Căi de a es:   
Feroviare  

Li ia ferată î tre Pitești - Curtea de Argeș a fost o struită î tre a ii  și  de 
i gi erul Elie Radu și a presupus și ridi area ultor a toa e, gări și pasaje. Gara Regală a 
fost realizată după u  odel origi al di  Fra ța, o i at u ele e te de stil ro es  de 
ătre arhite tul A dré Le o te de Nou . Astăzi Gara di  Curtea de Argeș este de larată 
o u e t arhite tural, fii d u i ă î  Ro ia. Gara di  Curtea de Argeș și li ia ferată Pitești 

- Curtea de Argeș su t de larate o u e te istori e. Pe l gă aloarea turisti ă, Gara Regală 
di  Curtea de Argeș reprezi tă u  i porta t pu t de a es ătre zo ele turisti e de a i  
i teres di  Ro ia, respe ti  Curtea de Argeș, Vidraru, Tra sfăgărășa .  

 

Terestre 

 A esul î  Mu i ipiul Curtea de Argeș se realizează pe DN  p ă la Pitești, apoi pe DN 
C î ă  de k . Fostă stație de poștă, i lusă î  I di atorul urselor poștale di  Europa 

, Curtea de Argeș este situată la i terse ția dru ului de legătură Pitești –Sibiu cu 

drumul subcarpatic Câmpulung-Muscel –Rm. Vâlcea– Tg. Jiu. 
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 Accesul la obiectivele studiate se realizeaza prin strada Lt. Pa eles u şi str. Cuza Vodă pentru 

o po e tele  şi , o ie ti ele are fa  parte di  o po e ta  su t raspa dite pe reteaua de 

strazi ale u i ipiului Curtea de Argeş. 
 

 

3.1.3. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale 

sau construite; 

Strazile su t ȋ  ge eral orie tate pe lu gi e pe a a ord-sud si est-vest. 

 

3.1.4. Surse de poluare existente in zona 

Nu este cazul. Nu au fost depistate si semnalate. 

 

3.1.5. Date climatice si particularitati de relief 

Date seismice si climatice  

Cli ă 

 Situarea intr-o zo ă depresio ară are a rezultat o li a fa ora ilă, ara teristi ă 
ersa ților adăpostiți, u te peraturi oderate tot ti pul a ului si pre ipitații relati  

a u de te.Toa a si pri a ara su t fre e te ețurile, ier ile su t ai puti  aspre de at la 
pie, iar erile su t i  ge eral plă ute, u zile î sorite. Te peratura edie ultia ualǎ a 

lo alităţii este de + ˚ C; Te peratura edie a lu ii ia uarie este de -3 grade C, iar a lunii iulie 

de +  ˚C. 
  Rețeaua hidrografi ă  
Rețeaua hidrografi ă este do i ată de r ul Argeș, el ai are r u di  județ, al ărui 

urs ole tează, pe teritoriul orașului, apele pâraielor Valea Iasului, Valea Dicului, Valea 

Iz orului, Valea Sta isla , Valea Targului, Valea Căpreștilor, Valea Negri, Valea Surli ești, 
Valea Mușa, Valea lui Ga  si Valea Sasului-pe st ga, si ăile:Săliște, Heriei, Calului, Busaga, 
Pârâul lui Stricatul, P r ul Frasi ului si P r ul Duțului –pe dreapta.  

 

Geologia 

In zona cercetata, Neogenul superior este constituit din cicluri de sedimentare 

corespunzatoare varstelor ultimelor doua etaje ale Pliocenului, Dacian respectiv Levantin. 

Dacianul are o grosime de 400-450 m, sta concordant peste depozite vechi si este constituit 

in baza din nisipuri, marne si argile cu carbuni, iar in partea superioara dintr-o alternanta de argile 

carbunoase, nisipuri cenusii, marne nisipoase si pietrisuri. 

Levantinul are o grosime de 150 -200 de metri, se dispune concordant peste depozitele 

Daciene si este constituit din marne verzui, argile cenusii-verzi si nisipuri galbui-cenusii. 

 

Date meteoclimaterice generale 

Teritoriul se incadreaza in perimetrul sectorului de clima continentala, relieful influenteaza 

circulatia maselor de aer, determinand etajarea si diferentierea nuantelor topoclimatice cu 

pregnante manifestari de autonomie locala. 
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Temperatura aerului se caracterizeaza printr-o mare neuniformitate teritoriala. Media 

anuala, cuprinsa intre 10.5oC in Sud si -2.0 oC in extremitatea nordica. 

Cantitatile medii anuale de precipitatii cresc de la 600 mm la 1400 mm, mai mult de 

jumatate din suprafata judetului Arges privind cantitati medii anuale intre 800 si 1400.0mm. 

 

Fig.1-Distributia precipitatiilor 

 

Stratul de zapada variaza ca durata intre 200 zile pe culmile carpatice si 40-50 zile in 

jumatatea sudica a judetului Arges. 

Grosimea medie a stratului de zapada atinge valori de 120-160 cm in sectorul montan inalt, 

ajungand in campia piemontana la 35-40 cm. 

 

Fig. 2-  Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-3/2012 – 

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor 

 

Frecventa medie anuala a vantului din directia Nord-Vest reprezinta circa 18%, dupa care 

urmeaza directia de circulatie din Vest, cu o frecventa medie de circa 13-14%. 
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Fig. 3-   Zonarea teritoriului Romaniei conform CR 1-1-4/2012 – 

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor 

 

Zonarea seismica a amplasamentului lucrarii 

Din punct de vedere seismic, arealul in care se gaseste amplasamentul studiat, conform 

hartilor seismice, are urmatoarele caracteristici generale conform codului de proiectare seismica 

P100-1/2013: 

- valoarea perioadei de control(colt) Tc a spectului de raspuns pentru zona 

amplasamentului este de 0.7 sec la Curtea de Arges; 

- hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei 

seismice orizontale a terenului ag=0.25 g, determinata pentru intervalul mediu de 

recurenta IMR=225ani, cu o probabilitate de depasire de 20% in 50 ani. Valoarea 

accelerartiei gravitationale g se considera 9.81 m/sec2 
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Fig. 4   - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de 

control (colt), Tc a spectrului de raspuns, conform 

P100- /  „Cod de proie tare seis i a  

 

 

 

Fig. 5    - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului 

pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, conform 

P100- /  „Cod de proie tare seis i a  

Adancime de inghet 

Co for  STAS / ,  Ada i i a i e de i ghet , i  zo a er etata datorita asezarii 
geografice si morfologei, prezinta valori ale limitei de inghet cuprinse intre 1.00-1.10m. 
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Fig. 6 -   Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet, 

o for  STAS /  „Ada i i axi e de i ghet  

 

3.1.6. Existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, 

in masura in care pot fi identificate 

E istă posi ilitatea a pe par ursul realizarii i estitiei sa fie necesara relocarea unor camine 

de canalizare, dar si a altor retele.  

 

3.1.7. Posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice 

pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice 

in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; 

In vecinatatea traseului pe care se vor monta statiile de autobuz exista mai multe 

monumente istorice dar acestea nu vor fi afectate de aceste lucrari. 

 

3.1.8. Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine 

publica si siguranta nationala; 

Terenul nu apartine unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si 

siguranta nationala. 

 

3.1.9. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic 

elaborat conform normativelor in vigoare: 

Realizarea studiului topografic, a fost intocmit de catre firma S.C. GEOSTAR SOLUTION AG 

S.R.L. cu sediul în mu . Curtea de Argeș, str. Tra dafirilor,  ila , apt.   jud. Argeș – planul 

izat de OCPI se prezi tă a do u e tatie a e ata. 
Măsuratorile au fost realizate i  siste  de proie tie stereo , ota de referi ta Marea 
Neagra, la scara 1:500. Acestea au fost folosite ca baza de date pentru stabilirea solutiilor 
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tehnice si pentru intocmirea planurilor de situatie. Au fost ridicate : ampriza strazilor, limite 

carosabil, limite existente, stalpi Electrica sau de telefonie, intersectii drumuri, accese in curti, 

camine, cladiri existente si orice alte elemente necesare pentru realizarea documentatiei. Pe 

baza studiului topografic, s-au poziţio at lo aţiile u de se or realiza forajele geoteh i e. S-a 

elaborat de catre geolog un plan de situatie cu amplasamentul forajelor geotehnice. 

 

 Studiu geotehnic 

 Studiile geotehnice au fost intocmite de S.C. SOIL TESTING S.R.L Str. Donath 114, Loc. Cluj-

Napoca, Jud. Cluj si au ca scop stabilirea caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare 

şi a aturii a estuia, ide tifi area posi ilelor zo e u ris  de alu e ări de tere , pre u  şi 
ide tifi area u or posi ile preze ţe a apelor su terane.  

Di  pu t de edere geo orfologi , peri etrul aparţi e u ităţii stru turale Depresiu ea 
Getica, fiind prezente depozite Cuaternare. In aria municipiului Curtea de Arges intalnim 

depozite de varsta Dacian dispuse peste cele pontiene concordant si in continuitate de 

sedimentare. Pleistocenul mediu, peste complexul psamo-psefitic apartinand 

Villafranchianului se dispune o serie de depozite cu caracter loessoid, alcatuit din siluri 

argiloase, argile prafoase si prafiri nisipoase, in masa carora se observa si elemente mai 

grosiere. 

Acumularile aluvionare ale terasei joase care se dezvolta pe majoritatea raurilor ce brazdeaza 

teritoriul studiat este constituit din bolovanisuri, pietrisuri si nisipuri. Peste acumularile 

aluvionare ale terasei inferioare se dispun depozite nisipoase si argiloase de tip leossoid, cu 

concretiuni calcaroase. Aceste depozite sunt atribuite partii inferioare ale Holocenului. 

 Date privind zonarea seismica 

Din punct de vedere seismic, arealul in care se gaseste amplasamentul studiat, conform 

hartilor seismice, are urmatoarele caracteristici generale conform codului de proiectare 

seismica P100-1/2013: 

- valoarea perioadei de control(colt) Tc a spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului 

este de 0.7 sec la Curtea de Arges; 

- hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei seismice 

orizontale a terenului ag=0.25 g, determinata pentru intervalul mediu de recurenta 

IMR=225ani, cu o probabilitate de depasire de 20% in 50 ani. Valoarea accelerartiei 

gravitationale g se considera 9.81 m/sec2. 
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 Zo area valorilor de vârf ale a eleraţiei tere ului pe tru proie tare ag u IMR =  a i şi % 
pro a ilitate de depăşire î   de a i. 

 

Zonarea teritoriului României - perioada de o trol olţ , T  a spe trului de răspu s 

Perioada de o trol olţ  T  a spe trului de răspu s reprezi tă gra iţa di tre zo a palierul  
de alori a i e î  spe trul de a eleraţii a solute şi zo a palierul  de alori a i e î  spe trul 
de iteze relati e şi se e pri ă î  se u de. Pe tru zo a studiată este: 

       - T  perioada de  olţ  este egală u .  se . 

 Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala 

si nivelul maxim al apelor freatice; 

Din analiza litologiei întâlnite în forajele executate se poate constata că terenul bun de 
fundare este format din argila nisipoasa, brun-galbuie, plastic vartoasa. 
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Foraj F1 F2 F3 F4 F5 

Strat 
Nisip  argilos 

(3) 

Nisip  argilos 

(3) 

Nisip argilos 

(3) 

Nisip argilos 

(3) 

Nisip argilos 

(3) 

Pconv [kPa] 250 250 250 250 250 

Foraj F6 F7 F8 F9 F10 

Strat 
Argila 

nisipoasa (3) 

Argila 

nisipoasa (3) 

Nisip argilos 

(2) 

Argila 

nisipoasa (3) 

Argila 

nisipoasa (3) 

Pconv [kPa] 250 250 250 250 250 

Foraj F11 F12 F13 F14 F15 

Strat 
Nisip argilos 

(2) 

Argila 

nisipoasa (2) 

Nisip prafos 

cu pietris (2) 

Argila 

nisipoasa (2) 

Argila 

nisipoasa (3) 

Pconv [kPa] 250 250 250 250 250 

Foraj F16 F17 F18 F19 F20 

Strat 
Argila 

nisipoasa (3) 

Argila 

nisipoasa (3) 

Argila 

nisipoasa (3) 

Argila 

nisipoasa (3) 

Argila 

nisipoasa (3) 

Pconv [kPa] 250 250 250 250 250 

Foraj F21 F22 F23 F24 F25 

Strat 
Nisip argilos 

(3) 

Nisip argilos 

(3) 

Nisip argilos 

(2) 

Nisip argilos 

(2) 

Nisip argilos 

(2) 

Pconv [kPa] 250 250 250 250 250 
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 Valorile presiunilor convenţionale de bază pconv [kPa] s-au stabilit, conform anexei A 

cuprinse în NP 112/04 pentru fundaţii continue având dimesiuni standard ale lăţimii tălpii B = .  m şi adâncimii de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat de Df = 1.20 m, Pentru oricare alte dimensiuni ale lăţimii fundaţiei şi altă adăncime de încastrare se impune aplicarea corecţiilor metodologiei de calcul prescrisă de NP 112/04 Normativ pentru proiectarea 

structurilor de fundare directă. 

 Apa nu a fost interceptata i  lu rările de foraj; 

 Date geologice generale 

Di  pu t de edere geo orfologi , peri etrul aparţi e u ităţii stru turale Depresiu ea 
Getica, fiind prezente depozite Cuaternare. In aria municipiului Curtea de Arges intalnim depozite 

de varsta Dacian dispuse peste cele pontiene concordant si in continuitate de sedimentare. 

Pleistocenul mediu, peste complexul psamo-psefitic apartinand Villafranchianului se dispune o serie 

de depozite cu caracter loessoid, alcatuit din siluri argiloase, argile prafoase si prafiri nisipoase, in 

masa carora se observa si elemente mai grosiere. 

Acumularile aluvionare ale terasei joase care se dezvolta pe majoritatea raurilor ce brazdeaza 

teritoriul studiat este constituit din bolovanisuri, pietrisuri si nisipuri. Peste acumularile aluvionare 

ale terasei inferioare se dispun depozite nisipoase si argiloase de tip leossoid, cu concretiuni 

calcaroase. Aceste depozite sunt atribuite partii inferioare ale Holocenului. 

 

 

 

 

 

 

 

Foraj F26 F27 F28 

Strat 
Nisip argilos 

(2) 

Nisip argilos 

(3) 

Argila 

nisipoasa (2) 

Pconv [kPa] 250 250 250 
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Figura 2. Harta geologica a zonei 

 Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu 

rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa 

caz; 

S-au efectuat un număr de 8 foraje geotehnice pentru a se determina litologia terenului 
si pentru a se preleva probe din stratul de fundare si 1 sondaj geotehnic. Forajele au fost 

efectuate cu foreza mecanizata si manuala. În continuare se prezintă coloanele litologice ale forajelor, care sunt raportate la cota 

terenului natural (CTN), în metri (m):   

Forajul 1 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,05 m  Asfalt (1) 

o -0,05 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Nisip argilos (3) 

Forajul 2 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,05 m  Asfalt (1) 

o -0,05 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Nisip argilos (3) 

Forajul 3 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,05 m  Asfalt (1) 

o -0,05 – -0,25 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,25 – -2,00 m  Nisip argilos (3) 
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Forajul 4 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,04 m  Asfalt (1) 

o -0,04 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Nisip argilos (3) 

Forajul 5 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,04 m  Asfalt (1) 

o -0,04 – -0,40 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,40 – -2,00 m  Nisip argilos (3) 

Forajul 6 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,08 m  Asfalt (1) 

o -0,08 – -0,35 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,35 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 

Forajul 7 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,07 m  Asfalt (1) 

o -0,07 – -0,35 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,35 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 

Forajul 8 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,40 m  Umpluturi de pietris cu nisip (1) 

o -0,40 – -2,00 m  Nisip argilos (2) 

Forajul 9 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,08 m  Asfalt (1) 

o -0,08 – -0,40 m  Umpluturi de pietris (2) 

o -0,40 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 

Forajul 10 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,08 m  Asfalt (1) 

o -0,08 – -0,40 m  Umpluturi de pietris (2) 

o -0,40 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 
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Forajul 11 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,40 m  Umpluturi de pietris cu nisip (1) 

o -0,40 – -2,00 m  Nisip argilos (2) 

 

Forajul 12 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,35 m  Umpluturi de pietris cu nisip (1) 

o -0,35 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (2) 

 

Forajul 13 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -1,30 m  Umpluturi diverse (1) 

o -1,30 – -2,00 m  Nisip prafos cu pietris (2) 

 

Forajul 14 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,30 m  Sol vegetal (1) 

o -0,30 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (2) 

 

Forajul 15 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,06 m  Asfalt (1) 

o -0,06 – -0,35 m  Umpluturi de pietris (2) 

o -0,35 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 

Forajul 16 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,06 m  Asfalt (1) 

o -0,06 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 

 

Forajul 17 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,06 m  Asfalt (1) 

o -0,06 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 
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Forajul 18 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,07 m  Asfalt (1) 

o -0,07 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 

 

Forajul 19 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,06 m  Asfalt (1) 

o -0,06 – -0,35 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,35 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 

 

Forajul 20 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,06 m  Asfalt (1) 

o -0,06 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Argila nisipoasa, plastic vartoasa (3) 

 

Forajul 21 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,07 m  Asfalt (1) 

o -0,07 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Nisip argilos (3) 

 

Forajul 22 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,08 m  Asfalt (1) 

o -0,08 – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -0,30 – -2,00 m  Nisip argilos (3) 

 

Forajul 23 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,25 m  Umpluturi de pietris cu nisip (1) 

o -0,25 – -2,00 m  Nisip argilos (2) 

 



45 

 

Forajul 24 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (1) 

o -0,25 – -2,00 m  Nisip argilos (2) 

 

Forajul 25 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,30 m  Umpluturi de pietris cu nisip (1) 

o -0,25 – -2,00 m  Nisip argilos (2) 

 

Forajul 26 : 

o   0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,25 m  Umpluturi de pietris cu nisip (1) 

o -0,25 – -2,00 m  Nisip argilos (2) 

 

Forajul 27 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -1,20 m  Umpluturi nisip, pieteris si 

fragmente de caramizi (1) 

o -1,20 – -1,90 m  Umpluturi de pietris cu nisip (2) 

o -1,90 – -3,00 m  Nisip argilos (3) 

o -3,00 – -4,00 m  Nisip cu pietris (4) 

 

Forajul 28 : 

o 0,00 (faţă de cota terenului natural) – -0,90 m  Umpluturi de pietris cu nisip, 

bolovanis si piatra concasata (1) 

o -0,90 – -1,20 m  Argila nisipoasa (2) 

o -1,20 – -2,00 m  Nisip argilos (3) 

 

Sondajul S1 – dezvelire de fundatie la grajd/anexa – Componenta 1 

• Fu daţie al atuita di  eto  u ,   ad i e; 

• Tere ul de fu dare este al ătuit di  isip argilos. 

• Presiu ea o e ţio ală p o  [kPa] pe tru stratul de fu dare de isip argilos, s-a 

stabilit ca fiind de 280 kPa. 
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Di  lu rările e e utate au fost prele ate pro e pe tru î er ările de la orator, o stând în 

pro e tul urate di  pă turi e oezi e. A alizele de la orator au fost efe tuate î  adrul 
La oratorului de î er ări şi erifi ări pă turi – Grad II al SC SoilTesting SRL, din Cluj-

Napoca. 

Din analiza litologiei întâlnite în forajele executate se poate o stata ă tere ul u  de 
fundare este format din argila nisipoasa, brun-galbuie, plastic vartoasa. 

Î  ederea deter i ării su esiu ii litologi e si a di e siu ii fu datiei au fost e e utate  
foraje u ada i ea de .    faţă de CTN,  so daj geotehnic si s-au efe tuat î er ări pe 
probe în laborator; 

Apa u a fost i ter eptata i  lu rările de foraj. 

Ad i ea de î gheţ pe tru a plasa e tul studiat este ,  -1.00 m; 

Tere ul de fu dare se î adrează î  ategoria geoteh i ă ; 

La momentul execuţiei lu rărilor geoteh i e u au fost puse î  e ide ţă fe o e e di a i e 
active. 

3.1.10. Ȋncadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate 

cu reglementarile tehnice in vigoare; 

În conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de 

a e ajare a teritoriului aţio al - Se ţiu ea a V-a - Zo e de ris  atural, Pu li ată î : 
Mo itorul Ofi ial Nr.  di   oie rie  zo ele are prezi tă u  pote ţial de 
producere a unor fenomene naturale distructive se a alizează şi se î adrează. 

Î  î ţelesul a estei legi, zo e de ris  atural su t arealele deli itate geografi , î  i teriorul 
ărora e istă u  pote ţial de produ ere a u or fe o e e aturale distru ti e, are pot 

afe ta populaţia, a ti ităţile u a e, ediul atural şi el o struit şi pot produ e pagu e şi 
victime umane. 

 Cutre urele de pă â t: 

În conformitate cu anexa nr. 1, zona lo alităţii Curtea de Arges se î adrează î  zo a u 
I te sitatea seis i ă pe scara MSK este 71, u o perioadă de re e ire de cca. 50 ani. (conf. 

SR 11100/1-92). 

  
 I u da ii: 

Î  o for itate u a e a r. a, zo a lo alităţii Curtea de Arges se î adrează î  zo a u 
pote ţial redus de produ ere a i u daţiilor datorate u ui urs de apă şi tore ţiali. 
 

 Alu e ări de tere : 
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În conformitate cu anexa nr. 6, zona lo alităţii Curtea de Arges, se î adrează î  zo a u 
pote ţial ediu de alu e are. 
Tere ul er etat se prezi tă sta il, fără ur e sau for e de degradare pri  alu e are la data 

e e utării preze tului studiu  geoteh i , ee istând pericole iminente de degradare prin 

de la şarea sau rea ti area lor şi/sau a altor fe o e e geodi a i e distru ti e: pră uşiri de 
teren, eroziuni etc. 

 

3.1.11. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 

Rețeaua hidrografi ă este do i ată de r ul Argeș, el ai are r u di  județ, al ărui urs 
ole tează, pe teritoriul orașului, apele p raielor Valea Iasului, Valea Di ului, Valea Iz orului, 

Valea Sta isla , Valea Targului, Valea Căpreștilor, Valea Negri, Valea Surli ești, Valea Mușa, 
Valea lui Gan si Valea Sasului-pe st ga, si ăile:Săliște, Heriei, Calului, Busaga, P r ul lui 
Stri atul, P r ul Frasi ului si P r ul Duțului –pe dreapta. 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si 

tehnologic 

 

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii 

 

 

 

SCENARIUL1 

 

SCENARIUL2 

Componenta 1 – Realizare garaj/autobaza  

Garaj cu structura metalica si de beton 

 

P.O.T. maxim propus =  46,25% 
 C.U.T. maxim propus =  0,62 
 
suprafata totala teren = 2704.00 mp 
suprafata construita_C1 = 1250.84 mp 
suprafata desfasurata_C1 = 1364.90 mp 
suprafata utila_C1 = 1285.75 mp 
circulatii pietonale = 101.00 mp 
circulatii auto si parcari = 1030.16 mp 
spatii verzi amenajate = 322.00 mp 
numar locuri de parcare exterioare – 4 locuri  
numar locuri de parcare interioare – 10 

 Garaj cu structura de beton 

 

P.O.T. maxim propus =  46,25% 
 C.U.T. maxim propus =  0,62 
 

suprafata totala teren = 2704.00 mp 
suprafata construita_C1 = 1250.84 mp 
suprafata desfasurata_C1 = 1364.90 mp 
suprafata utila_C1 = 1285.75 mp 
circulatii pietonale = 101.00 mp 
circulatii auto si parcari = 1030.16 mp 
spatii verzi amenajate = 322.00 mp 
numar locuri de parcare exterioare – 4 locuri  
numar locuri de parcare interioare – 10 

Componenta 2 - Realizare statii de autobuz si lucrari complementare acestora 

 lu rari şi dotari oi  

Statii de autobuz cu structura metalica si sticla 

securizata 8 mm 

 

Statii de autobuz cu structura metalica si 

policarbonat compact 8 mm 
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1. Adăpost pe tru stație de auto uz 
stru tură di  oțel gal a izat opsit u 
opsea pul ere, a operiș și pereți 

spate și laterali di  sti lă se urizată, 

itri ă pu li itară lu i ată pe o parte si 

optiune port incarcare USB tip C1 – 6 bucati 

2. Adăpost pe tru stație de auto uz 
stru tură di  oțel gal a izat opsit u 
opsea pul ere, a operiș și perete 

spate din sti lă se urizată si optiune 

port incarcare USB tip C2 – 43 bucati 

3. Statie de autobuz cu chiosc – 3 bucati 

4. Statii de autobuz semnalizate orizontal 

si vertical prin marcaj specific si 

indicator (fara adapost) – 7 bucati 

 

 

 

 

1. Adăpost pe tru stație de auto uz 
stru tură di  oțel gal a izat opsit 
u opsea pul ere, a operiș și 

pereți spate și laterali di  

policarbonat compact itri ă 
pu li itară lu i ată pe o parte si 
optiune port incarcare USB tip C1 – 

3 bucati 

2. Adăpost pe tru stație de auto uz 
stru tură di  oțel gal a izat opsit 
u opsea pul ere, a operiș și 

perete spate din policarbonat 

compact si optiune port incarcare 

USB tip C2 – 43 bucati 

3. Statie de autobuz cu chiosc – 3 

bucati 

4. Statii de autobuz semnalizate 

orizontal si vertical prin marcaj 

specific si indicator (fara adapost) – 

7 bucati 
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Componenta 3 – Reabilitare strada Locotenent Pavelescu (lucrari de reabilitare) cele 2 

tronsoane care asigura accesul spre garaj/autobaza. 

structura rutieră suplă stru tură rutieră rigidă 

 

 

Avantajele scenariului 1: 

Componenta1 

• î  o parație u o stru tură realizată di  eto , o hală etali ă are a a tajul 
a poate fi e ti să u ușuri ță; 

• deoare e ajoritatea parților o po e te su t al ătuite di  prefabricate, 

ti pul de o stru ție se reduce semnificativ; 
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• stru tura de reziste ță a o stru țiilor este realizată di  profile etali e are 
o feră o greutate redusă o stru ției, fapt are o du e la redu erea heltuielilor și la 

o a ipulare ușoară. 

 

Componenta 2  

 sticla are durabilitate mai mare in timp fata de policarbonat; 

 Se intretine mai usor ca policarbonatul. 

 

Componenta3 

 Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata; 

 Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate; 

 Greselile de executie pot fi remediate usor, faţă de imbracamintile din beton de 

ciment; 

 Prezinta un confort la rulare mai mic decat imbracamintile din beton de ciment  (prin 

lipsa rosturilor); 

 Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita 

rosturi intre calea curenta si calea in curba; 

 Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase 

 

Dezavantajele scenariului 1: 

Componenta1 

Lucrarile de intretinere trebuie realizate la intervale de timp mai mici decat in cadrul 

scenariului2. 

Componenta 2  

Sticla este mai greu de manipulat 

Componenta3 

 Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii din beton de 

ciment (20-30 ani); 

 La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului; 

 Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental 

pe carosabil; 

 Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea 

betonului de ciment; 
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 Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.   

 

Avantajele scenariului 2: 

      Componenta1 

 Lucrarile de intretinere trebuie realizate la intervale de timp mai mare decat in cadrul 

scenariului1. 

 Rezista  mai bine la incendii 

Componenta 2  

 Policarbonatul este mai usor de manipulat 

 

Componenta3 

 Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru 

satisfacerea traficului greu si foarte greu. 

 Se recomanda a se folosi la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce 

nu necesita supralargiri. 

 Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. 

 Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate. 

 Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental 

pe suprafata carosabila). 

 Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice. 

 Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare. 

 Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie. 

 

Dezavantajele scenariului 2:  

Componenta1 

• î  o parație u o stru tură realizată di  metal, o hală pe structura din beton are 

dezavantajul ca nu poate fi e ti să u ușuri ță; 

• stru tura de reziste ță a o stru țiilor o feră o greutate mare o stru ției, fapt are 
conduce la marirea heltuielilor și la o a ipulare greoaie. 

Componenta 2  

 Policarbonatul in timp se poate ingalbeni, iar daca se lipesc afise pe el nu se mai poate 

curata. 
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Componenta3 

 

 Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare 

buna de functionare; 

 Traficul trebuie adaptat la executie – circulatie numai pe o banda; 

 Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 28 de zile, fata 

de cateva ore la asfalt; 

 Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in 

exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot); 

 Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea 

ulterioara a drumului este laborioasa – costisitoare.   

 

 

Avand in vedere cele de mai sus, reiese ca adoptarea scenariului 1 este mai avantajoasa 

decat ȋ  azul adoptării s e ariului 2. 

 
3.3. Costul estimativ al investitiei 

  

 COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII, CU LUAREA IN 

CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE DE COST 

PENTRU INVESTITII SIMILARE CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 

La stabilirea valorii devizului general s-a tinut cont de evaluarile facute cu preturi de la alte lucrari 

similare, sau utilizand programe de calcul specializate de devize care actualizeaza lunar baza de 

preturi. De asemenea, pentru utilaje si dotari s-au utilizat preturi obtinute in urma cererii de oferte 

de pret de la furnizori, sau preturi de la magazine on-line de profil. In unele cazuri pentru anumite 

categorii de produse s-au utilizat valorile cele mai mici din oferta, in alte cazuri preturi medii de pe 

piata, in functie de fiecare tip de produs in parte si de raportul calitate pret care este necesar 

pentru realizarea obiectivelor investitiei. Nota privind standardul de cost este anexată de izului 
general. 

 

 

                    Scenariul 1 

 

 
 

 

                          Scenariul 2 
 

 

 Valoarea investitiei totale  

INV:  47.028.577,51 lei inclusiv TVA  
 

 

 Valoarea investitiei totale  

47.484.338.74  inclusiv T.V.A. 
 

 

 Termen de realizare a investitiei 26 luni  
 

 

Termen de realizare a investitiei 26 luni  
 

 

- COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/ DE AMORTIZARE A 

INVESTITIEI PUBLICE 

 

Costurile estimative de operare sunt prezentate in "Analiza cost beneficiu", prezentata in Anexa. 
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3.4. Studii de specialitate in functie de categoria  si clasa de importanta a 

constructiilor: 

 

STUDIU TOPOGRAFIC 

Studiul topografic intocmit este anexat prezentei documentatii. Planurile de situatie sunt vizate de 

catre OCPI. 

 

STUDIU GEOTEHNIC SI/ SAU STUDII DE ANALIZA SI DE STABILITATE A TERENULUI 

Studiul geotehnic intocmit este anexat prezentei documentatii. 

