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CAPITOLUL A : PIESE SCRISE 

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„ASFALTARE STRADA ULMULUI ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

1.2. AMPLASAMENTUL  

JUDEȚUL MUREȘ, ORAŞ SOVATA 

 

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT DOCUMENTAȚIA DE 

AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII  

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL ORAŞUL SOVATA NR.  

1.4. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

UAT ORAŞ SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ 

 

1.5. INVESTITORUL  

UAT ORAŞ SOVATA, JUDEȚEAN MUREȘ 

 

1.6. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 

ORAŞ SOVATA, COD FISCAL 4436895, 

JUDEȚUL MUREŞ, ORAŞ SOVATA , STRADA PRINCIPALĂ, NR. 155 

TEL. 0265 570 218, FAX 0265 570 524  

E-mail : sovata@cjmures.ro 

1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC 

S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. 

STEJREIȘ NR. 66, COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ 

TEL. 0744 58 46 40, E-mail: contact@drumurisicladiri.ro   

J26 / 766 / 2013, CUI 32057544 

COD CAEN 7112 –activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

 

mailto:sovata@cjmures.ro
mailto:contact@drumurisicladiri.ro
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 

 

2.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI 

a) Descrierea amplasamentului 

Informații generale 

Județul Mureș este un județ în regiunea Transilvania din România. Are o suprafață 

totală de 6.714 km² care reprezintă 2,8% din suprafața totală a țării. Numele județului 

provine de la râul Mureș, râu care străbate județul de la NE la SV.  

Așezare geografică 

Județul Mureș este situat în zona central-nordică a țării, în centrul Podișului 

Transilvaniei, fiind cuprins între meridianele 23°55’ și 25°14’ longitudine estică și paralele 

46°09’ și 47°00’ latitudine nordică. Județul se întinde între culmile muntoase 

ale Călimanului și Gurghiului până în Podișul Târnavelor și Câmpia Transilvaniei. Axa 

fizico-geografică a județului este râul Mureș care străbate județul de la NE către SV pe o 

distanță de 140 km; râul împrumutând și numele Mureș, județului. 

Județul Mureș se învecinează cu alte șapte județe. La nord-est cu județul 

Suceava pe o distanță 15 kilometri, limita fiind culmile masivului Călimani. Pe latura estică 

pe o distanță de 130 kilometri se învecinează cu județul Harghita, limita fiind descrisă pe 

direcția nord-sud de munții Călimani, defileul Mureșului între Toplița și Stânceni, munții 

Gurghiului până aproape de Sovata, traversează apoi cursul superior al Târnavei 

Mari până la intersecția acestuia cu râul Homorodul Mare.  

La extremitatea sud-estică județul Mureș se învecinează pe o porțiune de 20 km 

cu județul Brașov. În partea de sud-vest pe o distanță de 80 de km se învecinează 

cu județul Sibiu. Limita cu acest județ începe la intersecția dintre Târnava Mare și 

Hârtibaci, traversează Târnava Mare lângă Daneș, Mureș apoi urmează linia descrisă de 

cele 2 Târnave până în apropiere de sud-vestul orașului Târnăveni. Hotarul cu județul 

Alba lung de 40 km este cuprins între Târnava Mică și râul Mureș și se află în partea de 

sud-vest a județului Mureș. La confluența Arieșului cu Mureșul începe granița cu județul 

Cluj, în partea de vest a județului Mureș, și traversează colinele Câmpiei Transilvaniei pe 

o distanță de aproape 60 km. În partea de nord pe o distanță de 100 km, județul Mureș se 

învecinează cu județul Bistrița-Năsăud linia de demarcație dintre cele două județe fiind 

dealurile din Câmpia Transilvaniei, Subcarpații interni iar spre final Munții Călimani la o 

altitudine de 2000 m. 

Județul Mureș se învecinează la nord est cu județul Suceava, la est cu județul 

Harghita, la sud-est cu județul Brașov, la sud cu județul Sibiu, la vest cu județul Cluj, la 

nord cu județul Bistrița – Năsăud, iar la sud – vest cu județul Alba. 