 

STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC 

Nu este cazul. 

 

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA 

RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE 

Nu este cazul 

 

STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE 

Studiu de trafic a fost pus la dispozitie de catre beneficiar. 

 

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR IN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU 

OBIECTIVELE DE INVESTITII ALE CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI EXPROPRIATE 

PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA 

Nu este cazul. 

 

STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA 

AMENAJARI SPATII VERZI SI PEISAJERE 

Nu este cazul.  

 

STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE 

Nu este cazul.  

 

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI 

Nu este cazul.  

 

 

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei 

 

Durata de executie a lucrarilor de constructii este ȋ  a ele aria te 14 luni. 

Graficele orientative de realizare a investitiei se vor prezenta anexat pentru ambele variante. 

 

3.6. Situația utilităților teh i o-edilitare existente 

 Pe Pe amplasament existe retele de energie electrica, gaz, canalizare, apa, telefonie.  

Prin proiect vor fi prevazute lucrari de relocare a unor retele dar si aducerea la cota din proiect 

pentru caminele existente pe traseul proiectat. 
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3.7. A aliza vul era ilită ilor auzate de fa tori de ris , a tropi i şi aturali, i lusiv 
de s hi ări li ati e e pot afe ta i vesti ia 

Î  adrul a alizei ul era ilitatilor se deter i ă fa torii are pot pro o a odifi ări 
se ifi ati e ale aria ilelor riti e ide tifi ate astfel î t i di atorii i estiției să sufere 

odifi ări ajore. 
Printre factorii de risc intalnit se numara factorii naturali si antropici de mai jos: 

Factori naturali (pot produce schimbari climatice): 

- Inundatii; 

- Incendiile; 

- Cutremure. 

 

Factori antropici: 

- Proiectare defectuosa; 

- Executie incorecta; 

- Exploatare necorespunzatoare; 

- Vandalism. 

Dintre factorii naturali preponderent intalniti in zona, inundatiile pot avea cauze naturale 

printre care se numara ploile abundente sau topirea brusca a zapezilor, sau pot avea cauze 

antropice, omul poate sa intensifice producerea inundatiilor prin diferite actiuni ale sale 

precum: 

- Despaduririle; 

- Lucrarile de canalizare a unor albii subdimensionate si poduri cu deschidere prea mica care 

produc o micsorare a sectiunii de scurgere; 

- Suprafete acoperite de asfalt sau beton, care impiedica infiltrarea apei; 

- Distrugerea unor amenajari hidrotehnice. 

 

Factori antropici: 

- Proiectare defectuosa; 

- Executie incorecta; 

- Exploatare necorespunzatoare; 

- Vandalism. 

 

Proiectare defectuoasa 

 lipsa de perso al spe ializat şi alifi at; 
 erespe tarea i estiţiei şi a do u e taţiei de li itaţie; 
 depăşirea osturilor alo ate; 
 e aluări geoteh i e eade ate; 
 o trol defe tuos al alităţii; 
 dispo i ilitatea aterialelor şi e hipa e telor; 
 nerespectarea o diţiilor de sigura ţă şi să ătate; 
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 o ta i area ediului î o jurător. 
Executie incorecta 

 nerespectarea solutiei proiectate; 

 întârzieri de finalizare. 

 

Exploatare necorespunzatoare 

Pri ipalul ris  are poate să apară este legat de apa itatea e efi iarului i estiţiei de a 
gestio a e ploata  î  od orespu zător o ie ti ul de i estiţie realizat.  
 

Riscuri determinate de factorul uman 

 erori de estimare; 

 erori de operare; 

 vandalism. 

 

3.8. Regimul juridic:  

3.8.1. Natura proprietă ii sau titlul asupra o stru iei existe te, i lusiv servitu i, drept 
de pree p iu e;  

  

 Conform Certificatului de urbanism nr. 353/29.08.2019, tere ul pe are ur ează a se realiza 
i estiția este ȋ  i tra ila , aparți e do e iului pu li  al u i ipiului Curtea de Argeş sau este in 

administrarea acestuia. Pentru zonele unde se amenajeaza statiile de autobuz, pentru terenul unde 

se realizeaza garajul/autobaza si pentru cele 2 tronsoane ale strazii Lt. Pavelescu care se 

rea iliteaza şi care fac obiectul documentatiei s-au obtinut avizele OCPI. 

 

TOTAL SUPRAFATA OCUPATA STUDIATǍ VIZATA O.C.P.I. COMPONENTA 1  
Teren construire garaj/autobaza: 2704 mp 
TOTAL SUPRAFATA STUDIATǍ VIZATA O.C.P.I. COMPONENTA 2 : 43302 mp 

TOTAL SUPRAFATA STUDIATǍ VIZATA O.C.P.I. COMPONENTA 3 - Str. lt. Pavelescu 

tronson 1 si 2: 3925 mp 

TOTAL GENERAL SUPRAFATA STUDIATA VIZATA O.C.P.I. : 49931 mp 
 

 

 

3.8.2. Desti a ia o stru iei existe te;  
  

Componenta 1 - grajd 

 

Componenta 2 - strazi şi au desti ație pri  P.U.G.: ai de ir ulatie rutiera si pieto ala 

 

Componenta 3 - strada 
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3.8.3. I luderea o stru iei existe te î  listele o u e telor istori e, situri 
arheologi e, arii aturale protejate, pre u  şi zo ele de prote ie ale a estora şi î  
zo e o struite protejate, după az;  

Străzile are fa  o ie tul preze tei i estiţii nu pot fi definite ca monumente istorice. O parte 

dintre acestea se află ȋ  Situl ur a  "Oraşul istori  Curtea de Argeş". 
 

3.8.4. I for a ii/o liga ii/ o strâ geri extrase di  do u e ta iile de ur a is , după 
caz. 

-Nu exista constrangeri;  

 

3.9. Caracteristici tehnice şi para etri spe ifi i:  
3.9.1. Categoria şi lasa de i porta ă;  

Î  o for itate u pre ederile Legii r. /  şi a HG r. / , lu rările proie tate 
su t de ategoria „C  de i porta ţă or ală. Lu rarea se î adrează î  lasa de i porta ţă 
III  - constru ţii de importanta medie. 

3.9.2. Cod î  Lista o u e telor istori e, după az;  
Nu este cazul.  

3.9.3. A /a i/perioade de o struire pe tru fie are orp de o stru ie;  
Durata de executie a lucrarilor se propune a fi de 14 luni. 

 

3.9.4. Suprafa a o struită;  
 

Componenta 1 Suprafata construita este de 1250,84 mp  

 

Componenta 2 Suprafata construita este de 12.790 mp 

 

Componenta 3 Suprafata construita este de 2630 mp 

 

Total suprafata construita: 16.670,84 mp 

 

3.9.5. Suprafa a o struită desfăşurată;  
Nu este cazul. 

 

3.9.6. Valoarea de inventar a o stru iei;  
Conform inventar realizat de Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului. 

 

3.9.7. Al i para etri, î  fu ie de spe ifi ul şi atura o stru iei existente.  

Nu este cazul. 

 



57 

 

3.10. A aliza stării o stru iei, pe aza o luziilor expertizei teh i e şi/sau ale 
auditului e ergeti , pre u  şi ale studiului arhite turalo-istoric în cazul 

i o ilelor are e efi iază de regi ul de prote ie de o u e t istori  şi al 
i o ilelor aflate î  zo ele de prote ie ale o u e telor istori e sau î  zo e 
construite protejate. se vor evide ia degradările, pre u  şi auzele pri ipale 
ale a estora, de exe plu: degradări produse de utre ure, a iu i li ati e, 
teh ologi e, tasări difere iate, ele rezultate di  lipsa de î tre i ere a 
o stru iei, o ep ia stru turală i i ială greşită sau alte auze ide tifi ate pri  

expertiza teh i ă.  
 

Componenta 1  

Conform Expertizei Tehnice nr. 367 di  9 ȋ to ită de prof. dr. ing. Vasile Pacurar, 

referitor la starea o stru tiei se o stată ur atoarele: 
 

 În timp s-au efe tuat reparații i i ale de î treți ere a lădirii zugră eli, opsitorii, 
s hi ări de pardoseli .  

 La o e tul efe tuării i estigațiilor u su t î  urs de e e utie și i i u s-a 

o statat e iste ța u or lu rări de i ter e ție pe tru reșterea i elului de 

sigura ță la a țiu i seis i e a lădirii.  
 Clădirea are o e hi e ai are de  a i și se află î tr-o stare a a sată de uzură 

orespu zătoare duratei de iaţă at și a lipsei de î treți ere.  
 De-a lu gul ti pului au fost e e utate lu rări i i e de î treţi ere şi pro a il 

reparaţii lo ale.  
 Ni elul de o fort î  lădirea e pertizata este redus datorită prote ției ter i e 

e orespu zătoare și a pu ților ter i e. 
 Prezenţa locală a fenomenului de igrasie atât la exterior cât şi la interior are ca şi 

cauză ascensiunea apei prin fenomenul de capilaritate a zidăriei, în lipsa unei hidroizolaţii orizontale eficiente.  
 

Componenta 2 – Nu este cazul pentru ca sunt lucrari de amenajare si dotare noi 

 

Componenta 3  

Conform Expertizei Tehnice nr. 47 din 2019 ȋ to ită de i g. Iuga Mihai, referitor la starea 

o stru tiei se o stată ur atoarele: 
 Co for  O.M.T. r. /  pri i d „Nor ele teh i e pri i d proie tarea și realizarea 

străzilor î  lo alitățile ur a e , tro soa ele de strada a alizate su t de ategoria a III-a, 

adi ă străzi ole toare, a d lăți ea părții arosa ile de ,  - ,   și u  trafi  de i ă 
i te sitate e se poate î adra la lasa de trafi  ușor – T , o for  „Nor ati ului NP -

, pri i d al ătuirea stru turilor rutiere rigide și suple pe tru străzi . 
      Cele doua tronsoane de strada analizate au lungimile de 242 m (tronsonul 1) si 222 m 

(tronsonul 2). 
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 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet, scurgerea deficitara a apelor si lipsa intretinerii s-

au dovedit factori distructivi agresivi, aducand strada intr-o stare teh i a rea . 

  Structura rutiera existenta a celor doua tronsoane stradale au avut o portanta slaba in anii 

care au trecut de la executie, datorita subdimensionarii si grosimii insuficiente, la care se 

adauga faptul ca acestea nu au fost impermeabilizate.  

  Datorita acestei situatii, circulatia vehiculelor si autovehiculelor se desfasoara anevoios, mai 

ales in perioadele cu precipitatii abundente.  

  Starea precara a strazii influenteaza negativ activitatea economica, sociala si culturala a 

locuitorilor. Tronsoanele stradale nefiind modernizate, impermeabilizate, in perioadele 

secetoase reprezinta un factor poluant destul de agresiv, atat pentru localnici cat si pentru 

mediu, prin praful iscat la trecerea mijloacelor de transport, sau prin actiunea vantului. 

  În cazul in care asupra acestor tronsoane stradale nu se vor executa lucrari de interventie in 

vederea reabilitarii si modernizarii, portiuni din acestea vor deveni impracticabile, periclitand 

astfel desfasurarea in siguranta atat a traficului de vehicule cat si a celui pietonal. 

  Cele prezentate mai sus ne obliga la adoptarea in viitor a unei structuri moderne, care sa 

reziste la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, sa asigure portanta si sa aiba dispozitive 

adecvate pentru o buna scurgere a apelor.  

 Ti a d sea a de alifi ati ul de stare teh i a rea , atri uit pe a sa lu tro soa elor 
stradale analizate, consideram ca modernizarea acestora este absolut necesara si urgenta. 

 

 

3.11. Starea teh i ă, i lusiv siste ul stru tural şi a aliza diag osti , di  pu tul de 
vedere al asigurării eri elor fu da e tale apli a ile, potrivit legii.  

 

 

Componenta 1  

 

Starea teh i ă a o stru ţiilor este u a degradată at t di  pu t de edere fizi  t şi oral 
astfel î t soluţia u or o solidări și refu țio alizarea spațiului a tual o for  or elor î  
igoare este u a iraţio ală. Se remaca urmatoarele aspecte: 

 Calitatea slaba a zidariei, sarpantei si invelitorii.  

 Fisuri la pereţi pe zo a de o tact cu elementele din beton armat (stalpi si grinzi).  

 Peretii exteriori din caramida sunt afectati de infiltratiile de apa datorita lipsei 

hidroizolatiei orizo tale at si a fe o e ului de î gheţ/dezgheţ.  
 Elementele metalice sunt corodate si ruginite.  

 Învelitoarea din tabla este degradata.  

 Co stru ția e iste ta are o rstă are iar di  pu t de edere teh i  u ai 
orespu de e ige țelor a tuale de alitate și u î depli este e ige țele pri i d 

noua functiune.  

 Spațiul a tual u ai orespu de eri țelor dorite de beneficiar.  
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Componenta 2 – Nu este cazul pentru ca sunt lucrari de amenajare si dotare noi 

 

Componenta 3  

 

Traseul in plan 

 In plan, traseul tronsoanelor stradale analizate se prezinta sub forma unei inlantuiri 

de aliniamente si curbe. Starea tehnica a acestor sectoare stradale este precara, iar din punct 
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de vedere al elementelor geometrice in plan, acestea nu se incadreaza in prevederile STAS 

10144/3/1991. 

Profilul longitudinal 

Elementele geometrice în profil longitudinal sunt de aseme ea e orespu zătoare. I  
profilul longitudinal, sectoarele stradale prezinta declivitati cuprinse intre 1% si 2,23 %. 

  

 Profilul transversal 

 Partea arosa ilă a tro soa elor stradale a alizate prezi tă degradări, iar pa ta 
tra s ersală u este respe tată, eea e fa e a î  ulte lo uri apa să ălteas ă şi să se 
i filtreze î  stru tura rutieră. 

 

 Colectare si scurgere a apelor pluviale 

Scurgerea apelor este deficitara, santurile acolo unde ele exista, nu au beneficiat de lucrari 

de intretinere curenta si reparatii. Astfel ca urmare a efectelor defavorabile 

hidrometeorologice, aceste lucrari au fost degradate sau distruse, impunandu-se consolidarea 

sau refacerea acestora. 

Santurile laterale fiind degradate, iar pe lungimi mari inexistente, nu asigura continuitatea 

preluarii si evacuarii apelor pluviale in conditii optime.  

 Siguranta circulatiei, semnalizare, si marcaje rutiere 

 Strada nu este prevazuta cu semnalizare rutiera conform standardelor in vigoare.  

 

 Structura rutiera existenta 

 Analiza din studiul geotehnic, care a fost pus la dispozitia noastra de Beneficiar, a 

scos in evidenta cativa factori principali ce trebuie avuti in vedere atat la proiectare, cat si la 

executarea lucrarilor de reabilitare ale strazii: 

Tronsonul 1 

• urme de asfalt degradat 

• Stratificatia sistemului existent incepe cu circa 25-30 cm de umplutura de nisip cu 

pietris si bolovanis si piatra concasata 90 cm 

• 0.90 – 1.20 argila nisipoasa 

• 1.20 – 2.00 nisip argilos 

 

Tronson 2 

• Stratificatia sistemului existent incepe cu circa 25-30 cm de umplutura de nisip cu 

pietris si bolovanis si piatra concasata 90 cm 

• 0.90 – 1.20 argila nisipoasa 

• 1.20 – 2.00 nisip argilos 

Prin referire la prevederile STAS 6054/77, STAS 1709/1-  și STAS / -90 tronsoanele 

stradale a alizate se află a plasate î  zo a de Tip Cli ati  II, ada i e de î gheț este de  – 

 , se î adrează de regulă la o diții hidrologi e edio re. Pă turile di  patul 
dru ului su t foarte se si ile la î gheț și se î adrează de regulă la tipul P , o for  STAS 
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1243/  și PD / . 
Pe tru a est tip de pă t alorile de al ul ale odulului de elasti itate di a i ă, al 

pă tului de fu dare o for  SR EN - / , pu tul . . ., ta elul , î  fu ție de 
tipul li ateri  și regi ul hidrologi , su t de  Mpa, iar valoarea de calcul a coeficientului lui 

Poisso  este μ= , . 
 

 

3.12. A tul doveditor al for ei ajore, după az.  
Nu este cazul. 

 

3.13. Concluziile expertizei tehnice:  

 

 

Clasa de risc seismic;  

 

Componenta 1  

 

Co for  odului de proie tare seis i ă pe tru lădiri P100-1/2013: 

 lădirea are a desti ație pri ipală grajd/ a e a astfel a estea se i adrează î  lasa a III- a 

de i porta țǎ și de e pu ere la utre ur, î  ategoria lădirilor de tip ure t, are u 
aparți  elorlalte ategorii, la are fa torul de i porta ță este: ƔI = ,  o f. ta . . ; 

 a plasa e tul se găseşte î  zo a u aloarea a elerației de rf a tere ului ag = , g 
pe tru utre ure u i ter alul ediu de re ure ță de  a i; 
 

Componenta 2 – Nu este cazul 

 

 

Componenta 3  

 

Clasa de risc seimic este RsIV, orespu zătoare o stru ţiilor la are răspu sul seis i  
aşteptat este si ilar elui o ţi ut la o stru ţiile  proiectate pe aza pres ripţiilor în vigoare. 

 

Preze tarea a i i u  două solu ii de i terve ie;  
Componenta 1  

Varianta 1 demolarea cladirii 

Se propu e de olarea lădirii e iste te și eli erarea tere ului î  ederea o struirii u ui i o il 
nou si mentinerea peretelui exterior de pe latura Vestica care va avea rol de gard antifoc.  

 

Varianta 2 adaptarea constructiva a cladirii la noile cerinte 

Expertul a o statat a o adaptare o stru ti ă a stru turii ladirii ar fi ai ostisitoare, u ar 
răspu de tuturor eri țelor de igie a și să ătate, u ar răpu de eri țelor pri i d oua desti atie și 
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u ar asigura e esarul tuturor fu țiu ilor care ar putea exista într-o lădire o struită o for  
or elor și or ati elor î  igoare la o e tul a tual.  

Toţi fa torii pri i d starea teh i a a lădirii o i aţi u rsta o stru ţiilor >  a i  ge erează o 
uzură fizi ă se ifi ati ă eea e argu e tează i te ţia e efi iarului de de olare.  
 

Componenta 2 – Nu este cazul 

 

Componenta 3  

 

In cadrul expertizei tehnice se propun doua variante de structura rutiera dupa cum urmeaza: 

 

Varianta 1 - sistem rutier suplu 

- 4.0 cm, strat de uzura din beton asfaltic tip BA PC16; 

- 6.0 cm, strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD PC 22.4; 

- 20.0 cm, strat de balast stabilizat 

-30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast. 

- P5, pamantul din patul drumului. 

 

Varianta 2 - Imbracamintea din beton de ciment  

- 18 cm dala din beton de ciment; 

- hartie Karaft; 

- 20 cm, fundatie balast 

- P5, pamantul din patul drumului. 

  

Avantajele imbracamintii bituminoase 

 - Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata; 

 - Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate; 

 - Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile din beton de ciment; 

 - Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile din beton de ciment  (prin lipsa 

rosturilor); 

 - Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi 

intre calea cu curenta si calea in curba; 

    

Dezavantajele imbracamintii bituminoase 

 - Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii din beton de 

ciment (20-30 ani); 

 - La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului; 

  - Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe 

carosabil; 

  - Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de 

ciment; 

  - Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.   

 

 



63 

 

Avantajele imbracamintii din beton de ciment 

 - Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru 

satisfacerea traficului greu si foarte greu. 

 - Se recomanda a se folosi la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu 

necesita supralargiri. 

 - Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. 

 - Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate. 

 - Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe 

suprafata carosabila). 

 - Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice. 

 - Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare. 

 - Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie. 

 

Dezavantajele imbracamintii din beton de ciment 

 - Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de 

functionare; 

 - Traficul trebuie adaptat la executie – circulatie numai pe o banda; 

 - Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 28 de zile, fata de 

cateva ore la asfalt; 

 - Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%; 

 - Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in 

exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot); 

 - Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara 

a drumului este laborioasa – costisitoare.   

.   

Pentru modernizarea celor doua tronsoane stradale, expertul recomanda Varianta 1, din 

urmatoarele considerente: 

 zona climatica favorabila; 

 este mai economica decat varianta cu beton de ciment 

 capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate; 

 greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile din beton de ciment; 

 prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile din beton de ciment  (prin lipsa 

rosturilor); 

 costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau 

modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu 

costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment.  

 Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, este silentiozitatea acestui tip de 

imbracaminte, la viteze moderate de circulatie. 
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Solu iile teh i e şi ăsurile propuse de ătre expertul teh i  spre a fi dezvoltate î  
cadrul do u e ta iei de avizare a lu rărilor de i terve ii;  

 

Componenta 1  

Se vor realiza lucrari de demolare, exclusiv o parte din peretele din partea de Vest din care o 

parte se va pastra. 

Se va realiza o constructie cu fundatii noi. 

 

Componenta 2 – Nu este cazul 

 

Componenta 3  

Se va realiza un sistem rutier suplu conform variantei nr. 1 propuse de catre expertul tehnic. 

Varianta 1 - sistem rutier suplu 

- 4.0 cm, strat de uzura din beton asfaltic tip BA PC16; 

- 6.0 cm, strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD PC 22.4; 

- 20.0 cm, strat de balast stabilizat 

-30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast. 

- P5, pamantul din patul drumului. 

 

 

Re o a darea i terve iilor e esare pe tru asigurarea fu io ării o for  eri elor 
şi o for  exige elor de alitate.  

Pentru ca investitiile sa fie exploatate in conditii optime de rezistenta, siguranta si stabilitate, 

interventiile necesare sunt ȋ  o orda ţă u cele recomandate de expertii tehnici. 

 

4. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OP IUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ŞI ANALIZA DETALIATĂ 

A ACESTORA  

 

 

4.1. Solu ia teh i ă, di  pu t de vedere teh ologi , o stru tiv, teh i , fu io al-
arhite tural şi e o o i  

 

 

 
Scenariul 1 

 

 
Scenariul 2 

COMPONENTA 1 – GARAJ/AUTOBAZA 

 
Amenajare teren – comuna ambelor variante 

 

 Demolarea constructiei se va face în doua faze:  
o dezechiparea construcțiilor;  
o demolarea propriu-zisă.  
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Clădirea analizata nu prezintă legături de natură structurală cu alte construcții.  
La executarea lucrărilor de demolare se vor respecta următoarele prevederi:  
Lucrările de demolare se vor realiza în baza unui proiect tehnic la faza D.T.A.D. 
Elementele din beton armat si metalice de legatura cu restul zonei de clădire (peretele de pe latura 
vestica) care se pătreaza partial, vor fi demolate strict prin tăierea cu aparate sau mașini de tăiat 
echipate cu discuri diamantate. Ulterior la elementele de beton asupra carora s-a intervenit vor fi 
refacute muchiile și suprafetele utilizând mortar special pentru reparaţii structurale.  
 
 

RETELE EXTERIOARE – comuna ambelor variante 
 

 Alimentarea cu apă potabilă se face prin intermediul bransamentului de apa redimensionat 
noilor cerinte. 

 Apele uzate menajere se vor colecta în exteriorul clădiri la o fosă septică vidanjabila printr-o 
reţea de incintă nou proiectă. 

 Apele pluviale conventional curente (de pe acoperiş) se vor colectate într-un rezervor de 
înmagazinare Rapluv de capacitate 30mc. De aici apa pluvială va fi folosită la udarea spațiului 
verde aferent obiectivului prin intermediul unei pompe submersibile montate în caminul tehnic 
pentru gestionarea apelor pluviale. Surplusul de apa va fi evacuat în sol. 

 
Retea de incint  pentru alimentare cu apa 
Prin proiect se propune redimensionarea bransamentului de apă care sa asigure debitul de 
consum menajer.  
Canalizarea menajer  
Rețeaua de canalizare de incintă se va executa din tuburi din PVC-KG şi va poza îngropat în pământ 
sub adâncimea minimă de îngheț, pe un pat de nisip. Săpătura pentru realizarea tranșeei se va 
executa cu sprijiniri. 
Bransament de gaz 
Avand in vedere ca reteaua de alimentare cu gaze naturale se afla in vecinatatea terenului s-a adoptat 
solutia de alimentare cu gaze naturale a centralelor termice. 
Lucrari de amenajare medie tensiune 
Avand in vedere necesitatea asigurarii alimentarii cu energie electrica de putere mare pentru statiile de 
incarcare lenta si rapida din cadrul garajului s-au cuprins lucrarile specifice necesare. 
 

 
CONSTRUCTIE GARAJ/AUTOBAZA 

 

ARHITECTURA 

      Peretii exteriori de rezistenta se pastreaza pe 
latura vestica. Peretele din vest se va pastra si se 
va inalta astfel incat sa indeplineasca rolul de 
perete antifoc conform normelor in vigoare. 
Acoperisul se va reface in totalitate. Noua 
constructie va avea structura de rezistenta din 
beton armat si metal. Sarpanta va avea aceeasi 
forma (in 2 ape). Regimul de inaltime va fi de 
P+Epartial (etajul va fi in zona birourilor).   

 
Acoperisul se va realiza in varianta tip 

sarpanta din metal in 2 ape cu invelitoare din 

      Peretii exteriori de rezistenta se pastreaza pe 
latura vestica. Peretele din vest se va pastra si 
se va inalta astfel incat sa indeplineasca rolul de 
perete antifoc conform normelor in vigoare. 
Acoperisul se va reface in totalitate. Noua 
constructie va avea structura de rezistenta din 
beton armat. Sarpanta va avea aceeasi forma (in 
2 ape). Regimul de inaltime va fi de P+Epartial 

(etajul va fi in zona birourilor).   
 
Acoperisul se va realiza in varianta tip 

sarpanta din metal in 2 ape cu invelitoare din 
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panouri sandwich. 
 
Parter: 
zona depozitare autovehicule; 
hol; 
centrala termica; 
grupuri sanitare; 
camera paznic 
vestiar 
atelier 
spatiu tehnic 
magazie baterii 

 
      Etaj: 

hol 
birou director 
dispecerat 
oficiu 
grup sanitar 
contabilitate 
camera de odihna 

 
 Accesele si fluxurile funcionale din garaj 
se vor face printr-un acces principal pentru 
personal (fatada sud), acces/intrare pentru 
autobuze (fatada sud), iesire autobuze (fatada 
nord). Va exista si un acces secundar pentru 
personal pe latura nordica. 
  
 
    Regim tehnic propus si indici urbanistici 
 

P.O.T. maxim propus =  46,25% 
 C.U.T. maxim propus =  0,62 
 

- suprafata totala teren = 2704.00 mp 
 - suprafata construita_C1 = 1250.84 mp 
 - suprafata desfasurata_C1 = 1364.90 mp 
 - suprafata utila_C1 = 1285.75 mp 
 - circulatii pietonale = 101.00 mp 
 - circulatii auto si parcari = 1030.16 mp 
 - spatii verzi amenajate = 322.00 mp 
 - numar locuri de parcare exterioare – 4 
locuri  

- numar locuri de parcare interioare – 10 
locuri 

 
 
Termoizolarea  

panouri sandwich. 
 
Parter: 
zona depozitare autovehicule; 
hol; 
centrala termica; 
grupuri sanitare; 
camera paznic 
vestiar 
atelier 
spatiu tehnic 
magazie baterii 

 
      Etaj: 

hol 
birou director 
dispecerat 
oficiu 
grup sanitar 
contabilitate 
camera de odihna 

 
 Accesele si fluxurile funcionale din garaj 
se vor face printr-un acces principal pentru 
personal (fatada sud), acces/intrare pentru 
autobuze (fatada sud), iesire autobuze (fatada 
nord). Va exista si un acces secundar pentru 
personal pe latura nordica. 
  
 
    Regim tehnic propus si indici urbanistici 
 

P.O.T. maxim propus =  46,25% 
 C.U.T. maxim propus =  0,62 
 

- suprafata totala teren = 2704.00 mp 
 - suprafata construita_C1 = 1250.84 mp 
 - suprafata desfasurata_C1 = 1364.90 
mp 
 - suprafata utila_C1 = 1285.75 mp 
 - circulatii pietonale = 101.00 mp 
 - circulatii auto si parcari = 1030.16 mp 
 - spatii verzi amenajate = 322.00 mp 
 - numar locuri de parcare exterioare – 4 
locuri  

- numar locuri de parcare interioare – 10 
locuri 

 
Termoizolarea  
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Izolarea termica a fatadelor – parte opaca 

(izolarea termica a peretilor exteriori): 
 
Se realizează cu panouri sandwich cu miez din 

spuma poliuretanica sau cu vata minerala 
bazaltica unde este nevoie pentru protectie la foc. 
 

Izolarea termica a fatadei – parte vitrata - cu 
tamplarie termoizolanta performanta energetic: 

Solutia tehnica propusa consta in montarea de 
tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu 
dispozitive/ fante/ grile pentru ventilarea spatiilor 
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe 
elementele interioare de anvelopa.  

 
Izolarea termica a placii pe sol 
Solutia tehnica propusa consta in executarea 

unui strat termoizolant pe suprafata inferioara a 
placii de beton in varianta: sistem termoizolant 
realizat din placi de polistiren extrudat – 5cm. 
Se va utiliza polistiren extrudat avand 
conductivitatea termica λ=0,036 W/mK. Se va izola 
placa doar pe partea de administratie pentru a nu 
avea o pardoseala rece. 

 
Hidroizolarea cladirii se va face cu 

hidroizolatie orizontala sub termoizolatia extrudata 
de sub placa de beton armat pe sol, iar aceasta 
hidroizolare se va intoarce pe verticala pana la 
soclu. Invelitoarea va fi protejata prin tabla ce 
imbraca miezul panourilor sandwich.  

 
Finisaje interioare. Pardoselile reci se vor 

realiza din placi ceramice (gresie) antiderapante 
categoria R10 sau R9, trafic intens, lipite cu 
adeziv, cu dimensiuni de min.30x30cm pentru 
grupurile sanitare, spatiu tehnic, vestiare, hol.  

Gresia se va monta pe un strat suport format 
din sapa de egalizare. Se va avea in vedere 
realizarea unei pante pentru scurgerea apelor si 
aplicarea unei hidroizolatii pensulabile, in spatiile 
umede. Se va prevedea inclusiv o plinta din 
aceeasi gresie cu inaltimea de minim 10cm, unde 
nu se va placa peretele cu faianta. Peste peretii de 
zidarie se va aplica un strat de tencuieli driscuite in 
grosime medie de 2 cm. Peste tencuieli se aplica 
un strat suport pentru zugraveli lavabile, format din 
glet de ipsos, iar apoi se vor aplica zugravelile 
lavabile culoare alb. 