ORAȘ SOVATA 

Sovata (în maghiară Szováta, în germană Sowata) este un oraș în județul 

Mureș, Transilvania, România, format din localitățile componente Căpeți, Ilieși, Săcădat și 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Județ
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Mureș
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podișul_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podișul_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Munții_Căliman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Munții_Gurghiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Câmpia_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Mureș
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Harghita
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Defileul_Mureșului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Toplița
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stânceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sovata
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Târnava_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Târnava_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Homorodul_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Brașov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Sibiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Daneș,_Mureș
http://ro.wikipedia.org/wiki/Târnăveni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Bistrița-Năsăud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83pe%C8%9Bi,_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilie%C8%99i,_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83c%C4%83dat,_Mure%C8%99


 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

7 
 

Sovata (reședința). Este situat pe cursul superior al râului Târnava Mică, la confluența 

cu râul Sovata. 
 

Așezare geografică 

Orașul Sovata se află pe cursul superior al râului Târnava Mică, în 

Depresiunea Praid-Sovata, la poalele dinspre sud-vest ale Munților Gurghiu (Carpații 

Orientali), altitudine 475-530 m, la de 60 km est de municipiul Târgu 

Mureș (reședința Județului Mureș).  

Oraşul Sovata, una dintre cele mai renumite staţiuni balneoclimaterice din 

România, este situată în zona nord-estică a bazinului Transilvaniei, în extremitatea estică 

a judeţului Mureş. Al şaselea oraş după mărime al judeţului, Sovata se află la o distanţă 

de 60 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Târgu-Mureş. 

La sudul orașul Sovata este situată drumul național DN13A Bălăușeri-Sovata, și la 

nord-vestul orașului drumul județean DJ 153 Ernei-Eremitu – Sovata, cu trenul se poate 

ajunge la oraș prin linia de cale ferată 307 Blaj-Târnăveni-Praid. 

Sovata se învecinează la nord cu dealul Cireșelu de 912 m, la est cu dealul Stejaru 

de 649 m, la nord-est cu dealul Becheci sau Bicheș de 1080 m, iar la nord-est cu Masivul 

Gurghiu, vârful Saca de 1777 m. 

Populația totală este de 10385 locuitori la nivelul anului 2011, conform datelor 

furnizate de Institutul Național de Statistică.  

 

Teritoriul orașului Sovata este limitat la: 

➢ nord se învecinează cu comuna Eremitu, comuna Chiheru de Jos și comuna 

Ibănești; 

➢ est se învecinează cu județul Harghita; 

➢ sud se învecinează cu județul Harghita și comuna Praid; 

➢ vest comuna Sărățeni și comuna Măgherani. 

 

b) Clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Temperatura maximă și minimă. 

Trăsăturile climatice ale județului Mureș sunt o consecință a poziției sale în centrul 

Transilvaniei, fapt care încadrează respectivul teritoriu în subprovincia climatică temperat - 

continental moderată, definită de circulația și caracterul maselor de aer din vest și nord-

vest. 

Acestui teritoriu îi sunt specifice verele mai călduroase, iernile lungi și reci, mai ales 

în sectorul montan cu inversiuni de temperatură pe văi. 

Datorita etajării reliefului, temperaturile aerului prezintă diferențieri regionale. 

Urmărind valorile anuale ale temperaturii medii lunare se constată că în zona colinară și 

de podiș, luna cea mai rece este ianuarie (cu medii de -3°C,   -8° C), iar cea mai caldă, 

iulie (+18°C, +19°C) cu ușoare creșteri pe văi. În zona montană luna cea mai rece este 

februarie (-4°C, 1°C) iar cea mai caldă este luna august (+8°C, +12°C). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_T%C3%A2rnava_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sovata
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rnava_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Praid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83l%C4%83u%C8%99eri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cale_ferat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Praid
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Numărul zilelor de vară oscilează între 60-85. Zilele tropicale sunt puține, astfel că 

abia se însumează 18 zile din cursul unui an. Din cifra menționată 6 zile revin exclusiv lunii 

august. Numărul mediu anual al zilelor cu îngheț este de 127. Numărul cel mai mare de 

zile cu îngheț aparține lunii februarie. 

Cantitatea medie anuală a precipitațiilor însumează 700-899 mm în partea centrală 

a județului Mureș . Cantitățile medii în luna iulie se încadrează între 80 și 180 mm, iar în 

ianuarie intre 30 si 50 mm. 

 

Tipul climatic după repartiția indicelui de umiditate Thornthwaite Im=0,20 conform 

STAS 1709/1-1990 lucrarea se încadrează în zona climatică II. 

Conform SR EN 1991-1-1-2004 lucrarea se încadrează în zona „A” la acțiunea 

vântului. 

Conform SR EN 1991-1-3-2005 lucrarea se încadrează in zona „A” la încărcări din 

zăpadă. 

Conform STAS 6054/77 adâncimea de îngheț este  Hi=0,90 – 1,00 m 

 

c) Geologia, seismicitatea 

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul examinat este caracterizat prin 

următoarele valori : 

• Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns : Tc = 0,7 sec. 

• valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR=100 ani : 

ag = 0,12 g. 

d) Devierile și protejările de utilități afectate 

Nu este cazul. 

e) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări 

definitive și provizii 

Având în vedere specificul lucrărilor și anume lucrări de infrastructură rutieră, 

obiectivul nu necesită racordare la utilități. 

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

Pentru realizarea investiției se utilizează drumul public existent. 

 

g) Căile de acces provizorii 

Nu este cazul. 

h) Bunuri de patrimoniu cultural 

Nu este cazul. 
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2.2. Soluția tehnică 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

Strada ce fac obiectul lucrărilor face parte din rețeaua stradală al Oraşul Sovata. 

 Starea tehnică a străzii se prezintă cu sistem rutier din pietriș / balast, curbele sunt 

neamenajate, acostamentele sunt neprofilate, șanțurile de scurgere sunt înfundate, 

podețele existente sunt colmatate. Drumurile laterale sunt neamenajate. 

În profil longitudinal declivitățile existente sunt cuprinse între sub 0,4% și 4,2%. 

Schimbările de pantă nu sunt racordate conform reglementărilor în vigoare. 

În secțiune transversal străzile au lățimea cuprinsă între valorile de 5 – 6 m. La 

partea carosabilă există lățimi variabile, elementele geometrice în profil transversal nefiind 

în totalitate corect definite. 

Clasa de trafic estimată pentru drumul analizat este clasa de trafic redus. 

Starea tehnică este necorespunzătoare și din punct de vedere al elementelor de 

siguranța circulației, determinată de absența indicatoarelor rutiere și a marcajelor rutiere. 

Lucrările executate în ultimii ani au fost de întreținere curentă și au constat în 

repararea gropilor apărute în carosabil. 

Șanțurile existente sunt colmatate, ca și podețele de descărcare.  

 

Prin prezentul proiect se propune ca soluție tehnică, îmbrăcăminte din mixturi 

asfaltice precum și lucrări de realizarea infrastructurii rutiere. 

Investiția propusă se realizează în intravilanul Oraşului Sovata, strada propusă a se 

reabilita prin prezentul proiect fac parte din domeniul public al Oraşul Sovata, județul 

Mureș. 

Investiția propusă este în corelare cu strategia Oraşul Sovata, județul Mureș. 

Deficiențele constatate la fața locului: 

• elemente geometrice nesistematizate în plan și profil longitudinal; 

• lipsa pantelor transversale; 

• structura rutieră degradată; 

• regimul de scurgere al apelor deficitar.  

 

Strada studiată este Str. Ulmului cu următoarele caracteristici generale: 

Lungimea reală totală este :                                L=  460 m (0,46 km); 

Suprafața carosabilă proiectată :   S=  2.755 mp; 

Suprafața acostamente proiectate :   S=     380 mp;  

Lungime șanțuri trapezoidale:             L=     620 ml; 
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b) Varianta constructivă de realizare a investiției 

Lucrări de proiectare 

Din punct de vedere tehnic , elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii 82/1996, pentru aprobarea O.G. 

43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, „Normelor tehnice privind proiectarea, 

construcția și modernizarea drumurilor”, aprobate prin ordinul M.T. 50/1998, cu normele și 

standardelor de specialitate OMT 1295/2017 „Ordinul pentru aprobarea Normelor privind 

proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” și în conformitate cu HG907 / 

29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – 

economice aferent obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Elementele geometrice ale străzilor și drumurilor vor fi conform STAS 863-85 

„Lucrări de drumuri Elemente geometrice ale traseelor”, PD 177-2001 Normativul privind 

„Dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide”, STAS 2900-89 privind „Lățimea 

drumurilor”, ORD M.T. nr. 1296 - 2017 „Normă tehnică privind proiectarea, construirea și 

modernizarea drumurilor” respectiv „Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 

drumurilor publice” aprobate prin ORD M.T. nr. 1295-2017, STAS10144 – 1 – 90 „Străzi. 