 
Izolarea termica a fatadelor – parte opaca 

(izolarea termica a peretilor exteriori): 
 
Se realizează cu panouri sandwich cu miez 

din spuma poliuretanica sau cu vata minerala 
bazaltica unde este nevoie pentru protectie la 
foc. 
 

Izolarea termica a fatadei – parte vitrata - 
cu tamplarie termoizolanta performanta 
energetic: 

Solutia tehnica propusa consta in montarea 
de tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu 
dispozitive/ fante/ grile pentru ventilarea spatiilor 
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe 
elementele interioare de anvelopa.  

 
Izolarea termica a placii pe sol 
Solutia tehnica propusa consta in executarea 

unui strat termoizolant pe suprafata inferioara a 
placii de beton in varianta: sistem termoizolant 
realizat din placi de polistiren extrudat – 5cm. 
Se va utiliza polistiren extrudat avand 
conductivitatea termica λ=0,036 W/mK. Se va 
izola placa doar pe partea de administratie 
pentru a nu avea o pardoseala rece. 

 
Hidroizolarea cladirii se va face cu 

hidroizolatie orizontala sub termoizolatia 
extrudata de sub placa de beton armat pe sol, iar 
aceasta hidroizolare se va intoarce pe verticala 
pana la soclu. Invelitoarea va fi protejata prin 
tabla ce imbraca miezul panourilor sandwich.  

 
Finisaje interioare. Pardoselile reci se vor 

realiza din placi ceramice (gresie) antiderapante 
categoria R10 sau R9, trafic intens, lipite cu 
adeziv, cu dimensiuni de min.30x30cm pentru 
grupurile sanitare, spatiu tehnic, vestiare, hol.  

Gresia se va monta pe un strat suport format 
din sapa de egalizare. Se va avea in vedere 
realizarea unei pante pentru scurgerea apelor si 
aplicarea unei hidroizolatii pensulabile, in spatiile 
umede. Se va prevedea inclusiv o plinta din 
aceeasi gresie cu inaltimea de minim 10cm, unde 
nu se va placa peretele cu faianta. Peste peretii 
de zidarie se va aplica un strat de tencuieli 
driscuite in grosime medie de 2 cm. Peste 
tencuieli se aplica un strat suport pentru 
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Tavanele vor fi din rigips cu glet si zugravit 
lavabil in culoare alb. In spatiul tehnic, oficiu, 
vestiare, grupuri sanitare si boxa se va aplica 
vopsea latex, culoare alb, rezistenta la frecare 
pana la h=1.50m, pentru o mentinere facila a 
curateniei. In grupurile sanitare, partial in spatiul 
centralei termice si oficiu, in dreptul tuturor 
lavoarelor propuse (inclusiv vestiare se va aplica 
faianta cu inaltimea de h=1,5m). 
 

Pentru scurgerea apelor meteorice se 
realizeaza  burlane din tabla vopsite culoare gri 
antracit. 

Tamplaria exterioara va fi PVC culoare gri 
antracit, cu geam termoizolant, accesorizata cu 
glafuri interioare din PVC sau tabla. Glafurile 
exterioare vor fi din tabla culoare gri. 
 

zugraveli lavabile, format din glet de ipsos, iar 
apoi se vor aplica zugravelile lavabile culoare 
alb. 

Tavanele vor fi din rigips cu glet si zugravit 
lavabil in culoare alb. In spatiul tehnic, oficiu, 
vestiare, grupuri sanitare si boxa se va aplica 
vopsea latex, culoare alb, rezistenta la frecare 
pana la h=1.50m, pentru o mentinere facila a 
curateniei. In grupurile sanitare, partial in spatiul 
centralei termice si oficiu, in dreptul tuturor 
lavoarelor propuse (inclusiv vestiare se va aplica 
faianta cu inaltimea de h=1,5m). 
 

Pentru scurgerea apelor meteorice se 
realizeaza  burlane din tabla vopsite culoare gri 
antracit. 

Tamplaria exterioara va fi PVC culoare gri 
antracit, cu geam termoizolant, accesorizata cu 
glafuri interioare din PVC sau tabla. Glafurile 
exterioare vor fi din tabla culoare gri. 
 

REZISTENTA INFRASTRUCTURA 
Infrastructura garaj, este constituita in principal din 
fundatiile izolate elastice tip bloc de beton armat 
sau fundatii izolate rigide tip bloc de beton simplu 
si cuzinet de beton armat sub stilpi principali de 
metal si legate intre ele prin grinzi de fundare 
perimetrale.In axele A,1 2,2’ si 5 s-a prevazut pe 
grinda de fundare soclu perimetral din beton 
armat pentru pozitionarea panourilor sandwish de 
inchidere.In axul D se va realiza subzidire sub 
fundatia zidariei existente dupa decuparea 
panourilor de zidarie pentru realizarea fundatiilor 
izolate in doua etape din metru in metru intercalat.  

 

Infrastructura garaj, este constituita in principal 
din fundatiile izolate elastice tip bloc de beton 
armat sau fundatii izolate rigide tip bloc de beton 
simplu si cuzinet de beton armat sub stilpi 
principali de metal si legate intre ele prin grinzi 
de fundare perimetrale.In axele A,1 2,2’ si 5 s-a 
prevazut pe grinda de fundare soclu perimetral 
din beton armat pentru pozitionarea panourilor 
sandwish de inchidere.In axul D se va realiza 
subzidire sub fundatia zidariei existente dupa 
decuparea panourilor de zidarie pentru 
realizarea fundatiilor izolate in doua etape din 
metru in metru intercalat.  

 

REZISTENTA SUPRASTRUCTURA  
Suprastructura garaj, este o structura metalica 
avand deschiderea D=19.00m cu 10 travei 
regulate avind T=6.0m respectiv H1=6.23m(la 
streasina),H2=8.42m(la coama) si formata din 
stalpi metalici cu sectiune tip europrofil HEA300 
din material S355J0 de care se prind grinzile 
principale cu sectiune tip europrofil IPE400 cu 
vuta pe capatul acestuia prin intermediul 
suruburilor M20 cu grupa 8.8 ZN in zona fara 
mezanin,respectiv stalpi din europrofil HEA220 in 
zona cu mezanin,atit din axul 1 de inchidere cit si 
in interior in axele 2 si 3 cu axele longitudinale A,B 
si C.In axul D, dupa realizarea fundatiilor si 
subfundatiilor in etape din metru in metru, se va 
reface integral zidaria pina la cota +7.50 pentru 
realizarea peretelui antifoc ,zidarie confinata in 
conlucrarea cu samburii din axele modulare 
transversale D-1-10 si centurile de la cotele 

Suprastructura este alcătuită din stalpi 
principali de rezistenta din beton armat 
monolit cu sectiuni dreptunghiulare si samburi 
in zidarie dispusi ortogonal si legati perimetral 
de grinzi cu sectiune dreptunghiulara. 



69 

 

+2.50,+5.00,+7.50m. 
          Sarpanta este constituita din grinzi 

principale de rezistenta din europrofil IPE400 de 
care se prind panourile sandwish de acoperis. 

          -Riglele principale longitudinale-cu rol 
de rigidizare in sens longitudinal al structurii sunt 
din teava rectangulara Rec-80x80x5mm prinse de 
grinzi la partea superioara si inferioara a inimii 
,prin intermediul guseelor cu suruburi 
M12gr.8.8Zn.. 

          -Stilpii structurali secundari,sunt 
realizati din europrofil IPE270 si material 
S235JRG0 fixati prin carcasele inglobate in 
fundatiile izolate sustin intermediar panele de 
perete in axul 5.Cadrul usilor este bordat de stilpi 
din teava Rec-80x80x5mm din S235JRG0 care 
impreuna cu panele bordeaza golul atit in axul 5 
cit si in axul 1 si F. 

           -Contravintuirile in planul acoperisului 
sunt din bara plina cu D20mm prinse prin 
intermediul guseelor de inima grinzilor principale 
si intinse cu ajutorul intinzatoarelor M20 conform 
plansei si caietului de sarcini. 

           -Contravintuirile verticale in cadrul 
peretilor garajului din axele  A si F sunt din bara 
plina cu D20mm prinse prin intermediul guseelor 
de inima stilpilor principali si intinse cu ajutorul 
intinzatoarelor M20 conform plansei si caietului de 
sarcini anexat la prezenta documentatie. 

           -Panele de perete,fixate de stilpii 
principali si secundari de inchidere, sunt realizate 
din profile din tabla ambutisata zincata 
C150x65x2mm sunt dispuse atit in fatadele 
laterale cit si in fronton. 

           -Panele de acoperis,fixate de grinzile 
principale sunt realizate din profile din tabla 
ambutisata zincata C200x75x2mm sunt dispuse in 
planul acoperisului la interval de 1.875m in panta 
acestuia. 

 

Instalatii sanitare, termice, ventilare 

Instalatii sanitare 
 
Zona de birouri va avea un regim de înălțime parter+E şi are prevăzute grupuri sociale dotate cu vase 
WC şi lavoare, cabine de dus. 
În centrala termica se va amplasa un boiler pentru apa caldă menajeră, cu preparare indirectă. 
La parter se găsește si centrala termică unde se vor monta echipamentele pentru încălzirea 
clădirii. 
Lavoarele si spălătoarele vor fi dotate cu baterii stative montate pe obiectul sanitar. 
Racordarea obiectelor sanitare la conductele de canalizare se va realiza cu racorduri flexibile 
care se vor poza aparent, fiecare obiect sanitar fiind dotat cu sifon individual. S-a prevăzut câte un 
sifon de pardoseală în fiecare grup social, precum și în centrala termică. WC-urile adoptate vor fi din 
porțelan sanitar cu ieșire laterală şi cu rezervor de semiînălțime îngropate, cu clăpetă cu dublă 
acționare. 
 
Alimentarea cu apă rece si caldă menajeră 
Pentru alimentarea obiectelor sanitare s-a adoptat o rețea ramificată cu distribuție inferioară, 
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montată îngropat în perete și șapă. Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor poza 
îngropat în perete. Toate conductele de distribuție apă rece se vor izola cu izolație din spumă PE cu 
grosimea peretelui de 9 mm. 
Prepararea apei calde menajere se va face prin intermediul unui boiler cu dubla serpentina 
de capacitate 150 l montat in centrala termica. Pentru reducerea costurilor de întretinere se va 
monta un panou solar. 
 
Instalatii termice 
SOLU IA PROPUS  
Avand in vedere destinatiile diferite ale încăperilor aferenta obiectivului se propune incazirea 
diferentiata a spatiilor de birouri respectiv a anexei – Garaj. Astfel pentru partea de birouri se propune 
o instalatie de încălzire cu radiatoare, iar pentru garaj încalzirea se va realiza cu aeroterme funcționând 
pe agent termic apa calda furnizata de o centrala termică comună. 
Central  termic : 
Încăperea aleasă pentru centrala termica corespunde normelor în vigoare şi este amplasată 
la parterul clădirii în zona birourilor. 
Agentul termic primar va fi preluat 

 de la centrala termica, sau 
 de la un kit pentru energie solara (panouri termice) pentru preparare apa calda 

Kitul de pentru energie solara cuprinde : 
- panourile solare cu tuburi vidate – S=2 ,5 mp 
- vase expansiune, armaturi, aerisitoare, sistem automatizare 
- statii solare (pompa de circulație solara, clapeta antitermosifon, supapa siguranta, 
manometru, sistem de umplere, termometru), vane amestec; 
- sisteme fixare pe acoperiș 
Pe conducta de iesire apă caldă menajeră se va monta un vas de expansiune, iar pe 
conduicta de alimentare cu apa rece o supapa de siguranta cu arc. 
Re eaua de distribu ie – corpuri de înc lzire: 
Sistemul de încălzire ales este cu apă caldă 70/550C, distribuţie bitubulară arborescentă şi 
corpuri de încălzire statice pentru birouri. S-au ales corpuri de încălzire din tablă de oţel emailată. 
Pentru încăperile aferente birourilor – s-a prevăzut o instalație de încălzire centrală cu corpuri statice în 
fiecare încăpere. Corpurile de încălzire, amplasate de preferință sub parapetul ferestrelor, sunt de tip 
panou din oțel şi se racordează prin ventile colţare termostabile, în funcție de destinația încăperilor. 
Instalația de automatizare centrala termica 
Pentru asigurarea unei bune funcționări s-a prevăzut o instalație de automatizare care să 
regleze toate circuitele de agent termic primar la parametri şi temperaturile dorite. 
Instalaţia de incalzire si ventilare  
 

Încălzirea aerului în garaj halele tehnologice în timpul sezonului rece până la temperatura de +10°C se 
face prin intermediul unor aeroterme cu baterie de încălzire pe apa. Aerotermele acoperă atât sarcina 
de încălzire a încăperii, cât şi ridicarea temperaturii aerului exterior pătruns prin infiltrații de la -15° la 
+10°C. 
Conductele de distributie agent termic pentru aeroterme se vor executa din țeavă de otel 
protejate aticoroziv și izolate termic, cu spuma ST. Traseul acestora se va monta aparent pe pereții 
exteriori. 
Se propune un sistem de ventilare mecanică în depresiune a garajului, cu evacuarea forţata 
a unui debit de aer viciat de 7200 m3/h, şi cu introducerea tot forțată a aerului proaspăt de 
compensaţie, necesar diluţiei noxelor degajate în aceste spaţii sub concentraţiile admisibile. 
(substanţe chimice şi/sau umiditate în exces în garaj). 
Solutia propusa de ventilare este cu amplasarea unor unitati de ventilare locale dotate cu 
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recuperatoare de caldură pasiva, montate la partea superioara a încăperii. Ventilatoarele de 
aspirație si refulare ale acestora vor fi cu turație variabilă, astfel permițând un reglaj precis al 
debitului de aer introdus și evacuat. 
 

INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU.  

Asigurarea alimentării cu energie electrică, în cazul căderii reţelei, se face de la 
acumulatoarele tampon prevăzute în documentaţie. Sistemul de detectie si semnalizare la inceput de 
incendiu este alimentat din tablou electric de pe un circuit separat. 

Structura sistemului este dată de tipul clădirii, localizare, compartimentarea şi ocuparea clădirii, 
valorile adăpostite, gradul de protecţie impus, posibilităţile de parasire a cladirii, regulamentul intern de 
funcţionare si programul de lucru.Sistemul propus este unul de tip adresabil si asigura protectia totala a 
cladirii.Sistemul adresabil identifica fiecare adresa si zona in care s-a declansat alarma.Butoanele de 
incendiu sunt repartizate pe zone  avand si acestea adresa cu posibilitatea indentificarii butonului de la 
care s-a declansat alarma. 

Asigurarea alimentării cu energie electrică, în cazul căderii reţelei, se face de la 
acumulatoarele tampon prevăzute în interiorul echipamentului .  

Sistemul de desfumare este alimentat din tabloul TG  pe circuit separate cu cablu rezistent la 
foc 90min. Structura sistemului este dată de zonele deservite respectiv dintr-o centrala de desfumare 
cu iesire pe 8 A. Alimentare 230 vc.a. ,tensiune de iesire 24V c.c  curent nominal 8 A. 
Centrala deserveste trapele  de fum din zonele prestabilite ,actionate electric. 
Deschiderea pentru evacuarea fumului este comandata de centrala de detectie si semnalizare . 
Unitatea de control permite de asemenea control manual simultan prin intermediul anumitor 
butoane.Actuatoarele sunt alimentate direct din sursa de alimentare, bateriile sunt folosite doar in cazul 
unei urgente. 

 
Instalatii electrice 
 
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din tabloul de joasa tensiune a postului de 
transformare amplasat la beneficiar.  
 
Puterea instalata a tabloului TG este de 1050 kW, puterea ceruta este de 720 kW, tensiunea de 
alimentare 230/400 V, frecventa de 50 Hz fiind alimentat din postul de transformare printr-o coloana 
realizata cu 3 cabluri de tip CYAbY 3x240+120 mmp in paralel montate ingropat in pamant in 
exteriorul obiectivului si aparent pe pat de cabluri metalice in interiorul garajului. 
 
 
Din TG sunt alimentati : 

- Circuitele de lumina si prize din garaj 
- Circuitele de forta din garaj 
- Iluminatul exterior 
- Tabloul electric distributie TD 
- Iluminatul de securitate pentru evacuare si panica 

- Tablourile statiilor de incarcare baterii lente (14 bucati) 
- Tablourile statiilor de incarcare baterii rapide (2 bucati) 

 

Tabloul electric general TG este realizat intr-un dulap metalic cu gradul de protectie minim IP54, 
montat aparent pe podea, amplasat conform planului parter. Alimentarea circuitelor electrice se face 
prin partea superioara a acestuia folosindu-se presetupe de diametre corespunzatoare si paturi 
metalice zincate cu capac montate pe verticala. 

 Instalatii electrice de iluminat si prize 
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Pentru instalatiile electrice de iluminat s-au folosit corpuri de iluminat cu surse LED pentru o eficienta 
cat mai ridicata a iluminatului. Temperatura de culoare a lampilor folosite va fi de 4000 - 6500 K, 
indicele de redare Ra va fi de minim 80 iar nivelul de iluminare al incaperilor va fi conform valorilor 
impuse de normativul NP061/2002. Aparatajul electric si corpurile de iluminat proiectate au gradul si 
clasa de protectie adecvate influentelor externe corespunzatoare incaperilor in care se monteaza. 
 
Pentru alimentarea consumatorilor electrici se folosesc cabluri cu intarziere la propagarea flacarii in 
manunchi tip CYYf (sau echivalent cu aceleasi caracteristici tehnice) montate aparent sau ingropat in 
tuburi de protectie si PVC si aparent pe paturi metalice zincate. 
 
In garaj service si magazie se folosesc corpuri de iluminat montate aparent pe tavan echipate cu 
sursa LED cu puterea de 58 W amplasate conform pieselor desenate. In vestiar si birou se folosesc 
corpuri echipate cu sursa LED cu puterea de 48W montate aparent pe tavan. In grupurile sanitare se 
folosesc corpuri de iluminat echipate cu sursa LED cu puterea de 12W montate in tavanul fals. 
 
Pentru iluminatul exterior se folosesc corpuri de iluminat tip proiector cu grad de protectie IP65 
echipate cu sursa LED cu puterea de 100W, montate pe garaj la inaltimea de 5m conform pieselor 
desenate, comanda acestora facandu-se printr-un releu crepuscular si manuala cu intrerupatoare 
montate aparent in garaj.  

Iluminatul de securitate 

Obiectivul are o singura cale de alimentare din reteaua publica, iluminatul de securitate facandu-se 
cu corpuri luminobloc. In aceste conditii obiectivul se prevede cu urmatoarele tipuri de iluminat de 
securitate: 
 

A. Iluminat de securitate pentru evacuare 
Pentru intreg obiectivul se face cu corpuri de iluminat luminobloc cu inscriptii corespunzatoare, cu 
timp de comutatie mai mic de 5 secunde echipate cu sursa LED de 7W sau echivalent cu o 
autonomie a acumulatorilor de minim 1 ora in cazul lipsei tensiunii de alimentare – conform normativ 
I7/2011. Amplasarea acestora se face conform pieselor desenate pe caile de evacuare fiind folosit 
acelasi tip de corp luminobloc pentru intreg obiectivul. Alimentarea circuitelor pentru iluminatul de 
securitate pentru evacuare se face din tabloul electric general TG conform schemelor monofilare 
anexate documentatiei. 
 

B. Iluminatul de securitate impotriva panicii 
Se realizeaza in garaj cu corpuri aferente iluminatului general echipate cu acumulatori, cu o 
autonomie a acumulatorului de minim 1 ora (conform normativ I7-2011) de la disparitia tensiunii de pe 
calea directa de alimentare, iar tipul de punere in functiune este sub 5 secunde corpurile fiind 
amplasate pe tavan si pereti conform pieselor desenate.  
 
La iesirea din garaj se prevede cate un buton de comanda pentru pornirea iluminatului de securitate 
impotriva panicii – S1 si S2. Oprirea iluminatului de securitate impotriva panicii se va face printr-un 
buton de comanda amplasat langa tabloul electric TG – S3. 

Protectia impotriva tensiunilor accidentale si protectia impotriva trasnetului 

Protectia de baza  se realizeaza prin izolarea partilor active (tablouri inchise, conductoare cu manta 
din PVC montate in tuburi de protectie, cabluri electrice cu manta din PVC, carcase izolante). 
Schema electrica de alimentare a garajului service este TN-C iar schema de distributie in interiorul 
spatiului este radiala din tabloul TG fiind alimentate circuitele de lumina, prize, forta si iluminat de 
securitate.  
 
Protectia in caz de defect se realizeaza prin:  

- utilizarea dispozitivelor de protectie diferentiala cu valoarea curentului diferential de defect 
30 mA pentru circuitele de prize (conform schemei monofilare); 

- legarea prin conductor MYf 16 mm intre borna de legare la pamant a TG si priza de 
pamant a carei valoare este sub 1 ohm. 

 
Se va realiza o priza de pamant pentru instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere 
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accidentale formata din armaturile fundatiei si o platbanda din OLZn 40x4 mm montata in cuzinetul 
fundatiei conform pieselor desenate. Sudarea platbenzilor si barelor se va face prin petrecerea lor si 
va avea o lungime de 80 mm cand se sudeaza pe ambele parti si de 160 mm cand se sudeaza pe o 
singura parte.  
 
Protectia obiectivului impotriva loviturilor de trasnet se realizeaza cu un dispozitiv de protectie de tip 
PDA cu timp de avans de 25 microsecunde montate pe un catarg metalic cu inaltimea de minim 3 m 
deasupra invelitorii. Se vor realiza doua coborari la priza de pamant cu conductor masiv din Al cu 
diametrul de 8 mm pe doua fete opuse ale cladirii. 
 
Supraveghere video 

Pentru instalatia de supraveghere video se folosesc camere video fixe cu grad de protectie minim IP65.  
Se monteaza camere video in interior pentru supravegherea cailor de acces si circulatie si in exterior 
pentru usile de intrare in cladire si celelalte zone care necesita supraveghere. Camerele video sunt 
conectate la centrala de supraveghere video prin cablu coaxial tip RG6-U. 
Alimentarea camerelor video se face din centrala de supraveghere video prin cabluri tip 2xH07Z-K1.5 
mmp (tensiunea de alimentare fiind de 12V c.c.). 
Centrala de supraveghere video este prevazuta cu un inregistrator video digital cu un hard disk de 4tb 
si 3 surse de curent 12V c.c./5A. Alimentarea surselor si a dvr-ului se face din tabloul TG prin sursa 
neintreruptibila montata in dulapul curenti slabi de 1000 VA. 
 

IMPREJMUIRE  

Se va realiza imprejmuire pe fundatii continue cu soclu de beton si confectie metalica conform plansei 
AMENAJARI EXTERIOARE 

 
Zona de circulatie auto se va amenaja dupa cum 
urmeaza: 
 
Varianta 1 - sistem rutier suplu 
- 4.0 cm, strat de uzura din beton asfaltic tip BA 
PC16; 
- 6.0 cm, strat de legatura din beton asfaltic 
deschis tip BAD PC 22.4; 
- 20.0 cm, strat de balast stabilizat 
-30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast. 
- P5, pamantul din patul drumului. 

 

Zona de circulatie pietonala se va amenaja dupa 
cum urmeaza: 

- pavaj 6 cm 
- nisip 5 cm 
- placa de beton C8/10 10 cm 
- balast 10 cm 

 
 
Suprafata zona verde amenajata- gazon- 322 
mp 
Se vor realiza următoarele lucrări: 

- Realizare strat de pămȃnt vegetal 
- Realizare gazon, inclusiv cosire şi 

administrare ingraşămȃnt chimic, udare. 
- Se va realiza un sistem de irigare automat. 

 
Zona de circulatie auto se va amenaja dupa 
cum urmeaza: 
 
Varianta 2 - Imbracamintea din beton de 
ciment  

- 18 cm dala din beton de ciment; 
- hartie Karaft; 
- 20 cm, fundatie balast 
- P5, pamantul din patul drumului. 

 
 
 
Zona de circulatie pietonala se va amenaja 
dupa cum urmeaza: 

- pavaj 6 cm 
- nisip 5 cm 
- placa de beton C8/10 10 cm 
- balast 10 cm 

 
 
Suprafata zona verde amenajata- gazon- 322 
mp 
Se vor realiza următoarele lucrări: 

- Realizare strat de pămȃnt vegetal 
- Realizare gazon, inclusiv cosire şi 

administrare ingraşămȃnt chimic, udare. 
- Se va realiza un sistem de irigare 
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- La marginea aleilor pietonale va fi plantată 
levănţica, lavandin sau alte plante similare 
care să reziste peste iarnă.  

 
Se vor planta arbori 10 buc şi 8 arbuşti diverse 
soiuri.  
Se vor planta 10 bucati levantica sau alte soiuri de 
plante rezistente peste iarna. 
Semnalizarea rutiera consta in amplasarea 
indicatorului de circulatie "STOP" pentru 
reglementarea accesului din incinta 
 

automat. 
- La marginea aleilor pietonale va fi 

plantată levănţica, lavandin sau alte 
plante similare care să reziste peste 
iarnă.  

 
Se vor planta arbori 10 buc şi 8 arbuşti diverse 
soiuri.  
Se vor planta 10 bucati levantica sau alte soiuri 
de plante rezistente peste iarna. 
Semnalizarea rutiera consta in amplasarea 
indicatorului de circulatie "STOP" pentru 
reglementarea accesului din incinta 
 

 
Componenta 2 - Realizare statii de autobuz si lucrari complementare acestora 

 (lucrari şi dotari noi) 
 

AMENAJAREA TERENULUI 

Avand in vedere realizarea de constructii noi este necesara demolarea de borduri si betoanele aferente 
acestora asa incat se se poata realiza alveole pentru parcarea in statie a autobuzelor. 

RELOCARI UTILITATI APA - CANAL 

Ridicarea caminelor la cota in zonele in care se vor realiza alveolele, trotuarele si celelalte lucrari 
aferente 

LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU ZONA STATIILOR DE AUTOBUZ 

Realizare sistem rutier alveole 
 
Varianta 1 - sistem rutier suplu 

- 4.0 cm, strat de uzura din beton asfaltic tip 

BA PC16; 

- 6.0 cm, strat de legatura din beton asfaltic 

deschis tip BAD PC 22.4; 

- 20.0 cm, strat de balast stabilizat 

-30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast. 

- P5, pamantul din patul drumului. 

 

Trotuare in zona statiilor de autobuz 
 
Zona de circulatie pietonala se va amenaja dupa 
cum urmeaza: 

- pavaj 6 cm 
- nisip 5 cm 
- placa de beton C8/10 10 cm 
- balast 10 cm 
- Borduri de beton C30/37 15x10 cm 
- Bordurile se vor fixa cu beton C16/20 

 
 

Realizare sistem rutier alveole 
 
Varianta 2 - Imbracamintea din beton de 

ciment  

- 18 cm dala din beton de ciment; 

- hartie Karaft; 

- 20 cm, fundatie balast 

- P5, pamantul din patul drumului. 

 
 
 
Trotuare in zona statiilor de autobuz 
 
Zona de circulatie pietonala se va amenaja dupa 
cum urmeaza: 

- Balast 10 cm 
- Beton C16/20 - 10 cm 
- Beton asfaltic Ba8 – 4 cm 
- Borduri de beton C30/37 15x10 cm 
- Bordurile se vor fixa cu beton C16/20 
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Scurgerea apelor 
 
S-a prevazut rigola carosabila ȋ  zo ele unde 

situatia din teren a impus acest lucru pentru 

a asigura scurgerea apelor in zonele 

respective. 

 
Trecerile de pietoni s-au amenajat pentru a 

creste gradul de siguranta al calatorilor in zona 
statiilor de autobuz.  

Trecerile de pietoni se vor amenaja pe cat 
posibil perpendicular pe drum astfel incat distanta 
parcursa de pietoni in timpul traversarii sa fie cat 
mai mica. Trecerile de pietoni se vor amenaja in 
functie de categoria strazii pe care sunt amplasate: 

Trecerile de pietoni se vor amenaja la 

nivelul asfaltului cu o latime de 2,5 – 3,5 metri. 
Acestea se vor amenaja la aceeasi cota cu cea a 
asfaltului.  
                Se va acorda o atentie deosebita si 
semnalizarii si presemnalizarii in zona trecerilor de 
pietoni.    

In zona trecerilor de pietoni se vor 
amenaja marcaje tactile la limita trotuarului pentru 
persoanele cu dizabilitati de vedere. Acestea se 
vor realiza pe o lungime de 3 metri de o parte si de 
alta a trecerilor de pietoni si o latime de 30 cm.  

 In zona intersectiilor si a trecerilor de 
pietoni pe drumurile principale, trotuarele vor fi 
coborate la nivelul părţii carosabile prin amenajare 
de rampe de acces pentru persoanele cu 
dizabilitati. 
 
Spatii verzi 
 
Suprafata zona verde amenajata- gazon- 950 
mp 
Se vor realiza următoarele lucrări: 

- Realizare strat de pămȃnt vegetal 
- Realizare gazon, inclusiv cosire şi 

administrare ingraşămȃnt chimic, udare. 
- Se va realiza un sistem de irigare automat. 

 
Se vor planta arbori 40 buc. 
 
Siguranta circulatiei 

Scurgerea apelor 
 
S-a prevazut rigola carosabila ȋn zonele unde 
situatia din teren a impus acest lucru pentru a 
asigura scurgerea apelor in zonele respective. 
 
 
Trecerile de pietoni s-au amenajat pentru a 
creste gradul de siguranta al calatorilor in zona 
statiilor de autobuz.  
Trecerile de pietoni se vor amenaja pe cat posibil 
perpendicular pe drum astfel incat distanta 
parcursa de pietoni in timpul traversarii sa fie cat 
mai mica. Trecerile de pietoni se vor amenaja in 
functie de categoria strazii pe care sunt 
amplasate: 
Trecerile de pietoni se vor amenaja la nivelul 
asfaltului cu o latime de 2,5 – 3,5 metri. Acestea 
se vor amenaja la aceeasi cota cu cea a 
asfaltului.  
                Se va acorda o atentie deosebita si 
semnalizarii si presemnalizarii in zona trecerilor 
de pietoni.    
In zona trecerilor de pietoni se vor amenaja 
marcaje tactile la limita trotuarului pentru 
persoanele cu dizabilitati de vedere. Acestea se 
vor realiza pe o lungime de 3 metri de o parte si 
de alta a trecerilor de pietoni si o latime de 30 
cm.  
 In zona intersectiilor si a trecerilor de 
pietoni pe drumurile principale, trotuarele vor fi 
coborate la nivelul părţii carosabile prin 
amenajare de rampe de acces pentru persoanele 
cu dizabilitati. 
 
 
 
Spatii verzi 
 
Suprafata zona verde amenajata- gazon- 950 
mp 
Se vor realiza următoarele lucrări: 

- Realizare strat de pămȃnt vegetal 
- Realizare gazon, inclusiv cosire şi 

administrare ingraşămȃnt chimic, udare. 
- Se va realiza un sistem de irigare 

automat. 
Se vor planta arbori 40 buc. 
 
Siguranta circulatiei 
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Se vor realiza semnalizare orizontala si verticala 
prin marcaje specifice in zona statiilor de autobuz 
si la trecerile de pietoni dar si prin montarea de 
indicatoare rutiere. 
 

 
Se vor realiza semnalizare orizontala si verticala 
prin marcaje specifice in zona statiilor de autobuz 
si la trecerile de pietoni dar si prin montarea de 
indicatoare rutiere. 
 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A STATIILOR DE AUTOBUZ 

Se vor alimenta cu energie electrica prin montarea de bransamente doar statiile care sunt prevazute cu 
adapost. Alimentarea cu curent se va realiza pentru asigurarea energiei electrice necesare pentru 
functionarea camerelor de supraveghere video si a panourilor de informare a calatorilor din statii. 
Componenta 3 – Reabilitare strada Locotenent Pavelescu (lucrari de reabilitare) cele 2 
tronsoane care asigura accesul spre garaj/autobaza. 

Varianta 1 - sistem rutier suplu 
- 4.0 cm, strat de uzura din beton asfaltic tip BA 
PC16; 
- 6.0 cm, strat de legatura din beton asfaltic 
deschis tip BAD PC 22.4; 
- 20.0 cm, strat de balast stabilizat 
-30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast. 
- P5, pamantul din patul drumului. 

 

 

Varianta 2 - Imbracamintea din beton de 
ciment  

- 18 cm dala din beton de ciment; 
- hartie Karaft; 
- 20 cm, fundatie balast 

P5, pamantul din patul drumului 

A aliza vul era ilită ilor auzate de fa tori de ris , a tropi i şi aturali, i lusiv de 
s hi ări li ati e e pot afe ta i vesti ia 

 

În cadrul analizei vulnerabilitatilor se deter i ă fa torii are pot pro o a odifi ări 
se ifi ati e ale aria ilelor riti e ide tifi ate astfel î t i di atorii i estiției să sufere 

odifi ări ajore. 
Printre factorii de risc intalnit se numara factorii naturali si antropici de mai jos: 

 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

 Factori naturali (pot produce 

schimbari climatice): 

- Inundatii; 

- Alunecari de teren; 

- Incendiile; 

- Cutremure. 

 Factori naturali (pot produce 

schimbari climatice): 

- Inundatii; 

- Alunecari de teren; 

- Incendiile; 

- Cutremure. 

 

 Factori antropici: 

- Proiectare defectuosa; 

- Executie incorecta; 

- Exploatare necorespunzatoare; 

- Vandalism. 

Proiectare defectuoasa 

 lipsa de perso al spe ializat şi alifi at; 
 erespe tarea i estiţiei şi a 

 Factori antropici: 

- Proiectare defectuosa; 

- Executie incorecta; 

- Exploatare necorespunzatoare; 

- Vandalism. 

Proiectare defectuoasa 

 lipsa de perso al spe ializat şi alifi at; 
 erespe tarea i estiţiei şi a 
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do u e taţiei de li itaţie; 
 depăşirea osturilor alo ate; 
 e aluări geoteh i e eade ate; 
 o trol defe tuos al alităţii; 
 dispo i ilitatea aterialelor şi 

echipamentelor; 

 nerespectarea o diţiilor de sigura ţă 
şi să ătate; 

 o ta i area ediului î o jurător. 
Executie incorecta 

 nerespectarea solutiei proiectate; 

 întârzieri de finalizare. 

Exploatare necorespunzatoare 

Pri ipalul ris  are poate să apară 
este legat de capacitatea beneficiarului 

i estiţiei de a gestio a e ploata  î  od 
orespu zător o ie ti ul de i estiţie 

realizat. Ne referim aici la posibilitatea 

e ţi erii i elului de perfor a ţă şi a 
costurilor de exploatare în limitele 

planificate. 

 

Riscuri determinate de factorul uman 

 erori de estimare; 

 erori de operare; 

 vandalism. 

do u e taţiei de li itaţie; 
 depăşirea osturilor alo ate; 
 e aluări geoteh i e eade ate; 
 o trol defe tuos al alităţii; 
 dispo i ilitatea aterialelor şi 

echipamentelor; 

 erespe tarea o diţiilor de sigura ţă 
şi să ătate; 

 o ta i area ediului î o jurător. 

Executie incorecta 

 nerespectarea solutiei proiectate; 

 întârzieri de finalizare. 

Exploatare necorespunzatoare 

Pri ipalul ris  are poate să apară 
este legat de capacitatea beneficiarului 

i estiţiei de a gestio a e ploata  î  od 
orespu zător o ie ti ul de i estiţie 

realizat. Ne referim aici la posibilitatea 

e ţi erii i elului de perfor a ţă şi a 
costurilor de exploatare în limitele 

planificate. 

 

Riscuri determinate de factorul uman 

 erori de estimare; 

 erori de operare; 

 vandalism. 

 

I for a ii privi d posi ile i terfere e u o u e te istori e/de arhite tură sau situri 
arheologi e pe a plasa e t sau î  zo a i ediat î ve i ată; existe a o di io ărilor 
spe ifi e î  azul existe ei u or zo e protejate. 

 

Mu i ipiul Curtea de Argeş este o lo alitate istori ă, aşa ȋ t ȋ  zo ă e istă ai ulte 
o u e te istori e. A estea se regases  şi i  apropierea traseului studiat dar şi ȋ  i ediata 

e i ătate a a estuia. Prin montarea adaposturilor la statiile de autobuz monumentele istorice 

nu sunt afectate. 

 

  

4.2. Necesarul de utilitati rezultate 

 

In faza de executie a lucrarilor se impune ca in zona organizarii de santier sa existe 

utilitati pentru deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata de executie. 

 In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele: 

  - rețea de apa pota ila 
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  - rețea de ele tri itate 

 Pentru a beneficia de aceste utilitati, executantul va intocmi documentatii tehnice de 

amenajare pentru zona de amplasare a organizarii de santier. In baza acestor 

documentatii va obtine autorizatia de executie si dreptul de a se bransa la retelele de 

utilitati din zona. 

 

4.3. Durata de realizare şi etapele pri ipale orelate u datele prevăzute î  grafi ul 
orie tativ de realizare a i vesti iei, detaliat pe etape pri ipale (este acelasi in 

ambele variante) 

 

Durata de realizare estimata a obiectivului de investitie este de 26 luni. 

Durata de realizare a executiei lucrarilor este de 14 luni. 

 Grafi ul orie tati  de realizare a i estiţiei, detaliat pe etape pri ipale este preze tat 
anexat. 

 

4.4. Costurile estimative ale investitiei – deviz general 

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a 

costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu 

caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii 

Se vor prezenta Anexat 

 

Costurile estimate de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei 

publice 

Se vor prezenta in cadrul Analizei cost – beneficiu, anexata. 

 

4.5. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii  

a)  Impactul social si cultural, egalitatea de sanse 

Finalizarea executiei investitiei va avea ca rezultat desfasurarea transportului in comun in 

conditii de siguranta si conditii de mediu favorabile pentru locuitorii municipiului prin reducerea 

poluarii. 

 

Scenariul 1 Scenariul 2 

Impactul social al realizarii investitiei este 

dat de:  

▪ cresterea gradului de satisfactie a 

utilizatorilor;  

▪ cresterea necesarului de forta de munca 

pe plan local si implicit cresterea bunastarii 

in randul locuitorilor localitatii.  
  

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi 

pentru ambele scenarii, informatiile sunt 

identice cu cele descrise in Scenariul 1.  
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b)  Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: 

In faza de realizare 

Se estimeaza la 30 locuri de munca 

- personal tehnic de conducere: 1 

- mecanici de utilaje:      3 

- dulgheri    1 

- fierari     3 

- pavatori                 12 

- asfaltatori                                                 5 

- muncitori necalificati   5 

 

In faza  de operare 

Prin realizarea acestui proiect nu se creeaza locuri de munca. Serviciul de transport va fi 

concesionat unei firme de  specialitate. 

 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Locuri de munca estimate a se creea in faza de 

executie a prezentei investitii sunt de:  30 

persoane. 

 

Prin realizarea investitiei nu se creaza locuri de 

munca in faza de operare. 

Intrucat se propune acelasi tip de investitie, iar 

costurile sunt apropiate, informatiile referitoare 

la locurile de munca create sunt aceleasi cu cele 

descrise in Scenariul 1. 

 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor 

protejate, dupa caz  

Lucrarile proiectate au o influenta benefica asupra mediului. 

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de 

gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru proiectarea 

lucrarilor de constructii. 

Pe durata exploatarii si intretinerii lucrarilor se vor respecta masurile de protectie a mediului 

in conformitate cu legislatia in vigoare, se vor mentine in buna stare de functionare amenajarile 

antipoluante si de protectie a mediului. 

Strazile, prin lucrarile de exploatare si intretinere, pot afecta calitatea solului prin 

modificarea structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea 

teritoriului, intreruperea cailor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu alta 

destinatie productiva. Pe durata exploatarii si intretinerii se vor respecta masurile de protectie a 

mediului in conformitate cu legislatia in vigoare, se vor mentine in buna stare de functionare 

amenajarile antipoluante si de protectie a mediului. 

 

 Protectia solului si subsolului: 
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 Potrivit specificului constructiei, sursele  posibile care ar putea influenta negativ indicatorii 

de calitate ai solului ca urmare a desfasurarii activitatilor analizate pe amplasamentul investitiei, 

sunt urmatoarele: 

- decaparile de sol vegetal din operatiile de decopertare necesare constructiei gropii de 

imprumut pentru umpluturi la terasamente si care vor fi depozitate in zona limitrofa; 

- scurgerile accidentale de carburanti si lubrifianti de la utilajele si mijloacele de transport; 

In concluzie, avand in vedere cele mentionate anterior, impactul activitatii in ansamblu 

asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ. 

Nu sunt afectate constructiile si asezarile umane din vecinatate. 

Prin natura si structura fluxurilor tehnologice de productie desfasurate in cadrul 

perimetrului ocupat de investitie, nu se intrevad efecte negative asupra starii de sanatate a 

populatiei. De asemenea, in timpul procedeelor tehnologice nu sunt manipulate substante toxice 

sau periculoase, iar masinile si utilajele care vor realiza investitia nu prezinta risc semnificativ de 

producere de accidente majore sau avarii in exploatare. 

De asemenea, nivelul maxim admis de zgomot de 65 db stabilit in prevederile STAS 

10009/1988 nu poate fi depasit in activitatea viitoare, deci consideram ca de la acest obiectiv de 

investitii nu va fi afectata prin zgomote populatia din zona. 

 

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor 

protejate, dupa caz; 

Lucrarile propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al 

impactului asupra mediului. Atat in perioada de executie a lucrarilor propuse in Scenariul 1 si 2, cat 

si in perioada de exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare 

fata de situatia existenta asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau 

peisajului.  

Detalierea celor prezentate anterior se realizeaza in continuare:  

 

PROTECTIA APELOR:  

Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor, utilajele vor fi 

stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonata special amenajata intr-o zona mai inalta, 

prevazuta cu o panta astfel incat apele pluviale si eventualele scapari de carburanti sa fie retinute 

intr-un separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate aparea si in cazul unor scurgeri 

accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri 

fiind insa cantitati mici nu pot infecta apa subterana. In timpul executiei lucrarilor, daca se respecta 

tehnologia de lucru, nu se emit substante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a 

celor de suprafata. Se poate aprecia ca impactul acestei activitati asupra apelor de suprafata si 

subterana este nesemnificativa.  

Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influenta asupra apelor de 

suprafata si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintampinarea infiltratiilor, 

apele uzate fiind colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a cladirii. Se va realiza 

executia corespunzatoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitarii pierderilor 

accidentale in ape, pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat luandu-se strict in considerare 

respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG 

nr.188/2002, modificata prin HG nr. 352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.  
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PROTECTIA CALITATII AERULUI:  

Poluanti in perioada de executie: Executia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de 

praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili 

(produse petroliere distilate) in motoarele utilajelor necesare efectuarii lucrarilor propuse 

(autocamion, autobasculanta, buldoexcavator, automacara, autobetoniera). Emisiile de praf, care 

apar in timpul executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces din 

incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata si limita in timp 

(perioada de executie).  

Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosinta, poluantii pentru aer sunt 

reprezentanti de gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si 

verificarea tehnica periodica a centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de 

desfasurare a procesului de ardere, cu respectarea legislatiei specifice.  

 

PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI:  

La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul unor 

scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste 

scurgeri fiind in cantitati mici, ele nu pot infecta solul.  

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a deseurilor si 

se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va 

fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu 

beneficiarul investitiei.  

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe 

neautorizate.  

In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului si subsolului este 

minim.  

 

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:  

Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la 

utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85÷95 dBA, in unele 

cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul 

total de zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 

50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte 

mare, insa nu implica inconfortul locuitorilor decat pe perioade limitate de timp, lucrarile 

generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate 

corespunzator pentru limita la maxim efectul de disconfort.  

Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfasurarii diferitelor activitati, se vor asigura masuri 

pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru 

evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.  

 

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:  

Lucrarile propuse prin acest proiect nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau 

exploatare, deci nu necesita luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor.  

 

PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:  
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Pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile ce 

se impun a fi luate pentru lucrarile de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanta cu 

prevederile din OUG 195/2005.  

De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si 

materiale de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea 

amplasamentului, pentru interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in 

afara amplasamentului obiectivului, in locuri neautorizate, iar pamantul excavat va fi utilizat pentru 

reamenajarea si restaurarea terenului.  

Pentru siguranta, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare.. Retelele electrice 

provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si intretinute inca 

din faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt prevazute suprafete destinate spatiilor verzi, 

care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.  

Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot 

ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative 

asupra sanatatii populatiei.  

 

IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERESTRE  

Situarea amplasamentului nu implica si nu determina – direct sau indirect – nici un impact asupra 

florei si faunei existente in acesta zona, intrucat imobilul este situat in mediu urban.  

Activitatile de construire a extinderiii nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor 

speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, 

nevertebrate protejate sau nu. Investitia nu modifica dinamica resurselor speciilor de pesti si nu 

afecteaza spatiile pentru adaposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale 

pasarilor. Vegetatia nu va fi afectata.  

Intrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile prevazute este redus, nu au reiesit ca necesare 

masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu 

 

 

4.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie  

 

Este prezentata anexat. 

5. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A) RECOMANDAT(A) 

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor 

     

Analiza comparativă a s e ariilor di  pu t de vedere teh i : 
 

Avantajele scenariului 1: 

Componenta1 

• î  o parație u o stru tură realizată di  eto , o hală etali ă are a a tajul 
a poate fi e ti să u ușuri ță; 
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• deoare e ajoritatea parților o po e te su t al ătuite din prefabricate, 

ti pul de o stru ție se reduce semnificativ; 

• stru tura de reziste ță a o stru țiilor este realizată di  profile etali e are 
o feră o greutate redusă o stru ției, fapt are o du e la redu erea heltuielilor și la 

o a ipulare ușoară. 

 

Componenta 2  

 sticla are durabilitate mai mare in timp fata de policarbonat; 

 Se intretine mai usor ca si policarbonatul. 

 

Componenta3 

 Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata; 
 Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate; 
 Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile din beton de ciment; 
 Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile din beton de ciment  (prin lipsa 

rosturilor); 
 Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi 

intre calea curenta si calea in curba; 
 Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si 

pentru declivitati cu valori de 7-9%. 

 

Dezavantajele scenariului 1: 

Componenta1 

 

Lucrarile de intretinere trebuie realizate la intervale de timp mai mic decat in cadrul 

scenariului2. 

Componenta 2  

Sticla este mai greu de manipulat 

 

Componenta3 

 Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii din beton de 

ciment (20-30 ani); 

 La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului; 
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 Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental 

pe carosabil; 

 Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea 

betonului de ciment; 

 Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.   

 

Avantajele scenariului 2: 

      Componenta1 

 Lucrarile de intretinere trebuie realizate la intervale de timp mai mare decat in cadrul 

scenariului1. 

 Rezista  mai bine la incendii 

Componenta 2  

 Policarbonatul este mai usor de manipulat 

 

Componenta3 

 Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru 

satisfacerea traficului greu si foarte greu. 

 Se recomanda a se folosi la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce 

nu necesita supralargiri. 

 Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. 

 Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate. 

 Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental 

pe suprafata carosabila). 

 Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice. 

 Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare. 

 Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie. 

Dezavantajele scenariului 2:  

Componenta1 

• î  o parație u o stru tură realizată di  metal, o hală pe structura din beton are dezavantajul ca 

nu poate fi e ti să u ușuri ță; 

• stru tura de reziste ță a o stru țiilor o feră o greutate mare o stru ției, fapt are o du e la 
marirea heltuielilor și la o a ipulare greoaie. 
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Componenta 2  

 Policarbonatul in timp se poate ingalbeni, iar daca se lipesc afise pe el nu se mai poate 

curata. 

Componenta3 

 

 Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de 
functionare; 

 Traficul trebuie adaptat la executie – circulatie numai pe o banda; 
 Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 28 de zile, fata de cateva 

ore la asfalt; 
 Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare 

provoaca disconfort (socuri si zgomot); 
 Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a 

drumului este laborioasa – costisitoare.   
 

Avand in vedere cele de mai sus, reiese ca adoptarea scenariului 1 este mai avantajoasa 

de at ȋ  azul adoptării s e ariului . 
 

Avand in vedere cele de mai sus, reiese ca din punct de vedere tehnic, adoptarea scenariului 

1 este mai avantajoasa decat adoptarea scenariului2. 

 

 A aliza o parativă a s e ariilor din punct de vedere economic si financiar s-a facut in 

analiza cost beneficiu care se prezinta anexat. 

  

 

                    Scenariul 1 

 

 
 

 

                          Scenariul 2 
 

 

 Valoarea investitiei totale  

INV:  47.028.577,51 lei inclusiv TVA  
 

 

 Valoarea investitiei totale  

47.484.338.74  inclusiv T.V.A. 
 

 

 Termen de realizare a investitiei 26 luni  
 

 

Termen de realizare a investitiei 26 luni  
 

 

 Astfel se obseva ca acelasi rezultat ( investitia propusa) se obtine , in cazul scenariului 1 cu 

o valoare a investitiei cu mult mai mica. 

 Mai mult, analizand si indicatorii financiari din cadrul analizei cost-beneficiu anexata se 

observa ca RIR, VAN si raportul B/C au valori mai benefice pentru fezabilitatea investitiei in cazul 

Scenariului 1. 

 

5.2. Selectarea si justificarea scenariului / optiunii optim(e) recomandat(e) 

 

Scenariul recomandat de elaboratorul prezentei documentatii este scenariul 1. 
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5.3. Descrierea scenariului/optim recomandat privind: 

 

a) obtinerea si amenajarea terenului 

La acest capitol au fost evidentiate lucrari de demolare a betonului, frezarea asfaltului, 

lucrari de demolare pentru bordura veche. 

De asemenea, sunt prevazute lucrari de demontare a bordurilor existente la trotuare, spatii 

verzi de langa trotuare, acestea vor fi reconfigurate acolo unde este cazul.  

 

Demolarea constructiei din cadrul componentei1 se va face în doua faze:  

o deze hiparea o stru țiilor;  
o demolarea propriu-zisă.  
 

La e e utarea lu rărilor de de olare se or respe ta ur ătoarele pre ederi:  
Lu rările de de olare se or realiza î  aza u ui proie t teh i  la faza D.T.A.D. 
 

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 

 

▪ modul de alimentare cu apa – alimentarea cu apa  se va asigura de la reteaua de apa potabila a 

municipiului; 

evacuarea apelor uzate – apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi evacuate in fosa 

septica vidanjabila prevazuta prin proiect ; 

▪ evacuarea apelor pluviale – apele pluviale colectate  vor fi evacuate in reteaua de canalizare 

pluviala a orasului; 

▪ energia electrica – se va asigura de la reteaua de distributie a energiei electrice a orasului prin 

extinderea bransamentului existent catre consumatori. 

 

 

c) Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de 

baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii 

tehnico-economici propusi; 

 

 

  

 
COMPONENTA 1 – GARAJ/AUTOBAZA 

 

 
Amenajare teren  

 

 Demolarea constructiei se va face în doua faze:  
o dezechiparea construcțiilor;  
o demolarea propriu-zisă.  
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Clădirea analizata nu prezintă legături de natură structurală cu alte construcții.  
La executarea lucrărilor de demolare se vor respecta următoarele prevederi:  
Lucrările de demolare se vor realiza în baza unui proiect tehnic la faza D.T.A.D. 
 

 Se vor respecta toate normativele si normele in vigoare privind realizarea unor astfel de lucrari 
(NP 55-88 si NP 035-99).  

 In cazul aparitiei unor elemente neprevazuta in proiecul de demolare se va anunta pe loc 
proiectantul si eventual expertul tehnic pentru a lua masurile necesare.  

 Lucrările de demolare se vor face de către o firma specializată iar acestea vor fi în permanență 
supravegheate de personal calificat (sef șantier, diriginte de șantier, responsabil tehnic cu 
execuția, etc.).  

 Pe tot parcursul execuției lucrărilor se va evita folosirea de utilaje mecanice grele care pot să 
producă șocuri sau vibrații putermice.  

 Lucrările de demolare se vor face “bucată cu bucată” de sus în jos, începând cu acoperișul, 
este interzisă demolarea prin dărâmare (tăiere la baza) şi lăsarea elementelor să cadă 
(prăbușire).  

 Operațiile necesare demolării se vor face respectând normele tehnice de protecție a muncii în 
vederea evitării accidentelor de muncă.  

 Demolarea va fi facută fără a se afecta rețelele existente exterioare.  
 Rețelele interioare se vor debranșa de către echipe autorizate.  
 Zona periculoasă din vecinătatea afectată de demolari se va marca cu indicatoare de 

avertizare vizibile atât ziua cât și noaptea.  
 Se vor lua măsuri pentru evitarea producerii de praf, astfel în timpul executării lucrărilor 

molozul rezultat va fi udat cu apă.  
 Nu se vor executa săpături pe limita de proprietate decât pe baza unui proiect întocmit de 

personal calificat, verificat de către verificator tehnic atestat MLPAT.  
 Elementele din beton armat si metalice de legatura cu restul zonei de clădire (peretele de pe 

latura vestica) care se pătreaza partial, vor fi demolate, strict prin t ierea cu aparate sau 
mașini de t iat echipate cu discuri diamantate. Ulterior la elementele de beton asupra 
carora s-a intervenit vor fi refacute muchiile și suprafetele utilizând mortar special pentru 
reparaţii structurale.  

 La extragerea fundațiilor existente pe zona demolarii, lucrările se vor executa cu atenție 
sporită, pe tronsoane (asemănător lucrărilor de subzidire): fundația se va împărți în tronsoane 
cu lungimea de cca. 1,00 [m], tronsoanele se vor extrage pe etape, un tronson se extrage, 
următoarele două nu, pe tronsoanele extrase se execută umpluturi compactate până la cota 
terenului existent (umpluturile se vor executa în straturi cu grosimea de 20 [cm] fiecare strat se 
va compacta cu mijloace tehnice de mână placa vibratoare, mai compactor) numai după 
executarea umpluturii din etapa anterioară se va trece la extragerea fundației din etapa 
următoare. Ultimul tronson cu lungimea de 1,00 m din axele A si I fata de axul 1 nu se va 
extrage pentru a nu afecta terenul de fundare și zona de cladire care se menține (peretele de 
pe latura vestica).  

Se vor respecta toate normele in vigoare privind acest tip de lucrari (legea 177/2015 art. 10 alineat 2).  
Materialele rezultate din operațiunile de demolare se vor depozita și sorta în vederea reutilizării lor. 
Acestea se vor refolosi doar dacă starea lor permite executarea unor lucrari de calitate. 
Pe tot parcursul efectuării lucrărilor se vor respecta toate normele în vigoare referitoare la protecţia 
muncii şi PSI. Având în vedere că lucrările de construcţii vor fi realizate în timp ce în zonă se 
desfăşoară şi alte activităţi, beneficiarul şi executantul vor lua măsuri pentru:  

 Delimitarea suprafeţei în care se execută lucrările şi unde responsabilitatea revine 
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constructorului.  
 Stabilirea căilor şi a drumurilor de acces pentru constructor.  
 Instruirea personalului constructor de către beneficiar cu normele şi regulile proprii de protecţia 

muncii şi PSI, etc.  
 Locurile de muncă periculoase vor fi marcate prin tăbliţe de avertizare şi prin luarea de măsuri 

de limitare a accesului personalului în zonă.  
 
Prevederile din normele menţionate mai sus vor fi completate prin adoptarea tuturor măsurilor pe care 
beneficiarul sau executantul le consideră necesare în vederea desfăşurării lucrărilor în deplină 
siguranţă.  
Urmarirea curenta a comportarii cladirii invecinate se va face prin metode topografice pe baza unui 
proiect de masuratori si urmarire curenta.  
La operațiile de demolare se vor respecta Normele Tehnice de Protecție a Muncii folosite la acest tip 
de lucrări. 
 

RETELE EXTERIOARE  
 

 Alimentarea cu apă potabilă se face prin intermediul bransamentului de apa redimensionat 
noilor cerinte. 

 Apele uzate menajere se vor colecta în exteriorul clădiri la o fosă septică vidanjabila printr-o 
reţea de incintă nou proiectă. 

 Apele pluviale conventional curente (de pe acoperiş) se vor colectate într-un rezervor de 
înmagazinare Rapluv de capacitate 30mc. De aici apa pluvială va fi folosită la udarea spațiului 
verde aferent obiectivului prin intermediul unei pompe submersibile montate în caminul tehnic 
pentru gestionarea apelor pluviale. Surplusul de apa va fi evacuat în sol. 

 

Retea de incintă pentru alimentare cu apa 

Prin proiect se propune redimensionarea bransamentului de apă care sa asigure debitul de 
consum menajer. Contorul nou va avea diametrul nominal Dn25mm si un debit de apa maxim de 6 
(mc/h). Alimentarea cu apa rece a consumatorilor din zona de birouri, se va face printr-o conductă 
principala din PE. 
Imbinarea tronsoanelor de conducta de polietilena, se face prin electrofuziune. Lungimea 
totala a retelelor de alimentare cu apa de incintă este de 10,00 m. Deasupra conductei de apa peste 
stratul de nisip se va monta banda avertizoare (folie din polietilena) cu inscriptia „Apa”. Umpluturile se 
vor executa manual si se vor compacta cu maiul mecanic, in straturi succesive de 20 cm grosime. 
Canalizarea menajeră 

Rețeaua de canalizare de incintă se va executa din tuburi din PVC-KG şi va poza îngropat în pământ 
sub adâncimea minimă de îngheț, pe un pat de nisip. Săpătura pentru realizarea tranșeei se va 
executa cu sprijiniri. 
Bransament de gaz 
Avand in vedere ca reteaua de alimentare cu gaze naturale se afla in vecinatatea terenului s-a adoptat 
solutia de alimentare cu gaze naturale a centralelor termice. 
Lucrari de amenajare medie tensiune 
Avand in vedere necesitatea asigurarii alimentarii cu energie electrica de putere mare pentru statiile de 
incarcare lenta si rapida din cadrul garajului s-au cuprins lucrarile specifice necesare. 
 

 
CONSTRUCTIE GARAJ/AUTOBAZA 

 

ARHITECTURA 
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      Peretii exteriori de rezistenta se pastreaza pe latura vestica. Peretele din vest se va pastra si se va 
inalta astfel incat sa indeplineasca rolul de perete antifoc conform normelor in vigoare. Acoperisul se va 
reface in totalitate. Noua constructie va avea structura de rezistenta din beton armat si metal. Sarpanta 
va avea aceeasi forma (in 2 ape). Regimul de inaltime va fi de P+Epartial (etajul va fi in zona birourilor). 
  

 
Acoperisul se va realiza in varianta tip sarpanta din metal in 2 ape cu invelitoare din panouri 

sandwich. 
 
Parter: 
zona depozitare autovehicule; 
hol; 
centrala termica; 
grupuri sanitare; 
camera paznic 
vestiar 
atelier 
spatiu tehnic 
magazie baterii 

 
      Etaj: 

hol 
birou director 
dispecerat 
oficiu 
grup sanitar 
contabilitate 
camera de odihna 

 
 Accesele si fluxurile funcionale din garaj se vor face printr-un acces principal pentru personal 
(fatada sud), acces/intrare pentru autobuze (fatada sud), iesire autobuze (fatada nord). Va exista si un 
acces secundar pentru personal pe latura nordica. 
  
 
    Regim tehnic propus si indici urbanistici 
 

P.O.T. maxim propus =  46,25% 
 C.U.T. maxim propus =  0,62 
 

- suprafata totala teren = 2704.00 mp 
 - suprafata construita_C1 = 1250.84 mp 
 - suprafata desfasurata_C1 = 1364.90 mp 
 - suprafata utila_C1 = 1285.75 mp 
 - circulatii pietonale = 101.00 mp 
 - circulatii auto si parcari = 1030.16 mp 
 - spatii verzi amenajate = 322.00 mp 
 - numar locuri de parcare exterioare – 4 locuri  

- numar locuri de parcare interioare – 10 locuri 
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Termoizolarea  
 
Izolarea termica a fatadelor – parte opaca (izolarea termica a peretilor exteriori): 
 
Se realizează cu panouri sandwich cu miez din spuma poliuretanica sau cu vata minerala bazaltica 

unde este nevoie pentru protectie la foc. 
 

Izolarea termica a fatadei – parte vitrata - cu tamplarie termoizolanta performanta energetic: 
Solutia tehnica propusa consta in montarea de tamplarie termoizolanta dotata, dupa caz, cu 

dispozitive/ fante/ grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe 
elementele interioare de anvelopa.  

 
Izolarea termica a placii pe sol 
Solutia tehnica propusa consta in executarea unui strat termoizolant pe suprafata inferioara a placii 

de beton in varianta: sistem termoizolant realizat din placi de polistiren extrudat – 5cm. Se va 
utiliza polistiren extrudat avand conductivitatea termica λ=0,036 W/mK. Se va izola placa doar pe 
partea de administratie pentru a nu avea o pardoseala rece. 