Profiluri transversale. Prescripții de proiectare.”, STAS10144 – 3 – 91 „Elemente 

geometrice străzi.”, Normă tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile 

rurale. 

 

Categoria de importanță a drumurilor 

Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C” normală conform 

„Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” aprobat cu 

Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesară verificarea lor la 

categoriile A4, B2, D. 

 

Categoria drumului 

Conform normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile 

urban, strada Ulmului din Oraşul Sovata se încadrează în categoria IV. 

 

Viteza de bază 

Conform normativelor în vigoare viteza de proiectare pentru drumuri de clasă 

tehnică „V” este v=25 km/h.   

 

Traseul în plan 

Traseul proiectat propus se suprapune peste cele existente și este format din 

succesiuni de aliniamente de lungime variabila racordate prin curbe cu raze variabile și 

clotoide. 

 

Profilul longitudinal 
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La stabilirea liniei roșii pentru profilul longitudinal, s-au avut in vedere următoarele:  

- respectarea grosimii propuse pentru stratul de uzură BA16 de 4 cm;  

- respectarea pasului de proiectare;  

- asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului. 

 

Profilul transversal 

În conformitate cu STAS 10144/3-91 și STAS 2900-89 profilele transversale tip 

prezintă următoarele elemente geometrice: 

- lățimea părții carosabile    - 5,50 m; 

- panta transversală a părții carosabile   - 2,50 %; 

- lățime acostament     - 2 x 0,50 m;  

- panta transversală acostamente   - 4,00 %; 

La alcătuirea profilelor transversale tip s-a ținut cont de realizarea scurgerii apelor – 

prin adoptarea celor mai optime soluții în acest scop, cât și de poziția rețelelor aeriene și 

subterane existente. 

  

Sistemul rutier 

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de folosirea integrală a zestrei 

drumului existent, de traficul actual și de necesitatea de a prelua solicitările traficului de 

perspectivă.  

 

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă provizorie: 

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-

1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008(BA16 conform AND 605/2016); 

- 15 - 25 cm strat de piatră spartă/piatră spartă amestec optimal sort 0/63, 

conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013; 

NOTĂ: Cu acordul expertului tehnic se va executa stratificația de mai sus pentru sistemul 

rutier, în vederea accesibilizării străzii, această soluție va fi una provizorie, până la 

momentul în care se vor demara lucrări pentru realizarea rețelelor edilitare în fundația 

străzii. După realizarea lucrărilor la rețele, se va realiza reabilitarea străzii cu sistemul 

rutier propus prin expertiza tehnică nr. 187 din 2020. 

 

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă definitivă după realizarea rețelelor 

edilitare: 

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-

1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008(BA16 conform AND 605/2016); 

- 6 cm strat de legătură din binder de criblura BAD 22.4 leg 50/70,  BADPC 22.4 

leg 50/70,  conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 

(BAD22.4, BADPC22.4 conform AND 605/2016); 

- 25 cm strat de bază din piatră spartă/piatră spartă amestec optimal sort 0/63, 
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conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013; 

- 35 cm balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013; 

- geotextil 

 

Sistemul rutier propus pentru acostamente: 

- acostamentele se vor amenaja prin așternerea unui strat de piatră spartă de 15 

cm. 
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II. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE  
1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 

 

 

1. STRADA ULMULUI KM 0+000 – KM 0+460 

 

PARTEA CAROSABILĂ  

Se va realiza cu o lățime de 5,50 m, cu două benzi de circulație cu panta 

transversală a părții carosabile de 2,5% în formă de acoperiș, încadrată de acostamente.   

Lungimea studiată este de 460 m (0,46 Km). 

Suprafața carosabilă proiectată : 2.755 mp. 

 

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă provizorie: 

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108-

1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008(BA16 conform AND 605/2016); 

- 15 - 25 cm strat de piatră spartă/piatră spartă amestec optimal sort 0/63, 

conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013; 

NOTĂ: Cu acordul expertului tehnic se va executa stratificația de mai sus pentru sistemul 

rutier, în vederea accesibilizării străzii, această soluție va fi una provizorie, până la 

momentul în care se vor demara lucrări pentru realizarea rețelelor edilitare în fundația 

străzii. După realizarea lucrărilor la rețele, se va realiza reabilitarea străzii cu sistemul 

rutier propus prin expertiza tehnică nr. 187 din 2020. 