 
Hidroizolarea cladirii se va face cu hidroizolatie orizontala sub termoizolatia extrudata de sub 

placa de beton armat pe sol, iar aceasta hidroizolare se va intoarce pe verticala pana la soclu. 
Invelitoarea va fi protejata prin tabla ce imbraca miezul panourilor sandwich.  

 
Finisaje interioare. Pardoselile reci se vor realiza din placi ceramice (gresie) antiderapante 

categoria R10 sau R9, trafic intens, lipite cu adeziv, cu dimensiuni de min.30x30cm pentru grupurile 
sanitare, spatiu tehnic, vestiare, hol.  

Gresia se va monta pe un strat suport format din sapa de egalizare. Se va avea in vedere 
realizarea unei pante pentru scurgerea apelor si aplicarea unei hidroizolatii pensulabile, in spatiile 
umede. Se va prevedea inclusiv o plinta din aceeasi gresie cu inaltimea de minim 10cm, unde nu se va 
placa peretele cu faianta. Peste peretii de zidarie se va aplica un strat de tencuieli driscuite in grosime 
medie de 2 cm. Peste tencuieli se aplica un strat suport pentru zugraveli lavabile, format din glet de 
ipsos, iar apoi se vor aplica zugravelile lavabile culoare alb. 

Tavanele vor fi din rigips cu glet si zugravit lavabil in culoare alb. In spatiul tehnic, oficiu, vestiare, 
grupuri sanitare si boxa se va aplica vopsea latex, culoare alb, rezistenta la frecare pana la h=1.50m, 
pentru o mentinere facila a curateniei. In grupurile sanitare, partial in spatiul centralei termice si oficiu, 
in dreptul tuturor lavoarelor propuse (inclusiv vestiare se va aplica faianta cu inaltimea de h=1,5m). 
 

Pentru scurgerea apelor meteorice se realizeaza  burlane din tabla vopsite culoare gri antracit. 
Tamplaria exterioara va fi PVC culoare gri antracit, cu geam termoizolant, accesorizata cu glafuri 

interioare din PVC sau tabla. Glafurile exterioare vor fi din tabla culoare gri. 
 

REZISTENTA INFRASTRUCTURA 
Infrastructura garaj, este constituita in principal din fundatiile izolate elastice tip bloc de beton armat 
sau fundatii izolate rigide tip bloc de beton simplu si cuzinet de beton armat sub stilpi principali de 
metal si legate intre ele prin grinzi de fundare perimetrale.In axele A,1 2,2’ si 5 s-a prevazut pe grinda 
de fundare soclu perimetral din beton armat pentru pozitionarea panourilor sandwish de inchidere.In 
axul D se va realiza subzidire sub fundatia zidariei existente dupa decuparea panourilor de zidarie 
pentru realizarea fundatiilor izolate in doua etape din metru in metru intercalat.  

 

REZISTENTA SUPRASTRUCTURA  
Suprastructura garaj, este o structura metalica avand deschiderea D=19.00m cu 10 travei regulate 
avind T=6.0m respectiv H1=6.23m(la streasina),H2=8.42m(la coama) si formata din stalpi metalici cu 
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sectiune tip europrofil HEA300 din material S355J0 de care se prind grinzile principale cu sectiune tip 
europrofil IPE400 cu vuta pe capatul acestuia prin intermediul suruburilor M20 cu grupa 8.8 ZN in 
zona fara mezanin,respectiv stalpi din europrofil HEA220 in zona cu mezanin,atit din axul 1 de 
inchidere cit si in interior in axele 2 si 3 cu axele longitudinale A,B si C.In axul D, dupa realizarea 
fundatiilor si subfundatiilor in etape din metru in metru, se va reface integral zidaria pina la cota +7.50 
pentru realizarea peretelui antifoc ,zidarie confinata in conlucrarea cu samburii din axele modulare 
transversale D-1-10 si centurile de la cotele +2.50,+5.00,+7.50m. 

          Sarpanta este constituita din grinzi principale de rezistenta din europrofil IPE400 de care 
se prind panourile sandwish de acoperis. 

          -Riglele principale longitudinale-cu rol de rigidizare in sens longitudinal al structurii sunt din 
teava rectangulara Rec-80x80x5mm prinse de grinzi la partea superioara si inferioara a inimii ,prin 
intermediul guseelor cu suruburi M12gr.8.8Zn.. 

          -Stilpii structurali secundari,sunt realizati din europrofil IPE270 si material S235JRG0 fixati 
prin carcasele inglobate in fundatiile izolate sustin intermediar panele de perete in axul 5.Cadrul usilor 
este bordat de stilpi din teava Rec-80x80x5mm din S235JRG0 care impreuna cu panele bordeaza 
golul atit in axul 5 cit si in axul 1 si F. 

           -Contravintuirile in planul acoperisului sunt din bara plina cu D20mm prinse prin 
intermediul guseelor de inima grinzilor principale si intinse cu ajutorul intinzatoarelor M20 conform 
plansei si caietului de sarcini. 

           -Contravintuirile verticale in cadrul peretilor garajului din axele  A si F sunt din bara plina 
cu D20mm prinse prin intermediul guseelor de inima stilpilor principali si intinse cu ajutorul 
intinzatoarelor M20 conform plansei si caietului de sarcini anexat la prezenta documentatie. 

           -Panele de perete,fixate de stilpii principali si secundari de inchidere, sunt realizate din 
profile din tabla ambutisata zincata C150x65x2mm sunt dispuse atit in fatadele laterale cit si in 
fronton. 

           -Panele de acoperis,fixate de grinzile principale sunt realizate din profile din tabla 
ambutisata zincata C200x75x2mm sunt dispuse in planul acoperisului la interval de 1.875m in panta 
acestuia. 

 

Instalatii sanitare, termice, ventilare 

Instalatii sanitare 
 
Zona de birouri va avea un regim de înălțime parter+E şi are prevăzute grupuri sociale dotate cu vase 
WC şi lavoare, cabine de dus. 
În centrala termica se va amplasa un boiler pentru apa caldă menajeră, cu preparare indirectă. 
La parter se găsește si centrala termică unde se vor monta echipamentele pentru încălzirea 
clădirii. 
Lavoarele si spălătoarele vor fi dotate cu baterii stative montate pe obiectul sanitar. 
Racordarea obiectelor sanitare la conductele de canalizare se va realiza cu racorduri flexibile 
care se vor poza aparent, fiecare obiect sanitar fiind dotat cu sifon individual. S-a prevăzut câte un 
sifon de pardoseală în fiecare grup social, precum și în centrala termică. WC-urile adoptate vor fi din 
porțelan sanitar cu ieșire laterală şi cu rezervor de semiînălțime îngropate, cu clăpetă cu dublă 
acționare. 
 
Alimentarea cu apă rece si caldă menajeră 
Pentru alimentarea obiectelor sanitare s-a adoptat o rețea ramificată cu distribuție inferioară, 
montată îngropat în perete și șapă. Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor poza 
îngropat în perete. Toate conductele de distribuție apă rece se vor izola cu izolație din spumă PE cu 
grosimea peretelui de 9 mm. 
Pentru rețeaua de distribuție a apei reci şi calde menajere din interior se vor folosi conducte 
din polietilenă cu inserție de aluminiu PExAl iar pentru rețeaua de apă rece de incintă conducte din 
polietilenă PE. 
Prepararea apei calde menajere se va face prin intermediul unui boiler cu dubla serpentina 
de capacitate 150 l montat in centrala termica. Pentru reducerea costurilor de întretinere se va 
monta un panou solar. 
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Instalatii termice 
Prezentare general  
Clădirea este amplasată în județul Argeș, municipiul Curtea de Arges, fiind astfel încadrată în zona 
termică II, căreia îi corespunde o temperatură exterioară tec=-15  0 C. Elementele de construcție care 
delimitează spațiile încălzite îndeplinesc condițiile de rezistență minimă la transfer termic conform 
normelor în vigoare. În aceste condiții, necesarul de căldură pentru încălzirea rezultat în urma 
calculelor este de 130 kW conform SR 1907/1-2015 
SOLU IA PROPUS  
Avand in vedere destinatiile diferite ale încăperilor aferenta obiectivului se propune incalzirea 
diferentiata a spatiilor de birouri respectiv a anexei – Garaj. Astfel pentru partea de birouri se propunea 
o instalatie de încălzire cu radiatoare, iar pentru garaj încalzirea se va realiza cu aeroterme funcționând 
pe agent termic apa calda furnizat de o centrala termică comună. 
Central  termic : 
Încăperea aleasă pentru centrala termica corespunde normelor în vigoare şi este amplasată 
la parterul clădirii în zona birourilor. 
Capacitatea centralei s-a determinat în urma calcului necesarului de căldură pentru întreaga clădire 
Q nec inc lzire – 120 kW 
Echipamente propuse 
- Un ansamblu de două centrale termice în condesansare complet echipat cu instalaţie de 
automatizare şi de protecţie la supraincălzire, pompe de circulaţie pe fiecare centrala, clapete de sens, 
element comun de siguranță, butelie de egalizare, kit hidraulic de racord la butelie inclusiv conducta de 
gaz, supapă de suprapresiune 
- Un distribuitor colector principal cu doua circuite, unul pentru radiatoare (birouri), unul 
pentru circuitul de aeroterme (garaj) 
- Pompe de circulatie cu ventile de amestec pe fiecare circuit 
- 2 vase de expansiune cu volumul total de 100 l 
- Apa caldă menajeră va fi preparată printr-un intermediul unui boiler bivalent de V=150 l. 
- Necesarul de apa calda menajeră (60˚C) calculat conform SR 1343/1-2006, urmeaza a fi 
preparat prin intermediul a unui boiler cu doua serpentine, și cu rezistenta electrica 3kW,  
cu capacitatea de 150l, anod de magneziu si sonda de temperatura, ce vor fi amplasate 
in centrala termica si vor avea puterea termica utilă la incalzirea apei calde menajere de 
la 10 la 60˚C de 30kW. 
- Agentul termic primar va fi preluat 

 de la centrala termica, sau 
 de la un kit pentru energie solara (panouri termice) pentru preparare apa calda 

Kitul de pentru energie solara cuprinde : 
- panourile solare cu tuburi vidate – S=2 ,5 mp 
- vase expansiune, armaturi, aerisitoare, sistem automatizare 
- statii solare (pompa de circulație solara, clapeta antitermosifon, supapa siguranta, 
manometru, sistem de umplere, termometru), vane amestec; 
- sisteme fixare pe acoperiș 
Pe conducta de iesire apă caldă menajeră se va monta un vas de expansiune, iar pe 
conduicta de alimentare cu apa rece o supapa de siguranta cu arc. 
Re eaua de distribu ie – corpuri de înc lzire: 
Sistemul de încălzire ales este cu apă caldă 70/550C, distribuţie bitubulară arborescentă şi 
corpuri de încălzire statice pentru birouri. S-au ales corpuri de încălzire din tablă de oţel emailată. 
Pentru încăperilor aferente birourilor – s-a prevăzut o instalație de încălzire centrală cu corpuri statice 
în fiecare încăpere. Corpurile de încălzire, amplasate de preferință sub parapetul ferestrelor, sunt de tip 
panou din oțel şi se racordează prin ventile colţare termostabile, în funcție de destinația încăperilor. 
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Calculul de dimensionare a conductelor de distributie s-a realizat pentru ecartul de 
temperatura de 150C (70/550C), in functie de debitele calorice transportate pe conducte si de vitezele 
economice de circulatie a agentului termic in conducte. Radiatoarele vor fi echipate cu robineţi de colţ 
cu dublu reglaj pe tur cu cap termostatic, robineţi colţari de reglaj pe retur (detentori), ventile de aerisire 
manuale. Aerisirea instalaţiei se va realiza şi prin ventilele automate de aerisire montate pe capetele 
coloanelor tur-retur aerisitoarele manuale montate pe fiecare radiator (acolo unde este cazul). Golirea 
instalatiei in caz de avarie este asigurata de robineţi de golire, montati în punctele cele mai joase. 
Verificarea instalaţiei de încălzire se va face pe întreaga instalaţie şi va fi obligatorie înaintea 
punerii în funcţiune. 
Conductele trebuie montate astfel încât să permită manipularea comodă a armăturilor de pe 
traseu, să nu împiedice deschiderea ferestrelor, a uşilor şi circulaţia persoanelor. Armăturile care se 
întâlnesc într-o instalaţie interioară de încălzire centrală sunt armături de închidere, reglare, golire şi 
aerisire. Toate armăturile se vor monta în poziţia “închis”. 
Centrala va fi dotat cu o instalaţie proprie de automatizare de tip “reglare, programare, 
măsurare şi contorizare” care permite excluderea unui personal de exploatare. 
Pentru toate aceste echipamente, alimentarea cu energie electrică se va realiza prin 
circuite electrice separate de la tabloul electric. 
Instalația de automatizare centrala termica 
Pentru asigurarea unei bune funcționări s-a prevăzut o instalație de automatizare care să 
regleze toate circuitele de agent termic primar la parametri şi temperaturile dorite. 
Funcționarea automată a centralei termice este asigurată de un tablou de comandă montat pe 
ansamblu de centrale. Acesta prelucrează informațiile provenite de la traductorul de temperatură din 
exteriorul clădirii şi traductoarele de temperatură montate pe conductele de ducere spre sistemele de 
încălzire asigurând reglajul calitativ în funcție de temperatura exterioară şi cerințele sistemelor. 
Același tablou de comandă prelucrează informațiile primite de la traductorul de temperatură de pe 
conducta de distribuție a apei calde menajere realizând reglajul debitului de combustibil în funcție de 
consumul real de apă caldă de consum. 
Automatizarea conține un receptor IR integrat, astfel încât cazanul poate fi pornit si folosind 
unitatea de control la distanțã, telecomandă cu următoare funcții: 
funcționare continuă sau discontinuă; 
în cazul funcționării continue, program diferențiat pe perioada de zi şi de 
noapte; 
Complexitatea instalației de automatizare permite excluderea personalului de întreținere, 
oferind în același timp beneficiarului în orice moment posibilitatea controlării numărului de 
ore de 
funcționare. 
Instalaţia de incalzire si ventilare  
 

Încălzirea aerului în garaj halele tehnologice în timpul sezonului rece până la temperatura de +10°C se 
face prin intermediul unor aeroterme cu baterie de încălzire pe apa. Aerotermele acoperă atât sarcina 
de încălzire a încăperii, cât şi ridicarea temperaturii aerului exterior pătruns prin infiltrații de la -15° la 
+10°C. 
Conductele de distributie agent termic pentru aeroterme se vor executa din țeavă de otel 
protejate aticoroziv și izolate termic, cu spuma ST. Traseul acestora se va monta aparent pe pereții 
exteriori. 
Se propune un sistem de ventilare mecanică în depresiune a garajului, cu evacuarea forţata 
a unui debit de aer viciat de 7200 m3/h, şi cu introducerea tot forțată a aerului proaspăt de 
compensaţie, necesar diluţiei noxelor degajate în aceste spaţii sub concentraţiile admisibile. 
(substanţe chimice şi/sau umiditate în exces în garaj). 
Solutia propusa de ventilare este cu amplasarea unor unitati de ventilare locale dotate cu 
recuperatoare de caldură pasiva, montate la partea superioara a încăperii. Ventilatoarele de 
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aspirație si refulare ale acestora vor fi cu turație variabilă, astfel permițând un reglaj precis al 
debitului de aer introdus și evacuat. 
Protejarea intrarilor în garaj de acțiunea curenților de aer dinspre exteriorul clădirii spre 
interiorul acesteia se va realiza prin montarea a două perdele de aer cald de debite (pe turatia medie) 
D=4500mc/h, funcţionând cu apă caldă 70°C/50°C, cu sarcină termică Q=20kW la o temperatura 
interioară de 100C. 
Având în vedere înălțimea mare a garajului și evitarea staționării aerului cald la nivel de tavan, 
se vor monta 6 destratificatoare de aer Ds. 
Toate aceste echipamente, inclusiv aerotermele se vor racorda la două termostate avansate 
de automatizare. 
 

INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU.  

Asigurarea alimentării cu energie electrică, în cazul căderii reţelei, se face de la 
acumulatoarele tampon prevăzute în documentaţie. Sistemul de detectie si semnalizare la inceput de 
incendiu este alimentat din tablou electric de pe un circuit separat. 

Structura sistemului este dată de tipul clădirii, localizare, compartimentarea şi ocuparea clădirii, 
valorile adăpostite, gradul de protecţie impus, posibilităţile de parasire a cladirii, regulamentul intern de 
funcţionare si programul de lucru.Sistemul propus este unul de tip adresabil si asigura protectia totala a 
cladirii.Sistemul adresabil identifica fiecare adresa si zona in care s-a declansat alarma.Butoanele de 
incendiu sunt repartizate pe zone  avand si acestea adresa cu posibilitatea indentificarii butonului de la 
care s-a declansat alarma. 

În esenţa, sistemul este format din următoarele echipamente (conform specificaţiei de 
echipamente) :  

 Centrala adresabila cu 2 bucle 

 Detectoare fum montate pe bucla 

 Butoane pentru declansarea manuala a alarmei, adresabile 

 Unitati de avertizare opto-acustice pentru incendiu de interior si exterior 

Echipamentul de control si semnalizare incendiu (centrala adresabil) asigura urmatoarele 
functii 

-Achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la  barierele adresabile de fum 
,monitoare de zona sau alte echipamente adresabile  si de la butoanele manuale de semnalizare 
incendiu 

-Afisarea starii de alarma sau a starii de defect pe fiecare adresa  
-Afisarea starii de alimentare principala sau trecerea pe alimentarea de rezerva  
-Afisarea informatiilor la vedere pe un display LCD 
-Parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda 
-Autotest continuu pentru toate elementele periferice instalate 
-Memorie de evenimente 

Echipamentul de control si semnalizare este unitatea care primeşte şi gestionează informaţiile 
de la elementele din clădire, luând măsurile aferente în caz de alarmă. ECS poate fi dotat cu modul de 
apelare telefonica in situatia cand se intra in statre de alarmare. 

Detectorii sunt de tip adresabil pentru a avea informaţia exactă asupra locului unde are loc un 
eveniment.  

Butoanele manuale de avertizare sunt de tip adresabil, izolator inclus, culoare rosie, montare 
pe suprafata, fara capac, semnalizare optica prin LED a starii de alarma, tensiune de alimentare: 17-
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28Vcc. 
Sirenele de interior si sirena de exterior sunt prevazute cu flash si sunt de tip adresabil 
În cazul în care un detector sau buton de incendiu este în alarmă, denumirea zonei unde este 

instalat poate fi vizualizata pe afişorul LCD al centralei de detectie si semnalizare incendiu dar si direct 
pe afisorul LED al zonelor. 

Asigurarea alimentării cu energie electrică, în cazul căderii reţelei, se face de la 
acumulatoarele tampon prevăzute în interiorul echipamentului .  

 
Sistemul de desfumare este alimentat din tabloul TG  pe circuit separate cu cablu rezistent la 

foc 90min. Structura sistemului este dată de zonele deservite respectiv dintr-o centrala de desfumare 
cu iesire pe 8 A. Alimentare 230 vc.a. ,tensiune de iesire 24V c.c  curent nominal 8 A. 
Centrala deserveste trapele  de fum din zonele prestabilite ,actionate electric. 
În esenţa, sistemul este format din următoarele echipamente  

 Unitatea de control EFC , dotata cu baterii , permite inchiderea respectiv deschiderea 
ferestrelor folosind actuatoare de 24 V c.c. 

 Buton pentru deschiderea trapelor in caz de urgenta. 
Deschiderea pentru evacuarea fumului este comandata de centrala de detectie si semnalizare 

. 
Unitatea de control permite de asemenea control manual simultan prin intermediul anumitor 

butoane.Actuatoarele sunt alimentate direct din sursa de alimentare, bateriile sunt folosite doar in cazul 
unei urgente. 
Amplasamente şi trasee montaj: 

Instalaţia de desfumare se va realiza cu următoarele tipuri de cabluri: 
1. NHXH - pentru alimentarea motoarelor de la ferestre. 
2. NHXH - pentru alimentarea centralei de desfumare. 

 
Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere accidental s-a optat pentru o schema de 

legare la pamant tip TN-S cu conductor de protective distinct utilizat pe intreaga schema. 
            

 
PREVEDERI FINALE 
 
         Lucrarea se va executa de catre instalatori electricieni autorizati, iar modificarile aduse instalatiei 
cu ocazia executiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului. 
Punerea în functiune a instalatiilor electrice se va realiza dupa ce s-au efectuat toate masuratorile şi 
încercarile prevazute de normativul I7–2011 , Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea 
instalatiilor electrice aferente cladirilor ” si Normativ P118/3-2015 Normativ  privind securitatea la 
incendiu a constructiilor  Partea a III-a - Instalatii  de  detectare, semnalizare  si  avertizare incendiu 
Indicativ   P118/3 –2015. 
 
Instalatii electrice 
 
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din tabloul de joasa tensiune a postului de 
transformare amplasat la beneficiar.  
 
Puterea instalata a tabloului TG este de 1050 kW, puterea ceruta este de 720 kW, tensiunea de 
alimentare 230/400 V, frecventa de 50 Hz fiind alimentat din postul de transformare printr-o coloana 
realizata cu 3 cabluri de tip CYAbY 3x240+120 mmp in paralel montate ingropat in pamant in 
exteriorul obiectivului si aparent pe pat de cabluri metalice in interiorul garajului. 
 
S-a prevazut o lungime de 80 m pentru coloana de alimentare urmand ca lungimea exacta sa se 
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stabileasca dupa determinarea exacta a punctului de racord. 
 
Din TG sunt alimentati : 

- Circuitele de lumina si prize din garaj 
- Circuitele de forta din garaj 
- Iluminatul exterior 
- Tabloul electric distributie TD 
- Iluminatul de securitate pentru evacuare si panica 

- Tablourile statiilor de incarcare baterii lente (14 bucati) 
- Tablourile statiilor de incarcare baterii rapide (2 bucati) 

 

Tabloul electric general TG este realizat intr-un dulap metalic cu gradul de protectie minim IP54, 
montat aparent pe podea, amplasat conform planului parter. Alimentarea circuitelor electrice se face 
prin partea superioara a acestuia folosindu-se presetupe de diametre corespunzatoare si paturi 
metalice zincate cu capac montate pe verticala. 

 Instalatii electrice de iluminat si prize 

Pentru instalatiile electrice de iluminat s-au folosit corpuri de iluminat cu surse LED pentru o eficienta 
cat mai ridicata a iluminatului. Temperatura de culoare a lampilor folosite va fi de 4000 - 6500 K, 
indicele de redare Ra va fi de minim 80 iar nivelul de iluminare al incaperilor va fi conform valorilor 
impuse de normativul NP061/2002. Aparatajul electric si corpurile de iluminat proiectate au gradul si 
clasa de protectie adecvate influentelor externe corespunzatoare incaperilor in care se monteaza. 
 
Pentru alimentarea consumatorilor electrici se folosesc cabluri cu intarziere la propagarea flacarii in 
manunchi tip CYYf (sau echivalent cu aceleasi caracteristici tehnice) montate aparent sau ingropat in 
tuburi de protectie si PVC si aparent pe paturi metalice zincate. 
 
In garaj service si magazie se folosesc corpuri de iluminat montate aparent pe tavan echipate cu 
sursa LED cu puterea de 58 W amplasate conform pieselor desenate. In vestiar si birou se folosesc 
corpuri echipate cu sursa LED cu puterea de 48W montate aparent pe tavan. In grupurile sanitare se 
folosesc corpuri de iluminat echipate cu sursa LED cu puterea de 12W montate in tavanul fals. 
 
Pentru iluminatul exterior se folosesc corpuri de iluminat tip proiector cu grad de protectie IP65 
echipate cu sursa LED cu puterea de 100W, montate pe garaj la inaltimea de 5m conform pieselor 
desenate, comanda acestora facandu-se printr-un releu crepuscular si manuala cu intrerupatoare 
montate aparent in garaj.  
 
Alimentarea circuitelor de lumina se face cu cabluri CYYf3x1.5 mmp montate pe paturi metalice 
zincate iar coborarile la aparate se fac in tuburi IPY20. Comanda iluminatului se face cu 
intrerupatoare simple si cap scara, cu montaj aparent (in garaj) si ingropat (pentru restul obiectivului) 
si un curent minim de 10A, montate la o inaltime de 0,9 – 1,2 m fata de nivelul pardoselii. 
 
In interiorul obiectivului se folosesc prize simple cu montaj aparent si duble cu montaj ingropat 
(pentru partea administrativa), cu contact de protectie avand o inaltime de montaj de 0.4 – 2.2 m fata 
de nivelul finit al pardoselii. Alimentarea circuitelor de prize se face cu cablu tip CYYf3x2.5 mmp 
montat aparent pe paturi de cabluri iar coborarile la aparate se fac in tuburi din material plastic tip 
IPY20. Protectia circuitelor de prize se face cu intrerupatoare automate P+N/16A, prevazute cu 
protectii diferentiale cu curentul de defect de 30mA. 
 
In garaj se folosesc cofrete echipate cu doua prize monofazice si o priza trifazica 3P+N+PE cu 
curentul nominal de 16A amplasate conform pieselor desenate si alimentate din tabloul electric TG cu 
cablu CYYf 5x6 mmp montat aparent pe pat de cabluri metalic si protejate cu intrerupatoare automate 
3P+N/25A prevazute cu protectii diferentiale de 30mA. 
 
Pentru alimentarea statiilor de incarcare baterii lente (cu puterea de 50 kW fiecare) se folosesc 
cabluri de tip CYYf 3x25+16 mmp montate aparent pe pat de cabluri metalic zincat, alimentate din 
TG. 
 
Pentru alimentarea statiilor de incarcare baterii rapide (cu puterea de 150 kW fiecare) se folosesc 
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cabluri de tip CYYf 3x150+70 mmp montate aparent pe pat de cabluri metalic zincat, fiind alimentate 
din tabloul TG. 

Iluminatul de securitate 

Obiectivul are o singura cale de alimentare din reteaua publica, iluminatul de securitate facandu-se 
cu corpuri luminobloc. In aceste conditii obiectivul se prevede cu urmatoarele tipuri de iluminat de 
securitate: 
 

C. Iluminat de securitate pentru evacuare 
Pentru intreg obiectivul se face cu corpuri de iluminat luminobloc cu inscriptii corespunzatoare, cu 
timp de comutatie mai mic de 5 secunde echipate cu sursa LED de 7W sau echivalent cu o 
autonomie a acumulatorilor de minim 1 ora in cazul lipsei tensiunii de alimentare – conform normativ 
I7/2011. Amplasarea acestora se face conform pieselor desenate pe caile de evacuare fiind folosit 
acelasi tip de corp luminobloc pentru intreg obiectivul. Alimentarea circuitelor pentru iluminatul de 
securitate pentru evacuare se face din tabloul electric general TG conform schemelor monofilare 
anexate documentatiei. 
 

D. Iluminatul de securitate impotriva panicii 
Se realizeaza in garaj cu corpuri aferente iluminatului general echipate cu acumulatori, cu o 
autonomie a acumulatorului de minim 1 ora (conform normativ I7-2011) de la disparitia tensiunii de pe 
calea directa de alimentare, iar tipul de punere in functiune este sub 5 secunde corpurile fiind 
amplasate pe tavan si pereti conform pieselor desenate.  
 
La iesirea din garaj se prevede cate un buton de comanda pentru pornirea iluminatului de securitate 
impotriva panicii – S1 si S2. Oprirea iluminatului de securitate impotriva panicii se va face printr-un 
buton de comanda amplasat langa tabloul electric TG – S3. 

Protectia impotriva tensiunilor accidentale si protectia impotriva trasnetului 

Protectia de baza  se realizeaza prin izolarea partilor active (tablouri inchise, conductoare cu manta 
din PVC montate in tuburi de protectie, cabluri electrice cu manta din PVC, carcase izolante). 
Schema electrica de alimentare a garajului service este TN-C iar schema de distributie in interiorul 
spatiului este radiala din tabloul TG fiind alimentate circuitele de lumina, prize, forta si iluminat de 
securitate.  
 
Protectia in caz de defect se realizeaza prin:  

- utilizarea dispozitivelor de protectie diferentiala cu valoarea curentului diferential de defect 
30 mA pentru circuitele de prize (conform schemei monofilare); 

- legarea prin conductor MYf 16 mm intre borna de legare la pamant a TG si priza de 
pamant a carei valoare este sub 1 ohm. 

 
Se va realiza o priza de pamant pentru instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere 
accidentale formata din armaturile fundatiei si o platbanda din OLZn 40x4 mm montata in cuzinetul 
fundatiei conform pieselor desenate. Sudarea platbenzilor si barelor se va face prin petrecerea lor si 
va avea o lungime de 80 mm cand se sudeaza pe ambele parti si de 160 mm cand se sudeaza pe o 
singura parte.  
 
In cazul in care in urma masuratorilor priza de pamant are o valoare insuficienta, se va executa o 
suplimentare a acesteia cu electrozii verticali din OLZn cu d=65 mm si lungimea de 1.5 m si dispusi 
cu partea superioara la - 0,8 m fata de cota terenului sistematizat si electrozii orizontali din platbanda 
de OLZn 40 x 4 mm pana la atingerea valorii de 4 ohmi.  
 
In interiorul cladirilor se vor folosi bare de egalizare a potentialelor care realizeaza legatura intre 
partile IPT (dispozitive de captare, coborari, priza de pamant) si elementele metalice in legatura cu 
pamantul care se gasesc in interiorul constructiei sau in peretii acesteia (conducte de apa, conducte 
de gaz, echipamente metalice, armatura constructiei, echipamente ale instalatiilor electrice si 
echipamente ale instalatiilor de curenti slabi, telefonie, etc). 
 
Protectia obiectivului impotriva loviturilor de trasnet se realizeaza cu un dispozitiv de protectie de tip 
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PDA cu timp de avans de 25 microsecunde montate pe un catarg metalic cu inaltimea de minim 3 m 
deasupra invelitorii. Se vor realiza doua coborari la priza de pamant cu conductor masiv din Al cu 
diametrul de 8 mm pe doua fete opuse ale cladirii. 
 
Dimensionarea instalatie IPT si a prizei de pamant, precum si alegerea elementelor componente ale 
acestora s-a facut conform normativ I7-2011. Se vor efectua masuratori PRAM pentru determinarea 
rezistentei de dispersie a prizei de pamant. 
 
Supraveghere video 
 

Pentru instalatia de supraveghere video se folosesc camere video fixe cu grad de protectie minim 
IP65.  
Se monteaza camere video in interior pentru supravegherea cailor de acces si circulatie si in exterior 
pentru usile de intrare in cladire si celelalte zone care necesita supraveghere. Camerele video sunt 
conectate la centrala de supraveghere video prin cablu coaxial tip RG6-U. 
 
Alimentarea camerelor video se face din centrala de supraveghere video prin cabluri tip 2xH07Z-K1.5 
mmp (tensiunea de alimentare fiind de 12V c.c.). 
 
Centrala de supraveghere video este prevazuta cu un inregistrator video digital cu un hard disk de 4tb 
si 3 surse de curent 12V c.c./5A. Alimentarea surselor si a dvr-ului se face din tabloul TG prin sursa 
neintreruptibila montata in dulapul curenti slabi de 1000 VA. 
 

Protectia muncii  

Prin prezenta documentatie se va urmari respectarea normelor  generale de protectia muncii in 
instalatii electrice pe durata lucrarilor de executie, prevazute in: IPSM-IEE 001/2012, Legea 
319/2006,  Hot. 300/2006, Hot 1425 /2006, Hot. 493/2006. Instalatiile electrice proiectate vor fi astfel 
concepute incat sa permita  siguranta in exploatare, siguranta la foc, conditia de igiena si sanatate, 
protectia impotriva zgomotului, ergonomia si economia de energie electrica.  

Se vor efectua instructajele individuale si se vor asigura scule si echipamente de protectia muncii in 
concordanta cu operatiile executate si in buna stare. Punerea in functiune a instalatiilor electrice se 
va face numai dupa executia si atestarea mijloacelor de protectie.  
 
Sunt interzise improvizatiile sau utilizarea aparatelor si materialelor electrice cu defectiuni. Se vor 
lega la priza de pamant carcasele metalice ale aparatelor, utilajelor consumatoare de energie 
electrica si cele ale tablourilor electrice. Executia instalatiilor electrice se va realiza tinand cont de 
toate tipurile de instalatii: instalatiile electrice de forta, iluminat si instalatii electrice de protectie. 
 

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii electrice in conditii care sa asigure evitarea 
accidentelor de munca. In acest scop este obligat: 

 sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii; 

 sa aplice prevederile cuprinse in legislatia de securitatea muncii specifice lucrarii; 

 sa execute toate lucrarile, in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de 
securitate a muncii, respectand normele, instructiunile, prescriptiile si standardele in vigoare; 

 sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei, astfel ca lucrarea 
executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila; 

 sa utilizeze pentru manevre si interventii in instalatiile electrice numai electricieni autorizati; 

 sa aplice in totalitate cerintele Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 

 
 

IMPREJMUIRE 

Se va realiza imprejmuire pe fundatii continue cu soclu de beton si confectie metalica conform plansei 
AMENAJARI EXTERIOARE 
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Zona de circulatie auto se va amenaja dupa cum urmeaza: 
 
Varianta 1 - sistem rutier suplu 
- 4.0 cm, strat de uzura din beton asfaltic tip BA PC16; 
- 6.0 cm, strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD PC 22.4; 
- 20.0 cm, strat de balast stabilizat 
-30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast. 
- P5, pamantul din patul drumului. 

 

Zona de circulatie pietonala se va amenaja dupa cum urmeaza: 
- pavaj 6 cm 
- nisip 5 cm 
- placa de beton C8/10 10 cm 
- balast 10 cm 

 
Suprafata zona verde amenajata- gazon- 322 mp 
Se vor realiza următoarele lucrări: 

- Realizare strat de pămȃnt vegetal 
- Realizare gazon, inclusiv cosire şi administrare ingraşămȃnt chimic, udare. 
- Se va realiza un sistem de irigare automat. 
- La marginea aleilor pietonale va fi plantată levănţica, lavandin sau alte plante similare care să 

reziste peste iarnă.  
 
Se vor planta arbori 10 buc şi 8 arbuşti diverse soiuri.  
Se vor planta 10 bucati levantica sau alte soiuri de plante rezistente peste iarna. 
Semnalizarea rutiera consta in amplasarea indicatorului de circulatie "STOP" pentru reglementarea 
accesului din incinta 
 
 

 
Componenta 2 - Realizare statii de autobuz si lucrari complementare acestora 

 (lucrari şi dotari noi) 
 

Moder izarea stațiilor de tra sport pu li  are rolul de a proteja ălătorii de o dițiile eteorologi e 

efa ora ile, dar și de a î uraja tra sportul pu li  î  detri e tul elui pri at. 
 

 

AMENAJAREA TERENULUI 

Avand in vedere realizarea de constructii noi este necesara demolarea de borduri si betoanele aferente 
acestora asa incat se se poata realiza alveole pentru parcarea in statie a autobuzelor. 

RELOCARI UTILITATI APA - CANAL 

Ridicarea caminelor la cota in zonele in care se vor realiza alveolele, trotuarele si celelalte lucrari 
aferente 

LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU ZONA STATIILOR DE AUTOBUZ 

Realizare sistem rutier alveole 
 
stru tură rutieră suplă 

- 4.0 cm, strat de uzura din beton asfaltic tip BA PC16; 
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- 6.0 cm, strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD PC 22.4; 

- 20.0 cm, strat de balast stabilizat 

-30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast. 

- P5, pamantul din patul drumului. 

 

Trotuare ȋ  zo a statiilor de auto uz, i  zo a i  are ur ă sau o oară alatorii. 
 
Zona de circulatie pietonala se va amenaja dupa cum urmeaza: 

- pavaj 6 cm 
- nisip 5 cm 
- placa de beton C8/10 10 cm 
- balast 10 cm 
- Borduri de beton C30/37 15x10 cm 
- Bordurile se vor fixa cu beton C16/20 

 
 
Scurgerea apelor 
 
S-a prevazut rigola carosabila ȋ  zo ele u de situatia di  tere  a i pus a est lu ru pentru a 

asigura scurgerea apelor in zonele statţiilor de auto uz pe tru a proteja lu rările proie tate. 

 
Treceri de pietoni s-au amenajat pentru a creste gradul de siguranta al calatorilor in zona statiilor de 
autobuz.  

- Trecerile de pietoni se vor amenaja pe cat posibil perpendicular pe drum astfel incat distanta 
parcursa de pietoni in timpul traversarii sa fie cat mai mica. Trecerile de pietoni se vor amenaja 
in functie de categoria strazii pe care sunt amplasate: 

- Trecerile de pietoni se vor amenaja la nivelul asfaltului cu o latime de 2,5 – 3,5 metri. Acestea 
se vor amenaja la aceeasi cota cu cea a asfaltului.  

-                 Se va acorda o atentie deosebita si semnalizarii si presemnalizarii in zona trecerilor 
de pietoni.    

- In zona trecerilor de pietoni se vor amenaja marcaje tactile la limita trotuarului pentru 
persoanele cu dizabilitati de vedere. Acestea se vor realiza pe o lungime de 3 metri de o parte 
si de alta a trecerilor de pietoni si o latime de 30 cm.  

-  In zona intersectiilor si a trecerilor de pietoni pe drumurile principale, trotuarele vor fi 
coborate la nivelul părţii carosabile prin amenajare de rampe de acces pentru persoanele cu 
dizabilitati. 

 
Spatii verzi in zona statiilor de autobuz, au rolul de a fi pastrata o anumita distanta tampon fata de 
autovehiculele in miscare, pentru asigurarea sigurantei calatorilor. 
Suprafata zona verde amenajata- gazon- 950 mp 
Se vor realiza următoarele lucrări: 

- Realizare strat de pămȃnt vegetal 
- Realizare gazon, inclusiv cosire şi administrare ingraşămȃnt chimic, udare. 
- Se va realiza un sistem de irigare automat. 

 
Se vor planta arbori 40 buc. 
 
Siguranta circulatiei 
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Se vor realiza semnalizare orizontala si verticala prin marcaje specifice in zona statiilor de autobuz si la 
trecerile de pietoni dar si prin montarea de indicatoare rutiere. 
 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA  

Adaposturile de la statiile de autobuz se vor alimenta cu energie electrica prin montarea de 
bransament. Alimentarea cu curent se va realiza pentru asigurarea energiei electrice necesare pentru 
functionarea camerelor de supraveghere video si a panourilor de informare a calatorilor din statii. 
De asemenea, se va realiza alimentarea cu energie electrica a celor 2 statii de incarcare rapida care se 
vor monta una in zona Hotel Dacia si una in zona Sipot (conform planse). 
 

 

TABEL CENTRALIZATOR CU STATIILE DE AUTOBUZ SI AMENAJARILE AFERENTE 

 

Nr. 

Crt. 
Nu e stație 

Tip de 

amenajre/ 

amplasament 

1 

Tip de 

amenajre/ 

amplasament 

2 

Tip 

Copertina/ 

amplasament 

1 

Tip 

Copertina/ 

amplasament 

2 

O servații 

1 ELECTRO (IPEE-ATIA) T2 - C2 -   

2 CAMIN ELECTRO T2 T2 - -   

3 KAUFLAND T2 T1 C2 C1   

4 IVANCEA T1 T2 C1 C2   

5 PARC ANL - T2 - C3 

A1 se va 

amenaja 

conform 

proiectului 

finantat 

anterior 

6 STADION T1 T2 C1 -   

7 FAGARAS - T2 - -   

8 TARG T4 T3 C2 C2   

9 SCOALA AUTO T2 T3 C2 C2   

10 PORTELAN T2 T3 C2 C2   

11 IF II T2 T3 C2 C2   

12 CAPU DEALULUI - T2 - C2   

13 TARNITA T2 - C2 -   

14 SIPOT - T1 - C1   

15 PECO VALEA SASULUI T2 T2 C2 C2   

16 VALEA SASULUI T2 T2 C2 C2   

17 ABATOR T2 T2 C2 C2   

18 ANGHELESTI T2 T2 C2 C2   

19 CONFECTII T1 T2 C1 C2 

A1 se va 

amenaja 

conform 

proiectului 

finantat 

anterior 
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20 VLAICU VODA T2 T4 C2 C2 

A1 se va 

amenaja 

conform 

proiectului 

finantat 

anterior 

21 COMPLEX T2 T4 C2 -   

22 PIATA - T2 - C2   

23 SFANTUL GHEORGHE T4 - C3 - 

A1 se va 

amenaja 

conform 

proiectului 

finantat 

anterior 

24 POSADA T4 - C3 - 

A1 se va 

amenaja 

conform 

proiectului 

finantat 

anterior 

25 METALURGIE T3 T1 C2 C1   

26 REZERVELE STATULUI - T3 - C2   

27 STR. CIREȘILOR - T4 - C2   

28 NOAPTES-POD - T4 - C2   

29 NOAPTES-1 - T4 - C2   

30 NOAPTES-2 - T4 - C2   

31 BLOC A5 T3 T3 C2 C2   

32 MARINA T4 - C2 -   

33 MARINA 1 T4 - C2 -   

34 MARINA 2 T4 - C2 -   

35 STR. VASILE LUPU T3 T3 C2 C2   

36 POSTA - T2 - -   

37 OCOLUL SILVIC T2 - C2 -   

38 BLOC C9 T4 - C2 -   

39 PREMIERE T3 T3 C2 -   

40 HOTEL DACIA T4 - C2 -   

 

In tabelul de mai sus, la rubrica observatii s-au mentionat statiile de auutobuz unde nu se 

realizeaza lucrari de constructii deoarece ele se vor realiza in cadrul unui alt proiect deja finantat 

din fonduri europene pe aceiasi axa. In aceste locatii se vor realiza doar dotari. 

 

TIP ADAPOST STATIE AUTOBUZ BUCATI 

C1-copertina completa(cu pereti laterali) 6 

C2-copertina fara pereti laterali 43 

C3-Copertina cu pereti laterali si spatiu comercial 3 

TOTAL BUCATI 52 
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TIP DE AMENAJARE STATIE AUTOBUZ 

T1-Amenajare statie de autobuz Tip 1 conform detaliu din planse 

T2-Amenajare statie de autobuz Tip 2 conform detaliu din planse 

T3-Amenajare statie de autobuz Tip 3 conform detaliu din planse 

T4-Amenajare statie de autobuz Tip 4 conform detaliu din planse 

 

 

Componenta 3 – Reabilitare strada Locotenent Pavelescu (lucrari de reabilitare) cele 2 
tronsoane care asigura accesul spre garaj/autobaza. 

   

 Strada in plan 

 Traseul proiectat ale tronsoanelor in plan va urmari traseul existent, pentru evitarea exproprierilor si a 

lucrarilor costisitoare. 

 Racordarile prevazute in plan, vor respecta standardele si normativele in vigoare, respectiv   STAS 

10144/3-90 si O.M.T. nr.49/1998. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor 

(supralargiri, convertiri, suprainaltari), vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 10144/1,2,3-90 

 Traseul in plan 

Traseele proiectate se suprapun peste cele existente evitând exproprierile si sunt formate din succesiuni de 

aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. 
Prescripţii de proiectare si STAS 10144/3-91. 

In plan traseele străzilor se caracterizează prin aliniamente scurte.  
 Proiectarea traseului tine cont de platforma actuala, corectiile ce se vor aduce fiind locale. 

 Profilul longitudinal 

Linia rosie proiectata se va amenaja tinand cont de urmatoarele aspecte: 

 asigurarea unui confort corespunzator in circulatie; 

 executarea unui volum minim de lucrari (sapaturi, miscari de terasamente,etc); 

 asigurarea scurgerii apelor; 

 asigurarea acceselor la proprietati si la spatiile de parcare; 

 respectarea pasului de proiectare si a razelor minime de racordare impuse de standardele in 

vigoare (STAS 863/85 si STAS 10144/3-91) 

 racordarea la punctele de cota obligata (intersectiile cu DJ606A, intersectiile intre strazi); 

 declivitati minime si maxime stabilite conform normativelor si stasurilor. 

 Profilul transversal 

Elemente geometrice in profil transversal ale strazilor sunt prezentate in profilele transversale tip.  
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Cele doua tronsoane de strada s-au amenajat in profil transversal conform STAS 10144-1-90. In 

majoritatea cazurilor limitele de proprietate sunt aproape de marginea partii carosabile incat 

amenajarea trotuarelor si a spatiilor verzi este imposibila.  

Amenajarea intersectiilor  

Intersectiile se vor amenaja pe o lungime de 20 m şi se vor racorda cu raze cu valori cuprinse intre 2 si 
20 metri in functie de posibilitatile oferite de limitele de proprietate. Racordul strazilor se va realiza cu 

raze cat mai mari posibile. Sistematizarea verticala a intersectiilor se va realiza in asa fel incat sa fie 

asigurata atat scurgerea apelor pluviale, vizibilitatea si siguranta participantilor la trafic. 

Scurgerea apelor  

Prin amenajarea pantelor transversale și longitudinale, se va asigura colectarea şi dirijarea apelor 
pluviale spre dispozitivele de scurgere a apelor pluviale. 

Pentru colectarea apelor pluviale se vor amenaja rigola carosabila. Aceasta se va realiza din beton de 

ciment C30/37 si va avea latimea de 0.9 m.  

 

Structura rutiera: 
- 4.0 cm, strat de uzura din beton asfaltic tip BA PC16; 
- 6.0 cm, strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD PC 22.4; 
- 20.0 cm, strat de balast stabilizat 
-30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast. 
- P5, pamantul din patul drumului. 

 

 

Des rierea, după az, şi a altor ategorii de lu rări i luse î  solu ia teh i ă de i terve ie 
propusă, respe tiv hidroizola ii, ter oizola ii, repararea/î lo uirea 

i stala iilor/e hipa e telor afere te o stru iei, de o tări/ o tări, 
de ra şări/ ra şări, fi isaje la i terior/exterior, după az, î u ătă irea tere ului de 
fu dare, pre u  şi lu rări stri t e esare pe tru asigurarea fu io alită ii o stru iei 
reabilitate; 

 

 

 Amenajarea caminelor de utilitati si a caminelor tehnice 

 In cadrul documentatiei s-au revazut lucrari de ridicare la cota proiectata a caminelor de 

vizitare de apa, canalizare, aerisitori gaz si a gurilor de scurgere de la canalizare pluviala. Acestea se 

vor ridica sau pozitiona la cotele din proiect. 

  In cazul in care caminele de vizitare se gasesc pe spatiul verde existent sau cel proiectat, se 

vor ridica cu 5 cm deasupra stratului de pamant pentru a facilita accesul si pentru nu a permite 

scurgerea stratului de pamant in interiorul canalelor in timpul ploilor mai insemnate cantitativ. 
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Siguranta circulatiei 

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei si cea definitiva  se va realiza cu indicatoare si 

marcaje rutiere, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare din domeniu, respectiv OUG 

195/2002 republicata; Legea 93/2016; HG 1391/2006; STAS 1848/1,2,3-  şi STAS / -2015 si 

a Normelor Metodologice MI-MT nr.1112/411 din oct 2000 privind conditiile de inchidere si de 

instituire a restrictiilor de circulatie la lucrarile pe drumurile publice. 

Reglementari ISU 

- Regle e tările in domeniu pri i d spațiile desti ate î ăr ării a u ulatorilor fa  
referire la acumulatorii cu electrolit (vechi, nu se folosesc la autovehiculele 

electrice). Acumulatorii noi vor fi de tip us at sau apsulați si u degaja apori de ele trolit pe 
ti pul î ăr ării. 

 - Garajul pe care, potrivit P118/99, il asi ilă  u „spații de produ ție și/sau depozitare , 
are desti ația de „spații de î treți ere  așa u  este defi it î  Dispozițiilor ge erale de apărare 
î potri a i e diilor la ateliere și spatii de î treți ere și reparații apro ate prin OMAI nr. 

211/2010 drept pentru care se va tine cont de acest aspect in etapa de proiectare urmatoare. 

 

Detaliu de amenajare rampa de acces pentru personae cu dizabilitati: 

 

 

Pentru continuitatea circulatiei si a carucioarelor pentru copii si persoane cu handicap 

locomotor, se folosesc borduri tesite si racordari cu planuri inclinate repectandu-se prevederile  si 

regle e tarile di  Nor ati  pri i d adaptarea ladirilor i ile si spatiului ur a  la e oile 
individuale ale persoanelor cu handicap, indicative NP 051-2012-revizuire NO 051/2000- , i  spe ial 
cu privire la latimea trotuarelor si la caracteristicilor rampelor de acces de la carosabil la trotuar 

pentru trecerile de pietoni. 
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In zona trecerilor de pietoni se vor amenaja marcaje tactile la limita trotuarului pentru 

persoanele cu dizabilitati de vedere. Acestea se vor realiza pe o lungime de 3 metri de o parte si 

de alta a treceri de pietoni si o latime de 30 cm.  

In zona intersectiilor si a trecerilor de pietoni pe drumurile principale, trotuarele vor fi coborate la 

i elul părţii arosa ile pri  a e ajare de ra pe de a es pe tru persoanele cu dizabilitati. 

 

 Lu rările de î treţi ere ure tă afere te oii stru turi rutiere se or realiza o for  
normativului 554/2002 si STAS NE 033; 

 Ur arirea i  e ploatare se fa e o for : Nor ati  pri i d o portarea i  ti p a 
constructiilor, indicativ P 130-   

 

Dotari: 

 Hardware dispecerat asigura managementul transportului in comun se instaleaza 

la garaj/autobaza 

 

Pri  a eastă a țiu e se propu e rearea u ui siste  de a age e t i for atizat a 
transportului în o u , u rol î  opti izarea și eficientizarea traseelor de transport public, dar 

și de reștere a sigura ței și o fortului ălătorilor. 
Siste ul presupu e alegerea u or soluții i for ati e are să gestio eze ele e tele 

specific a ti ității de tra sport ale operatorului pri  i ple e tarea unui sistem e-ticketing de 

ta are pe ază de carduri contactless. Acest sistem presupune implementarea unei 

infrastructuri IT integrate, care o e tează o po e tele i vestițio ale propuse pri  proie t. 
Tra sportul pu li  de ălători e esită u  siste  de tarifare (e-ticketing), performant 

are să ofere at t reșterea o fortului ălătorilor î  utilizarea siste ului ur a  de tra sport 
t și opti izarea e ploatării a estui siste . Siste ul de tarifare u  fa tor i porta t î  

tra sportul pu li  de ălători, fii d î  a elași ti p u  ele e t de are o ple itate at t di  
pu t de edere o stru ti  t și fu țio al.  

Di  pu tul de edere al ălătorului tariful tre uie să fie fle i il și să asigure u  efort 
financiar cât mai mic, iar din punct de vedere al autorităților și operatorilor este i porta t a 
tariful să a opere osturile pe are le au a eștia pe tru a orga iza tra sportul pu li  de ălători 
la standarde cât mai înalte. Introducerea unui sistem de e-ticketing pentru transportul public în 

comun aduce ava taje pe tru toți parti ipa ții siste ului de tra sport: autorități lo ale, 
operatorul de tra sport și u î  ulti ul r d pe tru ălători. Siste ul e-ti keti g oferă ai 

ulte a a taje di  pu t de edere al dura ilității siste elor, odularității o po entelor, 

i teropera ilității siste elor, fur izarea de i for ații pe tru ălători, e o o isirea osturilor, 
etc.  

De asemenea, sistemele de e-ti keti g u su t doar ijloa e de plată, a estea 
pro esează o a titate e or ă de i for ații rele a te e oferă o ga ă largă de posi ilități 
pe tru a fa e tra sportul pu li  ai ușor de utilizat, de gestio at și de o trolat, î  s opul 
opti izării e ploatării pe aze teh i o-economice a acestuia.  

E-ticketing-ul este un instrument de implementare a politicii de tarifare cu luarea în 



107 

 

o siderare a o ie ti elor operațio ale, o er iale și so iale. Siste ele de e-ticketing 

reprezi tă tradu erea ta elor î  ijloa e o rete de plată pe tru ălători  și ole tarea de 
taxe (pentru operator). E-ticketing-ul o feră ălătorilor î redere, odalități ultiple de plată 
și poate ad i istra stru turi tarifare diferite. Biletele ele tro i e su t ușor de folosit, pot fi 
a hizițio ate și reî ăr ate î  pu te diferite: a asă, pri  i ter ediul i ter etului, la hioș uri 
sau în autobuz. A hizițio area iletelor reprezi tă u  pro es riti  î  eea e pri ește relația 
î tre pasager și tra sportul pu li . Pri  si plifi area odului î  are se realizează a eastă 
operațiu e rește o fortul pasagerilor și î  a elași ti p e iturile. Biletele pe suport de hârtie 

reprezi tă el ai răsp dit siste  de ti keti g;  
Operatorul de tra sport pu li  î  o u  tre uie să asigure osturi de operare t ai 

reduse pe tru flota de auto uze pe are o ad i istrează și pe tru ehi ulele di  par ul auto 
destinate transportului de pasageri. Aceasta nu se poate realiza decât printr-un management 

ade at, adaptat la parti ularitățile pieței deser ite și are este î  o for itate u pre ederile 
legislative în vigoare în domeniul transportului public de pasageri, ma age e t al e ploatării 

ijloa elor de tra sport ălători azat pe teh ologii suste a ile. 
 Instalatii semnalizare la incendiu – conform lista utilaje  

 Instalatii termice CT – conform lista utilaje 

 Instalatii ventilare – conform lista utilaje 

 Instalatii sanitare – conform lista utilaje 

 dotari atelier mecanic  

 

banc de lucru 1 buc 

 

 

Masa de lucru 1 buc 
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Set chei – 1 set 
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Dulap metalic – 11 buc. 

 

 

 

 

Compresor – 1 buc 

 

 

 

 

Menghina – 1 buc 
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Cric – 1 buc 

 

 

 

 

 Dotari administrativ  

 

• 1  x  Televizor LED Smart LG, 108 cm, 43UM7100PLB, 4K Ultra HD 

• 1  x  Cadou: Telecomanda LG Magic Remote AN-MR19BA 

GRATUIT 

• 1  x  Suport TV de perete A+ SPB223, reglabil, 13"-42", Negru 

• 1  x  Cablu A+ High-Speed HDMI 1.4V, plug-plug, Ethernet, gold-plated, 3 m 

• 3  x  Laptop ultraportabil ASUS UX433FN-A T u pro esor I tel® Core™ i -8265U pana la 

3.90 GHz, Whiskey Lake, 14", Full HD, 8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce MX150 2G... 

• extindere Garantie Plus 2 ANI: 

• 3  x  Geanta Laptop HP Signature Slim Topload, 14", Gri/Negru 

• 5  x  Mouse gaming A+ KuaFu 2400 DPI + Mouse Pad A+, Negru 

• 1  x  Pachet - 5 Pubele 120L, Tomberon cu roti, Pentru gunoi, Reciclare selectiva + 5 role - 

Saci menajeri pentru pubela 10buc 240L 

• 2  x  Sistem All-in-One ASUS V272UAK-BA020D cu procesor I tel® Core™ i -8550U pana la 4 

GHz, Non touch, Kaby Lake R, 27", Full HD, 8GB,128GB SSD + 1TB HDD, fara unit. 

 

 stingatoare cu pulbere 

 Capacitate stingator - 9 kg 

 Pulbere tip D pentru incendii de metale 

 Stingator presurizat permanent, furtun presiune cu palnie speciala de refulare pentru 

controlul descarcarii. 

 Adecvat pentru incendii de Aluminiu, Potasiu, Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc 

 Temperatura operare: -300C pana la +600C 
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 statii de incarcare lenta buc 14,00 

 

Stații de încărcare la garaj/autobază - Cerințe generale 

• Stația/postul de î ăr are tre uie să asigure posi ilitatea î ăr ării ti p de h/zi,  zile pe 

săptă ă, u e epția i ter alelor e esare pe tru lu rările de ser i e; 
• Stația postul de î ăr are tre uie să fie a plasată pe u  teren deschis (neacoperit); 

Stația de î ăr are tre uie să fa iliteze î ăr area auto uzelor ele tri e și tre uie să deți ă u  

ertifi at de la produ ătorul de auto uze, referitor la î ăr area a estora; 
• Te peratura e terioară tre uie să fie î tre -30 grade Celsius și +  grade Celsius; 

• Stația de î ăr are tre uie să deți ă ertifi at CE potri it sta dardelor o diale; 

• A plasa e tul fi al al stației de î ăr are la auto ază se sta ilește pri  autorizație de 

construire, respectiv prin autoritatea contra ta tă; 
• Te siu ea de ali e tare pe tru stația/postul de î ăr are tre uie să fie: V AC +/-)10%, 

50 Hz; 

• Puterea efe ti ă la ieșirea di  î ăr ător a stației de î ăr are tre uie să fie u ai i ă de 

40kW la un curent maxim de min 75A; 

• Stația de î ăr are tre uie să fie dotată u u  uto  de a arie/oprire, are să ofere 

posi ilitatea de uplării ali e tării; 
• Stația de î ăr are tre uie să fie dotată u se alizare LED, are să ofere i for ații el puți  

despre pro esul de î ăr are î  urs, statutul depozitului de e ergie î  urs de î ăr are/ 

a esi ilitatea și e e tualele a arii i ter e ite; 
• Stația/ postul de î ăr are tre uie să fa iliteze o itorizarea e ergiei utilizate pe tru 

î ăr area ateriei. 

Stații de încărcare la garaj/autobază - Parametrii electrici necesari 

• Efi ie ță e ergeti ă foarte u ă-minim 95%; 

• Coeficientul de putere mai mare sau egal cu 0,98; 

• Î ăr area u e ergie ele tri ă o ti uă, odurile: Co sta t Curre t și Co sta t Voltage; 

• Co u i area î tre stația de î ăr are și auto uz tre uie să se desfășoare î  o for itate u 

standardele IEC 61851-I/23/24/DIN 70121/ISO15118; 

• Stația de î ăr are tre uie să î depli eas ă eri țele or ei DIN ; 

• Te siu ea de ieșire a stației/postul de î ăr are: -800V DC; 

• Stația de î ăr are tre uie să fie dotată u o i terfață de î ăr are CCS Co o , 
Type2/Mode4), conform cu IEC 62196-3; 

• Asigură izolare gal a i ă la i elul i   k ; 

• Stația de î ăr are tre uie să fie dotată u siste  de o trol al reziste ței de izolație IMD); 

 statii de incarcare rapida buc 4,00 

 

Stații de încărcare rapidă a autobuzelor electrice - Cerințe generale 

• Este or a de proie tarea, produ ția și o tajul u ui î ăr ător rapid pe siste  pa tograf, u 
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puterea de cca 230 kW la un curent maxim de până la A; 
• Stația/postul de î ăr are tre uie să asigure posi ilitatea î ăr ării ti p de h/zi,  zile pe 

săptă ă, u e epția i ter alelor e esare pe tru lu rările de ser i e; 
• Stația de î ăr are tre uie să asigure posi ilitatea o e tării/ali e tării de la rețea de 

tensiune medie de 3/400V; 

• Stația de î ăr are tre uie să fa iliteze î ăr area auto uzelor ele tri e și tre uie să deți ă u  

ertifi at de la produ ătorul de auto uze, referitor la î ăr area a estora; 
• Stația postul de î ăr are tre uie să fie a plasată pe u  tere  des his ea operit  și să fie 

protejată î potri a u or e e tuale a te de a dalis  sau folosirea ei de ătre persoa e 

neautorizate; 

• Stația de î ăr are tre uie să asigure lasa de prote ție i  IP  pe tru e hipa e tele 

electroenergetice; 

• Te peratura e terioară tre uie să fie î tre -  grade Celsius și +  grade Celsius; 

• Stația de î ăr are tre uie să deți ă ertifi at CE potri it sta dardelor o diale; 

• Platfor a de î ăr are tre uie să fie dotată u fișe S hu ka pentru pantograf cu 5 poli: pol 

poziti  de î ăr are DC+ , pol egati  de î ăr are DC- , o ta t de prote ție PE  și CP 

(Control Pilot-contact de comunicare); 

• Platfor a de î ăr are tre uie să fie dotată u fu ție de o a dă î  o diții de sigura ță și 
să e e ute se e ța ore tă de legături, are să gara teze el ai î alt grad de sigura ță; 
• Platfor a de î ăr are tre uie să fie ara terizată de ur ătorii para etri: te siu ea a i ă 

de lu ru p ă la V DC, te siu ea o i ală de lu ru V DC, ure t ad is de î ăr are 

500A/max (< 10 min) 600A, temperatura de lucru în intervalul de la -30 grade Celsius la +50 

grade Celsius. 

Stații de încărcare rapidă a autobuzelor electrice - Parametrii electrici necesari 

• Efi ie ță e ergeti ă foarte u ă-minim 95%; 

• Coeficientul de putere mai mare sau egal cu 0,98; 

• Î ăr area u e ergie ele tri ă o ti uă, odurile: Co sta t Curre t și Co sta t Voltage; 

• Co u i area î tre stația de î ăr are și auto uz tre uie să se desfășoare î  o for itate u 

standardele IEC 61851-I/23/24/DIN 70121/ISO15118; 

• Stația de î ăr are tre uie să î depli eas ă eri țele or ei DIN ; 

• Te siu ea de ieșire a stației/postul de î ăr are: -800V DC; 

• Stația de î ăr are tre uie să fie dotată u o i terfață de î ăr are CCS Combo2, 

Type2/Mode4), conform cu IEC 62196-3; 

• Asigură izolare gal a i ă la i elul i   k ; 

• Stația de î ăr are tre uie să fie dotată u siste  de o trol al reziste ței de izolație IMD ; 

Operațiu ile de e te a ță ale e hipa e telor ele tri e vor fi realizate de ătre perso al 
alifi at pe tru ivelul de putere ele tri ă i stalată. Pe toată durata operațiu ilor de î treți ere a 

i stalațiilor ele tri e tre uie să se respe te prevederile upri se î  or ele spe ifi e de prote ție 
a muncii pentru utilizarea energiei electrice. 
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 autobuze   buc 14,00 

Odată u oile or e și regle e tări pe tru redu erea poluării pro e ită de la 
combustibilii fosili, 

auto uzele ele tri e au de e it di  e î  e ai a esi ile și ăutate, fii d e esară 
implementarea celor mai u e teh ologii de î ăr are pe tru reșterea efi ie ței și 
autonomiei în utilizarea autobuzului. 

A hizițio area de auto uze, defi ite o for  pre ederilor Ordo a ței Gu er ului r. 
27/2011 privind tra sporturile rutiere, u odifi ările și o pletările ulterioare, având 

o apa itate de peste ouă lo uri pe s au e, i lusi  lo ul o du ătorului auto. 
Auto uzele tre uie să fie spe ial o struite pe tru tra sportul ălătorilor așezați pe 
s au e sau î  pi ioare și să ai ă podea joasă, pe tru a se per ite ur area și o or rea 
u ușuri ță a ălătorilor î  stațiile de tra sport pu li . 

Dimensiunile recomandate pentru autobuzele electrice depind în special de 

o figurația tra ei stradale, a d î  edere și u ărul prog ozat de ălători pe 
ursă. Așadar, se re o a dă a ijloa ele de tra sport pu li  a hizițio ate să se 

î adreze î  ur ătoarele di e siu i: 

• Lu gi e a i ă - 9.000 mm; Lungime minima 7.000 mm; Autonomie minim 120 

km; 

• Lăți e a i ă - 2.500 mm; 

• Î ălți e a i ă - 3.500 mm; 

Î  eea e pri ește apa itatea ijloa elor de tra sport î  o u , datorită elor 
e țio ate ai sus, a easta a fi î  o orda ță u di e siu ile ijloa elor de 

tra sport. De ase e ea, este o ligatoriu a auto uzele să fie dotate u fa ilități 
pe tru persoa e u diza ilități. 

Î  adrul proie tului se i te țio ează a hizițio area a u ui u ăr de 14 autobuze 

electrice are să satisfa ă ererea prog ozată a u ărului de ălători a ur are a 
a alizei fa ute ȋ  adrul studiului de oportu itate. 

Nu ărul a i  de pasageri e pot fi tra sportați de u  auto uz depi de de olu ul 
de aterii o tate și de odul de a plasare a lo urilor. Î  ge eral se pregătește u  
loc pentru amplasarea de fotolii rulante pentru persoane cu diza ilități. 

Lu d î  o siderare faptul ă auto uzele ele tri e su t desti ate e lusi  fu țio ării 
pe raza u i ipiului, u de iteza a i ă de  k /h, dar și posi ilitatea odifi ării 
legislației rutiere și pote țiala dez oltare a rețelei de tra sport pu li , iteza a i ă 
e poate fi ati să de a este autobuze se va situa în intervalul 60-80 km/h. 

Co su ul de e ergie ele tri ă este depe de t de o serie de fa tori, u  ar fi: 
reșterea asei totale și o su ul pe siste ele au iliare î ălzire/ e tilație/ AC/ 

ilu i at/ o presor et . A eștia deter i ă o reștere se ifi ati ă a a tității de 
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e ergie o su ată de aterii, o parte di  a ești fa tori efii d depe de ți de dista ța 
par ursă. 

De ase e ea, o figurația traseului poate i flue ța o su ul de e ergie ele tri ă, 
acesta crescând pe perioadele de a elerație sau ur are a ra pelor și s ăz d la 
o or rea de pa te sau de elerări, putând ajunge la valori negative. 

Pri  ur are o su ul ediu al auto uzelor ele tri e se situează î  i ter alul de alori 
1,3-2,7 kWh/km.  

Î  eea e pri ește siste ul de fr are al auto uzelor electrice, propunem un sistem 

cu discuri e tilate și etrier u a țio are p eu ati ă, o tate pe toate roțile 
autobuzului. Pentru recuperarea e ergiei la fr are, pri  a țio area pedalei de fr ă 
î  pri a ju ătate a ursei, ași a ele tri ă tre e în regi  de ge erator. Da ă fr a u 
este sufi ie tă, pri  o ti uarea a țio ării fr ei se utilizează și fr a p eu ati ă. 
Referitor la sigura ță, fr a de stațio are este astfel o epută î t ră e 

a țio ată î  lipsa e ergiei ele tri e și i pli it a presiunii de aer. Datorită fia ilității 
de o strate de siste ele e iste te propu e  a alter ati ă suspe sia p eu ati ă 
adapti ă. I difere t de sar i ă, î ălți ea podelei ehi ulului este e ți ută o sta t 
față de sol, prin modificarea presiunii aerului din pernele pneumatice ale suspensiei. 

Siste ul tre uie să per ită î li area pe tru a fa ilita a esul persoa elor u 
diza ilități. 

De ase e ea, siste ul de î hidere/ des hidere a ușilor este u a țio are 
p eu ati ă, o dițio at de iteza și de se sul de deplasare a autobuzului. 

Î  eea e pri ește tra s isia propusă, e ergia ele tri ă fur izată de ateria de 
acumulatori este utilizată pe tru propulsia auto uzului de ătre o ași ă ele tri ă u 
i du ție o a dată de u  i ertor. Pe tru asiste ța la a elerare se impune un sistem 

de control anti-patinare de tip ASR, iar la fr are se utilizează siste ul a ti-blocare 

ABS. Atunci când autobuzul electric este gol, sistemul tre uie să asigure o a elerație 
de ,  /s  pe tru ehi ulul gol, respe ti  ,  /s  î ăr at, iar decelerarea de 

urge ță i i  gara tată de  /s .  

Referitor la spe ifi ațiile de ai sus, pre u  și la o su ul de e ergie ele tri ă î  
o diții e tre e, se o sideră ă o auto o ie de tra sport de  k  pe tru 

auto uzele ele tri e este opti ă, per iț d o u ă fle i ilitate î  sta ilirea 
o e telor de î ăr are rapidă a ateriilor la apetele de ursă, fără a rește e esi  

cantitatea de baterii montate la bordul autobuzului electric.  

Î  eea e pri ește spe ifi ațiile operațio ale ale auto uzelor electrice, durata de 

fu țio are a auto uzelor ele tri e este de i i   a i, durata de utilizare fără 
reparație ge erală este de i i   a i, iar durata de iață a ateriilor de a u ulatori 
de minim 5 ani. 
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Prin infrastructura create in cadrul proiectului, autobuzele complet electrice pot fi 

ali e tate î  două oduri: 

. ali e tare rapidă, pe traseu s-au instalat 2 statii de incarcare rapida 150 kw una in statia 

Hotel Da ia si u a i  statia Şipot si  statii de i ar are rapida  k  la garaj/auto aza  

2. alimentare de timp lung, în autobază, de o i ei pe ti pul opții s-au instalat 14 instalatii 

de incarcare lenta 50 kw langa fiecare parcare). 

Auto uzele ele tri e su t o struite pe aza u ei teh ologii o ple ă de ulti ă oră și 
pe tru a e ți e o o ti uitate fu țio ală, a estea tre uie să fie supuse u ui regi  de 
î treți ere și reparații pla ifi at, î  așa fel î t să se asigure î  pri ul r d se uritatea 
tra sportului de ălători, să se redu ă u ărul u or e e tuale defe te î  ir ulație și să se 
asigure u  ti p de i o ilizare t ai redus pri  sta ilirea a eluiași pla  de re izie pe tru 
toate u itățile aflate î  ir ulație.  

Perioadele de î treți ere se sta iles  ți d o t de u ărul de kilo etrii par urși de 
ehi ul, are deter i ă uzura a u itor elemente componente ale sistemelor mecanice, 

p eu ati e și ele tri e. De ase e ea, la sta ilirea perioadelor de î treți ere, se a ți e 
o t a a estea să o stituie a perioadă de ti p, u  ultiplu a elor perioadelor de 

î treți ere a terioare, eea e a per ite apli area pri ipiului ă toate operațiile u ei 
re izii de ordi  i ferior să se efe tueze o ligatoriu la re izia de ordi  superior. La fie are 
i ter al de ser i e se or efe tua erifi ări asupra î tregului ehi ul, erifi ări are or a ea 
a și o ie t toate siste ele și e a is ele e a i e și ele tri e. Se vor stabili grafice 

spe ifi e de î treți ere și reparații pla ifi ate. 

Siste ul de rulare a fi e hipat o ligatoriu u a elope de ara, respe ti  de iar ă, după az, 
conform normelor legale î  igoare, după u  grafi  presta ilit sau i ediat după e se 
primesc previziunile meteo de avertizare.  

Locul de e e uție al reviziilor, ți d o t de tipul de uzură și de apa itatea teh i ă de 
î treți ere e esară, or fi atelierele spe ializate î  reparații auto, e a i e și ele tri e. 

 

 panouri de informare in statiile de autobuz buc 52,00 

 

Functionalitati: 

● Afiseaza timpul estimat de sosire al vehiculelor in statie, bazat pe pozitia GPS transmisa de 

computerele de bord si folosind orarul teoretic de sosire in statie al vehiculelor 

● Pot afisa informatii precum data, ora si temperatura 

● Cu prioritate sunt afisate eventuale mesaje transmise de la dispecerat (blocaje de trafic, 

devieri de trasee, modificari de orar etc.) 

● Afisarea se face derulant (pentru informatiile ce depasesc suprafata de afisare) 
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● Comunica prin Ethernet sau GPRS/3G cu serverul central 

● Actualizarea software-ului se face Over-the-Air automat de pe serverul back-office 

● Intervalul de actualizare maxim 15 secunde 

● Afisarea se face pe 4 randuri de text 

 

Specificatii tehnice: 

● Distanta intre pixeli: 10mm 

● Rezolutie: 32x128 pixeli 

● Culoare LED: alb 

● Tensiunea de alimentare: 230VAC/50Hz 

● Conectivitate: Ethernet sau 3G/GPRS 

● Clasa de protectie: IP65 

 

 Computer de bord pentru autobuz               buc 14,00 

 

Functionalitati: 

● Co puterul de ord are rolul de a asigura o i terfaţă î tre toate ele e tele 
sistemului instalate pe vehicule  

● Este responsabil de controlul validatoarelor (blocate/active) 

● Are încorporat un modul GPS 

● Cole tează datele pri ite de la a estea si asigura sincronizarea cu serverul central 

● Co u i ația u e hipa e tele siste ulul se fa e pri  i terfaţa Ether et 

● Computerul de bord are rolul de a controla si sistemul Infotainment de pe vehicul 

pe tru i for area ălătorilor at t a usti , at și izual 

● Apli aţia soft are i stalată pe o puterele de ord se a tualizează auto at O er-

the-Air de pe serverul back-office; 

● Per ite izualizarea pe e ra  a traseului ur at pe harta u staţiile afere te 

● Permite selectarea parametrilor specifici de tip Traseu, Grafic, Sens etc. 

● Aute tifi area ad i istratorilor siste ului pe aza de parola zil i ă asigura a esul 
la modulul de administrare al computerului de bord; 
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● Afişează a a sul/î tîrzierea î  fu ţie de progra ul de ir ulatie folosi d u  grafi  
orizontal cu 5 stari, iluminarea centrala a pozitiei din grafic reprezinta incadrarea 

corecta in traseu; 

● Permite primirea de mesaje de la dispecerat; 

● Co puterul este pre ăzut u o ieşire audio are se poate o e ta la a plifi atorul 
ehi ulului pe tru difuzarea a u ţurilor de tip ur ează staţia  et .  

Specificatii tehnice: 

● Procesor quad-core 800Mhz 

● Memorie RAM: 1GB 

● Stocare: eMMC 8GB 

● E ra : Tou hs ree  apa iti   u retroilu i are LED 

● Rezolutie: 800x480 pixeli 

● Luminozitate: 450cd/m2 

● Contrast: 500:1 

● Unghi de vizibilitate: 140°/120°(H/V) 

● Alimentare: 9-36Vcc 

● Temperatura de functionare: -10°C - 65°C 

● Modul GPS 

● Acumulator 2200mAh  

● Clasa de protectie: IP64 

● Modul audio integrat 

● Sistem de operare: Android 5.1.1. 

● Interfete de comunicatie: USB Host, RS232, LAN 

 

Echipamentul de comunicatie 

Functionalitati: 

● Are rolul de a asigura comunicatia 3G/GPRS cu serverul central; 

● Dispune de 4 porturi Ethernet pentru conectarea validatoarelor, a computerului de 

bord si a altor echipamente de pe vehicul; 

● Selectare automata/manuala a operatorului de telecomunicatii 

● Server DHCP  
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Specificatii tehnice: 

● Comunicatie 2G/3G 

● 4 porturi Ethernet 

● Conector antena externa 3G 

● Slot cartela SIM 

● Tensiune de alimentare: 7-30Vcc 

● Montaj pe sina DIN 

● Viteze de transmisie: HSPA+ pana la 21 Mbps download  si 5.76 Mbps upload 

● Quadband UMTS si GSM 

● Carcasa din aluminiu 

 

 Validator bilete de hartie                             buc 14,00 

 

Functionalitati: 

● Valideaza bilete pe hartie termica 

● Confirma acustic validarea 

● Transmite datele referitoare la validari direct catre server 

● Preia de la computerul de bord infromatii cu privire la traseu si pozitia GPS 

● Comunicatia cu computerul de bord se realizeaza prin interfata Ethernet sau Radio 

● Validatoarele ofertate au posibilitatea de autodiagnoza, prin care transmit catre computerul 

de bord starea acestora de functionare 

● In cazul unor nefunctionalitati hardware sau software a validatoarelor, se vor transmite 

catre aplicatia back-office alerte care sa semnalizeze acest lucru 

● Actualizarea software a validatoarelor se face Over-the-Air automat de pe serverul back-

office 

 

Spe ifi ații teh i e: 

● Tensiune de alimentare: 9 - 36Vcc 

● Temperatura de functionare: -10°C - +55°C 

● Clasa de protectie: IP30 

● Material carcasa: ABS 
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● Sistem de fixare pe bare cu diametru între 30-40mm 

● Interfata de comunicatii: Ethernet/Radio 

● Sistem de operare: RTOS (Real Time Operating System) 

● I pri a ta h rtie ter i ă  

 

 Automat de vanzare bilete                             buc 52,00 

Functionalitati: 

● Emite bilete pe hartie  

● Asigura o interfata facila si intuitiva pentru a minimiza timpul de realizare al operatiilor 

● Este dotat cu acceptor de monede/bancnote  

● Dispune de un sistem de alarmare 

● Are in componenta un sistem de climatizare pentru a asigura funcitonarea optima pe tot 

parcursul anului 

● Comunicatia cu serverul central se face Ethernet sau GPRS/3G 

● Elibereaza rest in monede, iar limita maxima de acordare a restului este afisata pe ecran 

 

Specificatii tehnice: 

● Carcasa 

○ Este  compus din 2 compartimente distincte securizate cu chei speciale: 

■ compatimentul electronic( monitor touch, PC, imprimanta, cititor etc.) 

■ compartimentul cash+card (acceptator bancnote, monezi,  sistem plati card 

bancar/pinpad etc.) 

 

○ Constructie solida/antivandal din otel+inox de 2.5mm grosime, conceputa astfel 

incat sa fie accesibila si persoanelor cu dizabilitati (in scaun cu rotile). 

○ Carcasa antivandalism, asamblata asftel incat sa nu aiba piulite si suruburi la vedere, 

securizata cu chei speciale in 3 puncte 

○ Carcasa despune de sistem intern de management al cablurilor 

○ Carcasa izolata intern termic 

○ Dimensiuni: H 165 cm; L 120 cm D 45 cm 

● LCD Touchscreen 17 inch, 
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○ Carcasa metalica speciala pentru kiosk-uri; 

○ Rezolutie: 1280x1024, 

○ Contrast: 1000:1, 

○ Luminozitate: 1000 cd/m2, 

○ MTBF:  50000 ore 

○ Tehnologie touch capacitiva antivandalism cu geam protectie grosime 7.8 mm 

○ Functioneaza numai prin atingere cu degetul 

○ Transmisie optica minim 91.5% 

○ Viteza de reactie atingere touch, maxim 5.4 ms 

○ Controller touch USB, MTBF controller minim 700000 ore 

● Sistem PC industrial 

○ Carcasa din aluminiu 

○ Fanless (fara racire activa) 

○ CPU: Quad-core 2.0Ghz 

○ Memorie: 4GB 

○ SSD: 120GB 

○ Porturi: 5 x RS232, 4 x USB, 1 x Ethernet, 1 x VGA 

○ Sursa de alimentare externa fanless 90W 

○ Sistem de operare preinstalat Windows 7 

● Imprimanta termica 80mm bilete 

○ Tehologia de printare: Direct termic 

○ Latimea hartiei: 58-80 mm 

○ Lungimea minima de taiere: 25mm 

○ Autocutter: full cut si partial cut 

○ Interfata de conectare RS232 

○ Rezolutie 203dpi 

○ Drivere Windows sau manual comenzi ESC 

○ Printeaza orice font suportat, cod de bare, imagini 

○ Viteza de printare : minim 100mm/s 

○ Diametru exterior al rolei de hartie : minim 150 mm 
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○ Umiditate: 10%-95% non condensing 

● Aceptor bancnote +  cashbox 

○ Rata de acceptare minim 98% 

○ Interfata RS232 

○ Dimeniuni bancnota acceptata latime minim 62 mm, maxim 83 mm ; lungime minim 

120 mm maxim 166 mm 

○ Suporta bancnote romanesti de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei 

○ Timp de identificare, procesare si stocare: maxim 3 secunde 

○ Cashbox-stocare minim 600 bancnote 

○ Umiditate: 5- 95% 

● Acceptator de monezi cu plata rest 

○ Caseta cu 6 tuburi 

○ 3 motoare independente 

○ Interfata RS232  

○ Caseta monezi minim 200 bucati 

● Router 4G industrial 

○ Carcasa metalica rezistenat la socuri si vibratii 

○ Suporta 4G 

○ 2xLAN 

○ 1xSIM 

○ Antena de exterior antivandal 

● Sistem de climatizare 

○ Asigura functionarea automatului in conditii extreme de temperatura exterioara si 

umiditate: -20°C si +40°C, umiditate intre 10-90 % 

○ Filtre de praf 

○ Incalzire automata atunci cand temperatura interioara scade sub pragul setat 

○ Racire - ventilare atunci cand temperatura interioara creste peste pragul setat 

○ Reglare automata a umiditatii din interiorul carcasei 

● Specificatii generale: 

○ Aplicatia software preinstalata asigura o interfata intre toate elementele 

componente ale automatului 
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○ Alimentare: 230VAC/50Hz 

○ Temperatura ambientala: -20°C - +40°C 

○ Grad protectie: IP54 

 

 sistem wi fi supraveghere video in statii  buc 52,00 

 Statie de autobuz tip C1 - cu pereti laterali   buc  6,00 

Structura din otel galvanizat, vopsit cu vopsea pulbere, acoperis si perete spate, un 

perete lateral din sticla securizata 8 mm, vitrina publicitara iluminata pe o parte; dimensiuni 

conform planse; 

 Statie de autobuz tip C2 - fara pereti laterali  buc 43,00 

Structura din otel galvanizat, vopsit cu vopsea pulbere, acoperis si perete spate, din 

sticla securizata 8 mm; dimensiuni conform planse; 

 Statie de autobuz tip C3 - cu chiosc                buc 3,00 

Lungime 5m x inaltime 3m xlaterale1.7m ; chiosc 2 x 2 m 

Active necorporale:   

• 5  x  Microsoft Office 365 Business Premium - 1 utilizator, 5 device-uri - 1 an 

• 5  x  licenta utilitare, Subscriptie 1 an - 1 utilizator, pentru PC/Mac, Telefon si Tableta 

• 5  x  Bitdefender Antivirus Plus 2018, 1 an, 1 dispozitiv 

 

 Licenta sistem management transport public si informare calatori 

Apli aţia soft are a rula pe u  ser er e are i stalat siste  de operare Li u  si foloseşte u  ser er 
de gestiu e a azelor de date relaţio ale SGBDR  apa il sa lu reze u o ie te geo-spaţiale, sa 
foloseas ă pro eduri sto ate, ie -uri si triggere.  

Apli aţia soft are este oferită î  odul de li rare o ti ua eea e oferă a tualizari software în 

od o ti uu î  produ ţie pri  i ter ediul u ui ser i iu dedi at i tegrat î  a easta. 

Apli aţia o ti e fu tio alitatile detaliate î  odulele de ai jos. 

i. Ma age e tul a tivității de tra sport 

1. Harta 

Acest submodul este elementul central al ur ăririi î  ti p real al flotei de tra sport. Pe harta 
geografi ă se pot izualiza î  ti p real auto ehi ulele e fa  parte di  flota age ţiei de tra sport.  

Auto ehi ulele afişate se pot filtra după u ărul de î atri ulare sau traseul pe are a estea sunt 

alocate.  
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Cu ajutorul o troalelor i tegrate î  harta se pot afişa u ul sau ai ulte trasee î preu ă u 
staţiile e al ătuies  traseul.  

Î  ori e o e t, pri  li k pe u  a u it ehi ul se pot edea ur ătoarele i for aţii:  

- Nu ărul de î atri ulare; 

- Identificatorul computerului de bord (UUID); 

- Traseul pe care este alocat; 

- Graficul de circulatie; 

- Dire ţia de ir ulatie Tur sau Retur ; 

- Conducatorul auto curent; 

- Încadrarea în graficul de circulatie (avans/întarziere). 

 

2. Harta li iarizată 

 Harta liniarizată per ite izualizarea fie ărui traseu u staţiile o po e te su  for ă 
li iarizată și se alizarea auto ehi ulelor alo ate pe traseul respe ti  u i di area î adrării 
a estora î  progra ul de ir ulație.  

 Se alizarea î adrării ehi ulelor î  grafi ul de ir ulație se fa e o for  odului de ulori:  

- verde - încadrat în grafic; 

- portocaliu - în întârziere fata de graficul teoretic; 

- roşu - în avans fata de graficul teoretic; 

- negru - autovehiculul nu face parte din graficul de transport. 

 Prin intermediul hărţii li iarizate se pot tra s ite esaje te t predefi ite sau usto izate 
ătre şoferi, esaje are or fi afişate şoferului pe e ra ul o puterului de ord. Mesajele 

predefi ite e pot fi tra s ise su t ur ătoarele: 

- Redu eţi iteza; 

- Măriți iteza; 

- Întoarcere la garaj. 

Se pot adăuga esaje predefi ite pri  i ter ediul odulului de ad i istrare - gestiune 

nomenclatoare. 

3. Programarea vehiculelor 

Apli aţia per ite alo area î  ti p real a ehi ulelor pe u  a u it grafi  de ir ulație, sau pre-

alocarea vehiculelor î  fu ţie de u  orar pe grafi e de ir ulație. A easta fu ţie este utilă pe tru 
alo area auto ată a ehi ulelor pe grafi e de ir ulație atu i d dispe erul u poate fi preze t 
pentru alocarea în timp real a vehiculelor.  
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4. Definirea elementelor spe ifi e a tivității  

Apli aţia per ite adaugarea, editarea si gestiu ea staţiilor, traseelor, ti pilor de oprire î  staţie si a 
grafi elor de ir ulație după u  ur ează: 

 

 

Element de flux Proprietăţi Modalitatea de gestiune 

Staţie - denumire completa 

- denumire pu li ă 

- identificator flux 

- longitudine 

- latitudine 

Adaugarea se face sub 

forma de formular cu 

posi ilitatea adaugării 
lo aţiei geografi e fie su  
for a u eri ă, fie pri  
sele tarea lo aţiei 
geografice pe harta 

Traseu - nume scurt 

- nume lung 

- identificator flux 

- componenta 

traseului 

- geometria traseului 

pe TUR si RETUR 

Adaugarea traseului se face 

folosind un formular pentru 

campurile nume scurt, nume 

lung si identificator de flux. 

Pentru celelalte campuri a 

se vedea mai jos. 

Co po e ța traseelor Lista de staţii pe TUR si 
RETUR 

Pe tru adaugarea staţiilor 
din componenta traseului se 

pu e la dispoziţia 
utilizatorului o i terfaţă 
ta elară pe tru fie are 
traseu în parte ce contine 

coloanele TUR si RETUR. În 

fie are oloa ă se pot 
adăuga staţiile o po e te 
ale traseului în ordinea 

orespu zătoare. 

Geometria traseului Segmente de linie ce 

for ează traseul pe TUR si 
Se defi eşte pe harta, 
folosi d o i terfaţă izuală 
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RETUR ce permite desenarea 

traseului orespu zător 
pentru TUR si RETUR pe 

harta. 

I terfaţa per ite definirea 

de segmente de dreapta 

o e e e for ează 
î preu ă traseul; fie are 
segment de dreapta se 

poate rupe din punctele 

mediane evidentiate în 

i terfaţa izuală i tera ti ă 
pe tru a for a două oi 
segmente de dreapta. 

Progra e de ir ulație - Denumire 

- Zile ale săptă a ii  

- Intervale orare în 

care sunt valabile 

Adaugarea si gestiunea 

programelor de circulatie se 

fa e folosi d o i terfaţă 
ta elară e per ite 
definirea lor. 

Ti pi de oprire î  staţie - Progra  de ir ulație 

- Identificator 

semicursa 

- Staţie 

- Timp de sosire 

- Timp de plecare 

Adaugarea si gestiunea 

programelor de circulatie se 

fa e folosi d o i terfaţă 
ta elară e per ite 
vizualizarea si modificarea 

lor si cu ajutorul unei 

i terfeţe de tip for ular e 
permite adaugarea de 

semicurse si timpi de oprire 

noi. 

Timpii de oprire pot fi 

diferentiati pe anumite 

intervale orare, in functie de 

studiile de trafic. 

Grafi e de ir ulație Cole ţii de se i urse 
identificate prin: 

- Program de circulatie 

Adaugarea si gestiunea 

graficelor de circulatie se 

fa e folosi d o i terfaţă 
ta elară e per ite 
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- Traseu 

- Semicursa 

- Directie (TUR sau 

RETUR) 

- Oră de ple are de la 
apăt de linie 

vizualizarea si modificarea 

lor si cu ajutorul unei 

i terfeţe de tip for ular e 
permite adaugarea de 

semicurse în cadrul unui 

grafi  de ir ulație. 

 

Apli aţia sto hează datele legate de trasee, staţii, ti pi de oprire, progra e de ir ulatie î  aza de 
date relaţio ală folosi d u  odul GTFS. Datorită a estei fu tio alitati toate a este o po e te 
pot fi e portate di  apli aţie su  for a de arhi a .zip for at GTFS are la r dul ei o ți e pe tru 
fie are tip de o ie te u  fişier de tip . s . 

Corolar, o ie tele e fa  parte di  su siste ul GTFS pot fi i portate î  apli aţie di tr-u  fişier .zip 
ce corespunde standardului GTFS creat într-o alta apli aţie. 

Alo area ehi ulelor pe grafi e de ir ulatie poate fi si ea e portată di  apli aţie si i portata î  
apli aţie su  for a de fişier . s . 

Pe tru e e plifi are, î  st ga se găseşte diagra a de orespo de ţa si i terdepe de ţa î tre 
obiectele ce fac parte din standardul GTFS.  

ii. Raportare 

Apli aţia per ite ge erarea tuturor rapoartelor de i teres pe tru a ti itatea ure tă a age ţiei de 
transport public. Tipul rapoartelor generate si momentul de generare a acestora, precum si 

generarea la cerere pot fi configurate di  odulul de ad i istrare de ătre utilizatorii de tip 
ad i istrator. De ase e ea, da ă si u ai da ă grupuri de utilizatori u drept de odifi are 
asupra ge erarii de rapoarte au fost o figurate de ătre utilizatorii de tip ad i istrator, utilizatorii 

di  a este grupuri pot fa e si ei o figurări asupra o e telor sau e e i e telor de ge erare 
auto ată a rapoartelor, sau pot ge era rapoarte la erere. 

Apli aţia o ți e o serie de rapoarte predefi ite, aflate î  o for itate u eri ţele age ţiei de 

transport. Rapoartele predefinite pot fi modificate ulterior. Ele vor fi accesibile utilizatorilor cu 

drepturi la a estea, sau tuturor utilizatorilor di  grupurile de a es la a estea da ă si u ai da ă 
a eastă opţiu e a fost sele tată de ătre utilizatorii de tip administrator si astfel de grupuri au fost 

reate. Pe tru a a esul la rapoartele predefi ite sa fie dispo i il tuturor utilizatorilor opţiu e 
ere o a dată  se a rea u  grup de a es la a easta resursa î  are or fi i luși toţi utilizatorii.   

 

Apli a ia o ti e ur ătoarele rapoarte i pli ite: 

- Rapoarte a ageriale î  eea e pri eşte a o a e tele, pu tele de a zare, lie ţii, 
ijloa ele de tra sport î  o u , a ti itățile rele a te pe tru di erse perioade de ti p. 
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- Rapoarte ad-hoc pentru trasa ilitatea datelor ur ărite și pe tru asigurarea suportului 
pe tru u părători lie ți . 

- Rapoarte statisti e de zări pe tru pu tele de zare. 

- Rapoarte despre ălătorii și a o a e te î  i ter ale de ti p. 

- Rapoarte de o itorizare a a ti ității din sistem. 

  

Apli aţia per ite e portarea tuturor rapoartelor di  apli aţie su  for a de fişier . s , . ls, . ls  si 
.pdf. 

Apli aţia per ite ăutare de tip full te t sear h î  fie are di  rapoartele preze te î  apli aţie. 

1. Rapoarte generale 

a. Istoricul vehiculelor 

Istori ul ehi ulelor per ite izualizarea a ti ității u ui a u it ehi ul ide tifi at după u ărul de 
înmatriculare într-un anumit interval calendaristic si orar.  

Ur ărirea a ti ității se fa e izual pe harta, u posi ilitatea de a suprapu e u  a umit traseu.  

Raportul afişează totodată iteza edie a auto ehi ulului î  fie are pu t GPS î registrat î preu ă 
cu valorile numerice latitudine si longitudine.  

Raportul per ite fu ţia de redare a i ată auto ată a traseului par urs de u  auto ehi ul î tr-un 

anumit interval preselectat. 

b. Istori ul progra ării vehi ulelor 

 Raportul per ite izualizarea istori ului progra ării ehi ulelor pe grafi e de ir ulatie si 
trasee într-un anumit interval calendaristic si orar. 

 

c. Eve i e te de sta ie 

 Raportul permite izualizarea istori ului opririlor și tre erilor pri  staţie al auto ehi ulelor 
într-un anumit interval de timp. 

d. Foi de parcurs 

Foile de parcurs reprezinta activitatea unui autovehicul si a unui conducator auto intr-o anumita 

perioada de timp. Contin cel putin urmatoarele informatii: 

● Data emiterii 

● Numarul auto 

● Numele conducatorului auto 

● Graficul de circulatie 

● Data si ora plecarii 
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● Data si ora sosirii 

● Km la plecare 

● Km la sosire 

● Semicursele efectuate (Ruta, ora plecarii, ora sosirii, km parcursi) 

e. Fişa de a tivități zil i e F.A.Z.  

 Fisa activitatii zilnice ofera informatii cu privire la exploatarea vehiculelor, insumand datele 

de pe foile de parcurs. Acestea sunt, cel putin: 

● Data 

● Foaia/foile de parcurs  

● Timpul de exploatare 

● Km efectuati pe diferite zone (ex urban/extraurban) 

● Consumul de carburant: 

○ Carburant existant la plecare 

○ Alimentari efectuate 

○ Rest in rezervor 

○ Consum efectiv 

○ Consum normat 

○ Diferenta 

 

 FAZ-urile pot prelua informatii in cazul integrarii unor sonde litrometrice sau de pe bus-ul 

CAN al autovehiculului. 

Administrare 

Gestiunea utilizatorilor, grupurilor si drepturilor de acces 

Apli aţia per ite pri  odulul de ad i istrare gestio area efi ie ta a reării si ad i istrării de 
utilizatori si grupuri de utilizatori, accesul partajat sau comun la resurse, î  fu ţie de drepturile de 
acces specificate prin intermediul sau. Astfel un utilizator poate avea acces la o resursa unde îi este 

a ordat dreptul î  od e pli it sau da ă fa e parte di tr-un grup care are dreptul de a utiliza acea 

resursa. De asemenea, apli aţia per ite ai ulte tipuri de a es la o resursa pri tre are se 
e ţio ează dreptul de itire, s riere, odifi are, reare et . A este drepturi de a es pot fi 

combinate, astfel ca unul, mai multe sau niciunul sa fie disponibile unui utilizator sau grup. 

Apli aţia per ite pri  odulul de ad i istrare rearea si gestio area utilizatorilor si grupurilor de 
utilizatori, acordandu-le acestora o serie de atribute specifice si asocierea cu o serie de drepturi si 
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permisiuni astfel asigurand partajarea resurselor si a esul, î  a elaşi ti p fii d oferită si 
posi ilitatea a esului o u  la a estea, î  fu ţie de per isiu ile a ordate.  

Parametrii generali 

Se pot o figura ur ătorii para etrii ge erali, at t la pu erea î  fu țiu e a siste ului t și 
ulterior, î  ti p e a esta este î  produ ție:  

 

 

Cheie de configurare Fu țio alitate 

ADMINS Lista adreselor de email ale 

ad i istratorilor e or fi alertați î  
cazul unor erori nerecuperabile în 

siste  e epţii î  fu tio are  

ALLOWED_HOSTS 

 

FQDN, adresa internet a serverului 

u de rulează apli ația a k-office 

DATABASES 

 

Ser erul de aze de date relațio al 
si datele de acces la acesta 

EMAIL_HOST 

 

Serverul email prin care se trimit 

email-urile administrative 

EMAIL_PORT 

 

Portul serverului de email prin care 

se trimit email-urile administrative 

EMAIL_USE_TLS 

 

Da ă ser erul de e ail o figurat 
foloseşte sau u riptare TLS 

TIME_ZONE 

 

Zo a de ti p î  are fu țio ează 
apli aţia 

LANGUAGES 

 

Li ile î  are este dispo i ilă 
i terfaţa utilizator a apli aţiei 

LANGUAGE_CODE Li a i pli ită î  are este 



130 

 

 fur izata i terfaţa utilizator 

DEFAULT_FQDN 

 

FQDN implicit utilizat în 

comunicarea cu computerele de 

bord, validatoare, panouri de 

informare etc 

DATA_RETENTION_DAYS 

 

Câte zile sunt stocate datele GPS 

istorice 

 

Gestiunea nomenclatoarelor 

Apli aţia pre ede u  siste  de gestiu e al o e latoarelor. 

Pe tru fie are odul al apli aţiei, î  odulul de ad i istrare regăsi  u  o e lator 
orespu zător a estuia, pri  i ter ediul odulului de gestiu e al o e latoarelor se oferă 

fu tio alitatile de adăugare, odifi are si ştergere i alidare  e titate. 

A este operaţiu i su t dispo i ile spre folosire ad i istratorului, sau grupurilor de utilizatori da ă 
si  u ai da ă a estea au fost reate î  od e pli it de ătre administrator. 

Adaugarea u ei e tităţi se fa e pri  o pletarea u or atri ute spe ifi e, di tre are ele o ligatorii 
fii d ar ate a atare î  i terfaţă. Apli aţia relizează o alidare i pli ită a datelor i troduse, 
înainte de stocarea acestora în baza de date, iar da ă datele i troduse se do edes  a fi 

e orespu zătoare, ele pot fi odifi ate, si i troduse î  aza de date după e se a efe tua 
validarea acestora. 

Modifi area u ei e tităţi se fa e pri  izualizarea si editarea alorilor ure te ale atri utelor 

e tităţii. După i trodu erea a estora, si î ai te de a fi sto ate î  aza de date, ele or fi alidate, iar 
da ă se găses  a fi e orespu zătoare or fi editate di  ou si re erifi ate, pro esul repet du-se 

p ă e datele or fi găsite orespu zătoare si abia apoi inserate în baza de date. 

Ştergerea u ei e tităţi se fa e pri  i alidarea a esteia. Operaţiu ea se î heie u o fir area 
operaţiu ii. 

Operaţiu ile de adaugarea, odifi area, ştergerea/i alidarea u ei e tităţi se î registrează 
automat în jur alul apli aţiei. Gradul de detaliu al jur alizarii poate fi odifi at după diferite 
considerente. 

Starea echipamentelor sistemului 

Î  adrul odulului de gestiu e al e hipa e telor se poate ur ări î  ti p real starea de 
functionare a echipamentelor, după u  ur ează:  
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- Î  adrul pagi ii de stare a e hipa e telor de pe ijloa ele de tra sport se poate ur ări 
starea o puterelor de ord, a alidatoarelor si după az a siste elor de i for are a 
pasagerilor. Ai i su t afişate i for aţii u pri ire la starea echipamentelor (online/offline), 

ersiu ea de soft are i stalată pe fie are e hipa e t î  parte si alo area a estora pe 
vehicule; 

- Î  adrul pagi ii de stare a e hipa e telor fi e se poate ur ări starea de fu tio are si 
versiunile software instalate pe echipamentele din punctele de vanzare (punctele de 

e itere/reî ăr are, auto ate de arduri si ilete et . 

 

Parola zil i ă de ad i istrare 

Pe tru a esarea o figuraţiei lo ale pe a u ite e hipa e te o putere de ord, pu te de 
e itere/reî ăr are  este folosită o parola zil i ă u i ă e este dispo i ilă pe tru izualizare î  
cadrul modulului de administrare al echipamentelor.  

Parola este for ată di   ifre si se ge erează folosi d u  algorit  se ret e ia î  al ul data 
ure tă.  

Des ăr area apli a iilor pentru echipamente 

Î  adrul odulului de gestiu e al e hipa e telor apli aţia pu e la dispoziţia ad i istratorilor 
des ăr area a uală a apli aţiilor o puterele de ord, alidatoare, î  ederea i stalării a uale 
a acestora în cazul înlocuirii echipame telor sau defe tării a estora. 

 Pe tru o puterele de ord u siste  de operare A droid, se pu e la dispoziţie apli aţia î  
format .apk. 

 Pentru validatoarele cu sistem de operare Linux si micro-pro esor ARM se pu e la dispoziţie 
apli aţia î  for at .i g.gz. sau .out. 

 Pe tru ter i alele de o trol u siste  de operare A droid se pu e la dispoziţie apli aţia î  
format .apk. 

Spe ifi ații efu io ale ale apli a iei 

I terfa a u utilizatorul 

 I terfaţa u utilizatorul este î  li a ro ă si î  li a e gleza, cu meniuri pentru un acces 

fa il,  î  fu ţie de rolul utilizatorului aute tifi at.  

 Li a i pli ită a i terfeţei este li a ro ă. 

  Apli aţia este opti izata pe tru folosirea pe e ra e u rezolutia de i i   fara 
scroll orizontal. 

Elementele aplicatiei sunt grupate logic pentru parcurgerea usoara a acestora. 

Aplicatia detine un mecanism de terminare automata a sesiunii unui utlizator, astfel incat dupa o 

perioada indelungata in care nu sunt utilizate functionalitatile si sesiunea de lucru a expirat sa nu se 
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poata relua operarea aplicatiei fara o noua autentificare. Perioada de inactivitate va putea fi setata 

de catre administrator. 

I terfaţa utilizator este realizată utiliz d teh ologii de tip lie t side s ripti g  si ser er side 
rendering , AJAX, CSS si Ja as ript si reată î  totalitate o for  sta dardelor CSS si [X]HTML. 

 

Securitatea datelor  

 Apli aţia per ite riptarea o pleta a datelor pe disk folosi d at t e a is e de riptare 
la nivelul serverului de baze de date cat si criptare completa a discurilor. 

Se uritatea o u i ațiilor  

Î  eea e pri eşte tra sportul i for aţiilor î  reţea, si o u i atia î tre di ersele o po e te ale 
siste ului a easta se realizează utiliz d SSL/TLS Se ure So ket La er/Tra sport La er Se urit , 
proto oale e asigura se uritatea o u i ării datelor î tr-o reţea. A estea foloses  ertifi ate 
X. , realiz d o riptografie asi etri ă pe tru aute tifi area părților o u i a te si pe tru a 
orela o heie si etri ă. Respe ti a heie a fi apoi folosită pentru a cripta datele transportate între 

ele doua părţi.  

Interoperabilitate cu alte sisteme 

 Sistemul permite integrarea cu alte sisteme informatice in vederea asigurarii 

interoperabilitatii intre serviciile publice.  

Aceste sisteme sunt: 

● Bike-sharing 

● Trafic management 

● Supraveghere video 

● Park and ride 

 Specificatiile tehnice de integrare se stabilesc de comun acord in functie de sistemele ce se 

doresc a fi integrate. 

Conformitatea cu GDPR 

 Sistemul este conform cu GDPR si permite introducerea electronica a acceptului fiecarui 

utilizator cu acest regulament.  

 Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate in afara sistemului.  

 La solicitarea utilizatorilor: 

● se pot sterge datele cu caracter personal aferente acestora, urmand ca sistemul sa 

emita o confirmare a efectuarii acestei operatiuni. 

● sistemul poate emite o dovada cu privire la datele cu caracter personal ce sunt 

stocate si prelucrate 



133 

 

Sar i a de ertifi are i  alitate de operator de date u ara ter perso al  ii re i e e efi iarului 
final. 

Toate echipa e tele di  adrul garajului/auto azei vor e efi ia de servi ii de e te a ță 

direct de la o pa ia de u de au fost a hizițio ate pe perioada de gara ție vala ilă, după are 

vor fi î treți ute, verificate periodi  și reparate de ătre o pa ii are se vor realiza contractate 

în acest scop. In cadrul garajului/autobazei nu se vor desfasura lucrari de mentenata, dotarile 

minime cuprinse sunt strict pentru lucrari de intretinere care nu necesita apelarea la un service 

autorizat. 

5.4. Principalii indicatori tehnico-e o o i i afere i o ie tivului de i vesti ii 
I di atori axi ali, respe tiv valoarea totală a o ie tului de i vesti ii, expri ată î  lei, u 
TVA şi respe tiv, fără TVA, di  are o stru ii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general  

- INV:  47.028.577,51 lei inclusiv TVA; 

- INV:   39.586.820,62 lei fara TVA;  

 

Din care: 

- C+M: 12.947.105,59 lei inclusiv TVA; 

- C+M: 10.879.920,67 lei fara TVA; 

 

I di atori i i ali, respe tiv i di atori de perfor a ă - ele e te fizi e/ apa ită i fizi e 
are să i di e ati gerea i tei o ie tivului de i vesti ii - şi, după az, alitativi, î  
o for itate u sta dardele, or ativele şi regle e tările teh i e î  vigoare  

         Garaj/autobaza cu structura metalica 

 

 suprafata totala teren = 2704.00 mp 

 

 suprafata construita_C1 = 1250.84 mp 

 

 suprafata desfasurata_C1 = 1364.90 mp 

 

 circulatii pietonale = 101.00 mp 

 

 circulatii auto si parcari = 1030.16 mp 

 

 spatii verzi amenajate = 322.00 mp 

 

 numar locuri de parcare exterioare – 4 locuri 

  

 numar locuri de parcare interioare – 10 



134 

 

 statii de incarcare lenta buc 14,00 

 statii de incarcare rapida buc 4,00 

 autobuze   buc 14,00 

 panouri de informare in statiile de autobuz buc 52,00 

 Computer de bord pentru autobuz               buc 14,00 

 Validator bilete de hartie                             buc 14,00 

 Automat de vanzare bilete                             buc 52,00 

 sistem wi fi supraveghere video in statii  buc 52,00 

 Statie de autobuz tip C1 - cu pereti laterali   buc  6,00 

 Statie de autobuz tip C2 - fara pereti laterali  buc 43,00 

 Statie de autobuz tip C3 - cu chiosc                buc 3,00 

 

Reabilitare strada lt. Pavelescu – acces spre garaj/autobaza 

 Lungime tronson 1: 242 m 

 Lungime tronson 2: 222 m 

 

Indicatori financiari, socio e o o i i, de i pa t, de rezultat/operare, sta ili i î  fu ie de 

spe ifi ul şi i ta fie ărui o ie tiv de i vesti ii  

Nu este cazul. 

Durata de realizare esti ată a o ie tivului de i vestitie expri ata i  lu i: 26 luni 

Durata de exe u ie esti ată a lucrarilor exprimata in luni: 14 luni 

 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură o for area u regle e tările spe ifi e 
fu iu ii pre o izate di  pu tul de vedere al asigurării tuturor eri elor 
fu da e tale apli a ile o stru iei, o for  gradului de detaliere al 
propunerilor tehnice  

 

a) Rezistenta mecanica si stabilitate; 

Constructia a fi o epută si realizată astfel incat sa satisfaca cerinta de rezistenta si 

stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr. 10/1995. Prin 

aceasta se intelege ca actiunile susceptibile a se exercita asupra cladirii in timpul executiei si 

expoatarii nu vor avea ca effect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente: 

- prabusirea totata sau partial a cladirii; 
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- deformarea unor elemente la valori peste limita; 

- avarierea unor parti ale cladirii sau a instalatiilor sau a echipamantelor rezultata ca urmare  

deformatiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de 

proportii fata de efectul luat in calcul la proiectare. 

Cerinta de rezistenta si stabilitate se refera la comportarea elementelor componente ale 

cladirii in timpul exploatarii, functie de conditiile din zona si anume: 

- terenul de fundare; 

- infrastructura; 

- suprastructura; 

- elemente nestructurale de inchidere; 

- elemente nestructurale de compratimentare; 

- instalatii diverse aferente cladirii; 

- echipamente electro-mecanice aferente cladirii. 

Parametrii geometrici ai structurii in ansamblu si ai elementelor de constructive se vor 

incadra in sistemul de tolerante stability prin STAS 8600, pentru clasele de precizie si valorile 

tolerantelor, in functie de dimensiunile respective. 

Elementele nestructurale de constructie care trebuie sa satisfaca cerinta de rezistenta si 

stabilitate se vor incadra in sistemele de tolerante prevazute prin reglementarile 

corespunzatoare. 

Elementele de structura si nestructurale, netraditionale se vor incadra in sistemul de 

tolerante prevazut in agrementele tehnice respective. 

Elementele nestructurale exterioare (copertine, elemente decorative, etc.) in relatie cu 

spatiul public (strada) sau cu spatiile din interiorul incintei (spatiul de recreatie) vor fi ancorate 

de structura de rezistenta si dimensionate, inclusiv prinderile, pentru incarcarile seismice 

conventionale conform normativelor.  

Legaturile (ancorajele) instalatiilor si/sau echipamentelor cu elementele de constructive din 

care sunt fixate vor fi astfel proiectate incat sa nu constituie puncta slabe. Legaturile 

(ancorajele) trebuie sa reziste in eventuale situatii speciale de solicitare care pot aparea in 

timpul cutremurelor sau chiar in timpul expoatarii normale. 

Proiectarea prinderilor si a elementelor de sustinere a instalatiilor si echipamentelor pentru 

cladirile de scoli si licee se va face sub coordonarea inginerului responsabil cu  proiectarea 

structurii. 

Pentru instalatiile si echipamentele ale caror elemente de prindere si/ sau sustinere se 

livreaza de catre furnizor, acestea vor fi insotite de documentele justificative privind rezistenta 

seismica a ansamblului instalatii/ prinderi. 

Amplasarea si fixarea mobilierului se va face in asa fel incat caderea, lunecarea sau 

rasturnarea acestuia sa nu provoace pierderi de vieti omenesti, ranirea persoanelor sau sa 

blocheze evacuarea din cladire. 

Dulapurile, in care se afla substante care pot produce incendii sau degajari nocive, vor fi 

ancorate de pereti iar rafturile vor fi asigurate pentru a se evita rasturnarea recipientilor 

respectivi. 
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Masurile constructive pentru asigurarea stabilitatii mobilierului in cazul unui cutremur 

sever vor fi prevazute explicit in proiectele tehnice.  

b) Siguranta in exploatare 

A. In functionare se respecta normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al 

cerintei de siguranta in exploatare indicativ CE 1-95 care se refera la masuri necesare pentru: 

A - Siguranta circulatiei pedestre; 
B - Siguranta cu privire la instalatii; 
C - Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere; 
D - Securitatea la intruziune si efractii. 

A - Siguranta circulatiei pedestre 

Se refera la protectia utilizatorilor impotriva riscului de accidentare in timpul desfasurarii 

activitatii sau deplasarii pedestre atat in interiorul cladirii (pe orizontala si pe verticala cat si in 

exteriorul cladirii (spatiul public din imediata vecinatate si incinta cladirii). 

Caile de circulatie si evacuare vor fi luminate si ventilate natural. 

In zonele cu diferente de nivel nu se prevad mai putin de trei trepte. 

Usile se vor deschide in sensul iesirii din cladire, vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de 

autoinchidere lenta si vor fi alcatuite din panouri pline, cu ochiuri de lumina la partea 

superioara. 

Usile vitrate vor fi prevazute cu geam securizat pentru a evita posibila accidentare. 

B - Siguranta cu privire la instalatii 

Siguranta cu privier la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva 

riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin: 

- electrocutare; 

- arsuri sau oparire; 

- explozie; 

- intoxicare; 

- contaminare; 

- contactul cu elemente de instalatii; 

- consecinte ale descarcarilor atmosferice. 

C - Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere 

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere presupune protectia utilizatorilor in timpul 

activitatilor de curatire sau reparatii a unor parti din cladire (ferestre, scari, pereti, acoperisuri, 

luminatoare etc.) pe durata exploatarii acestora. 

D - Securitatea la intruziune si efractii 

Se vor respecta masurile prevazute de normativul CE 1-95. 

Se realizeaza impremuirea.  

 

La proiectarea si functionare se va tine cont de masurile prevazute in Normativul privind 

adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 

indicativ NP 051-2012. 

Aptitudinea de utilizare 
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Aptitudinea de utilizare se refera la utilizarea spatiilor, echiparea si mobilarea acestora.  

Dimensionarea spatiilor se face dupa urmatoarele criterii: 

- numarul de utilizatori; 

- tipul de mobilier si echipamentul utilizat; 

- modul de aranjare a mobilierului si echipamnetului; 

- gabaritele conventionale. 

Tipul spatiilor, numarul de utilizatori pe fiecare tip, mobilierul si echipamentul necesar, 

modul de aranjare a acestora, gabaritele si dimensiunile minime vor respecta cerintele 

Normativului privind proiectarea, realizarea si exoploatarea constructiilor - Indicativ NP 010-97. 

Dotarea cu aparate, utilaje si alt material didactic pentru procesul de invatamant va fi 

prevazut in concordanta cu normativele de dotari elaborate de autoritatile responsabile in 

domeniu. 

c) Siguranta la foc; 

Proie tul a ur ari respe tarea or ati elor i  igoare „Nor ati  de sigura ta la fo  a 
o stru tiilor  – P.118- , „Nor ati  pri i d proie tarea, realizarea si exploatarea constructiilor 

pe tru s oli si li ee  NP -97) si reglementarile tehnice de specialitate referitoare la 

prevenirea si stingerea incendiilor.  

d) Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului 

Cerinta privind igiena, sanatatea si protectia mediului presupune conceperea si executarea 

spatiilor, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea si igiena personalului, urmarindu-se, in 

acelasi timp si protectia mediului inconjurator. 

Lucrarile propuse nu afecteaza in nici un fel echilibrul ecologic, nu dauneaza sanatatii, 

linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.  

Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu.  

Refacerea mediului dupa perioada afectata santierului se asigura prin amenajarea de alei, 

rigole, imbogatirea stratului vegetal, inierbare.  

 

Criteriile de performanta in cazul acestei cerinte se refera la: 

A – Igiena aerului; 
B – Igiena apei; 
C – Evacuarea deseurilor solide; 
D – Etanseitatea; 

E – Iluminatul. 

 

A – Igiena aerului 

▪ Volum de aer minim 

Va fi asigurata o ambianta termica corespunzatoare atat in regim de iarna, cat si in regim 

de vara. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si 

optimizarea consumurilor energetice. 

▪ Ventilarea spatiilor 

S-a prezentat in cadrul specialitatii instalatii. 
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B – Igiena apei 

▪ Echiparea cladirii cu instalatii si echipamente sanitare se va face conform prevederilor 

din tema si STAS 1478. 

▪ Consumurile zilnice specifice de apa rece si calda de 60°C vor fi cele prevazute in STAS 

1478 diferentiate pe destinatii si functiuni. 

▪ Conditiile de calitate admise pentru apa potabila distribuita prin instalatiile sanitare (apa 

rece si calda) sunt cele prevazute in STAS 1342. 

▪ Evacuarea apelor uzate 

Igiena evacuarii apelor uzate presupune asigurarea unui sistem corespunzator pentru 

eliminarea apelor folosite sau meteorice. 

Instalatiile interioare de canalizare a apelor menajare sau pluviale vor indeplini urmatoarele 

conditii: sa nu prezinte surse de contaminare a mediului, sa nu emita mirosuri dezagreabile, sa 

nu prezinte scurgeri in exterior, sa nu prezinte riscul contaminarii sistemului de alimentare cu 

apa potabila.  

C – Evacuarea deseurilor solide 

Igiena evacuarii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de 

colectare, depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului.  

Se va prevedea indepartarea manuala, zilnica, sau pe masura producerii lor, a tuturor 

gunoaielor menajere si depunerea lor in cutii de gunoi (pubele cu capacitatea de 110l conform 

STAS 8127), cu colectare selectiva: deseuri menajere, sticla, hartie, plastic si metal. Depozitarea 

pubelelor se va face pe o platforma protejata contra precipitatiilor atmosferice, a soarelui si a 

vantului. 

D – Etanseitatea 

▪ Etanseitatea la aer, gaze si vapori 

Rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer a principalelor elemente de constructie 

trebuie sa respecte prevederile STAS 6472/7. 

▪ Etanseitatea la apa 

Valoarea presiunii exercitate la vant la care se asigura etanseitatea la apa a tamplariei 

exterioare se recomanda sa nu fie mai mica de 40kg/mp. 

E – Iluminatul 

▪ Iluminatul natural 

Incaperile din spatiul administrativ al garajului trebuie sa aiba asigurata direct lumina 

naturala. Pot face exceptie incaperile la care se admite si iluminarea indirecta sau artificiala ca 

vestibuluri, holuri, coridoare, depozite. 

▪ Iluminatul artificial 

Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul normal in laboratoare este de 300lx pe 

suprafata meselor. 

Factorii de uniformitate a iluminarii pentru iluminatul normal sunt cei prevazuti in STAS 

6646/3. 

Iluminatul artificial se realizeaza prin instalatii electrice pe baza normativelor si 

standardelor de stat specifice. 
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e) Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie 

Aceasta cerinta se refera la asigurarea unei conformari generale si de detaliu a cladirii, 

astfel incat consumul energetic sa poata fi limitat, in conditiile obtinerii unui confort termic 

minim admisibil. Respectarea acestor cerinte se face prin: asimilarea performantelor 

higrotermice ale elementelor perimetrale, de inchidere ale cladirii; asigurarea unei executii si 

intretineri corecte a cladirii in ansamblul ei; asigurarea economiei de energie raportat la 

conditiile climatice locale in conditiile obtinerii unui confort termic corespunzator. 

f) Protectia impotriva zgomotului; 

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a 

elementelor delimitatoare astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un 

nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se 

totodata un confort acceptabil.  

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent intre unitatile functionale, datorat 

unor surse de zgomot exterior acestora se stabilesc conform STAS 6156. 

g) Utilizare sustenabila a resurselor naturale. 

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului se regaseste in modul 

de utilizare al resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din 

persepectiva consumului de resurse si a poluarii.  

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de 

mediu si consum redus de energie.  

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea 

consumului de resurse si de energie.  

La strada Lt. Pavelescu, traseele proiectate se vor suprapune peste cele existente si vor fi 

formate din aliniamente, conform prevederilor STAS 10144/3-  Străzi. Ele e te geometrice) 

si STAS 863-85. 

 

5.6. No i alizarea surselor de fi a are a i vesti iei pu li e, a ur are a a alizei 
fi a iare şi e o o i e: fo duri proprii, redite a are, alo a ii de la ugetul 
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri 

externe nerambursabile, alte surse legal constituite  

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau 

din fonduri proprii si din fonduri externe nerambursabile. 

 

     5.6    Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul 

cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara- 

conform Anexa 

 

6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME  

6.1. Certificatul de urbanism emis î  vederea o i erii autoriza iei de o struire  
Conform anexei. 
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6.2. Studiu topografi , vizat de ătre Ofi iul de Cadastru şi Pu li itate I o iliară  
Conform anexei. 

6.3. Extras de arte fu iară, u ex ep ia azurilor spe iale, expres prevăzute de lege  
Conform anexei. 

6.4. Avize privi d asigurarea utilită ilor, î  azul supli e tării apa ită ii existe te  
Conform anexei 

6.5. A tul ad i istrativ al autorită ii o pete te pe tru prote ia ediului, ăsuri 
de di i uare a i pa tului, ăsuri de o pe sare, odalitatea de i tegrare a 

prevederilor a ordului de ediu, de pri ipiu, î  do u e ta ia teh i o-

e o o i ă  
Conform anexei. 

6.6. Avize, a orduri şi studii spe ifi e, după az, are pot o di io a solu iile teh i e:  
Conform anexei. 

 

7. IMPLEMENTAREA INVESTI IEI 
7.1. Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este: Unitatea Administrativ 

Teritoriala Curtea de Argeş. 

UAT Municipiul Curtea de Arges este solicitantul si beneficiarul valorii finantarii, fiind 

responsabila de desfasurarea lucrarilor de executie. 

Inaintea depunerii cererii de finantare, beneficiarul a realizat din fonduri proprii 

urmatoarele documente: 

-     documentatia tehnico-economica a investitiei: studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, 

ridicare topografica; 

-     documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare, cerute prin certificatul 

de urbanism. 

La nivel de conducere a  Primariei se va verifica periodic activitatea echipei de proiect. 

Echipa de proiect prezinta periodic rapoarte de activitate conducerii Consiliului local. 

 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului 

de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare 

a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare 

 

Durata de executie a LUCRARILOR de constructii este, conform graficului de realizare anexat, 

de 14 luni calendaristice. Esalonarea investitiei pe ani este prezentanta in graficul fizic si 

valoric anexat prezentei documentatii tehnice. 
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7.3. Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resurse 

necesare 

Conform manualului de exploatare, care se va elabora doar dupa realizarea investitiei. 

 

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale 

Managementul proiectului este asigurat de catre beneficiar, care are rolul: 

- sa acopere cheltuielile eligibile, ocazionate de implementarea proiectului; 

- sa aprobe documentatia tehnico-economica; 

- sa asigure sustenabilitatea proiectului; 

- sa elaboreze documentatiile pentru achizitia publica de bunuri si servicii aferente 

implementarii proiectului; 

- sa organizeze procedurile de achizitie publica de bunuri si servicii aferente implementarii 

proiectului; 

- sa monitorizeaze executarea lucrarilor de executie a proiectului; 

- sa participe la receptia lucrarilor; 

- sa asigure, prin personalul de specialitate, managementul si implementarea proiectului; 

- sa asigure spatiul necesar organizarii licitatiilor si intalnirilor echipei de implementare. 

Echipa propusa pentru implementarea proiectului de investitii are minimum urmatoarea 

componenta: 

- manager proiect; 

- asistent manager; 

- responsabil financiar; 

- reponsabil tehnic; 

- responsabil achizitii publice/ jurist.   

  Orga izarea de şa tier  
Pe tru lu rările di  preze ta do u e tației, orga izarea de sa tier se a realiza î  zo a 

obiectivului pe u  tere  are a fi pus la dispoziţie la ererea o stru torului de atre pri arie.           
Proie tul de orga izare de şa tier se a realiza ȋ  o for itate u legislaţia î  igoare şi a fi 
detaliat în cadrul urmatoarelor etape de proiectare. Alimentarea u apă şi reteaua de a alizare di  
sa tier se or ra orda la reteaua e iste ta a u i ipiului. Ali e tarea la e ergie ele tri ă se a 
realiza pri  o tarea u ui ta lou ele tri  pro izoriu. A esul î  i i ta orga izării de şa tier se 
realizează di  ăile de a es e iste te. Pe tru lu rarile propuse î  adrul orga izării de şa tier u 
su t e esare de olări.  
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