 

Proces tehnologic soluție provizorie: 

• se execută profilarea străzii; 

• se execută stratul de piatră spartă de 15 - 25 cm, conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013;  

• se execută stratul de uzură din mixtură asfaltic BA16 rul 50/70 de 6 cm grosime, 

conf. SR13108-1:2006/AC2008, AND605-2018; 

Toate straturile executate cu așternere de materiale se vor executa mecanizat. 

  Proces tehnologic soluție definitivă, realizată după execuția lucrărilor la rețele edilitare: 

• se execută săpătura generală cu grosimea de cca. 70 cm; 

• se așterne stratul de geotextil; 

• se execută stratul de fundație de balast cu grosimea de 35 cm, conf. 

STAS6400-84 și SR EN13242:2013, 

• se execută stratul de bază din piatră spartă amestec optimal sort 0/63 de 25 cm, 

conf. STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013;  
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• se execută stratul de legătură din mixtură asfaltică deschisă BAD22,4 leg 50/70 

de 6 cm grosime, conf. SR13108-1:2006/AC2008, AND605-2018; 

• se execută stratul de uzură din mixtură asfaltic BA16 rul 50/70 de 4 cm grosime, 

conf. SR13108-1:2006/AC2008, AND605-2018; 

Toate straturile executate cu așternere de materiale se vor executa mecanizat. 

 

ACOSTAMENTE  

Acostamentele se vor amenaja cu un strat de piatră spartă de 15 cm. 

Suprafața acostamentelor: 380 mp. 

 

ASIGURAREA SCURGERII APELOR 

• decolmatarea șanțurilor trapezoidale de pământ 

- baza mare variabil  

- baza mică  0,50 m 

- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil) 

- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent) 

Lungimea șanțurilor este de 620 m 

- Poziția kilometrică a șanțurilor: 

 

Nr. 

crt. 

Poziție Kilometrică Parte drum Lungime tronson 

cu șanț (m) 

1. 0+000 – 0+160 stânga + dreapta 320 

2. 0+160 – 0+460 stânga 300 

 

PODEȚE DE SUBTRAVERSARE 

Podețele deteriorate se vor înlocui, se vor executa podețe noi pentru a asigura 

evacuarea apelor. Pozițiile podețelor sunt marcate în partea desenată și în tabelul 

podețelor.  

Tuburile prefabricate se așază pe pat de balast. 

Timpanele se execută din beton armat turnat între cofraje. 

Racordul cu șanțuri se va realiza prin camere de cădere. 

Pentru racordarea terasamentului se execută aripi de beton armat. 

 

Nr. 

crt. 

Poziție 

Kilometrică 

Tipul 

podeţului  

Deschiderea  Lucrări prevăzute 

1. 0+002 Podeț tubular 

existent propus 

pentru 

înlocuire  

ϕ 400 L=15 

m 

Demolare podeț existent  

Montare tub de beton armat, 

executare timpane, executare 

camere de cădere, executare 

aripi 
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2. 0+054 Podeț tubular 

existent propus 

pentru 

înlocuire la 

strada laterală  

ϕ 400 L=10 

m 

Demolare podeț existent  

Montare tub de beton armat, 

executare timpane, executare 

camere de cădere, executare 

aripi 

3. 0+456 Podeț tubular 

existent propus 

pentru 

înlocuire  

ϕ 400 L=11 

m 

Demolare podeț existent  

Montare tub de beton armat, 

executare timpane, executare 

camere de cădere, executare 

aripi 

 

ACCESE LA PROPRIETĂȚI 

Se vor păstra accesele la proprietăți existente. 

 

DRUMURI LATERALE 

Se vor amenaja pe o lungime de 25 m, cu sistem rutier asemănător străzii proiectate.  

Nr. 

crt. 

Poziție 

Kilometrică 

Parte drum 

1. 0+054 stânga 

UTILITĂȚI 

Nu vor fi afectate în timpul execuției lucrărilor de modernizare. Capacele căminelor 

de inspecție existente în teren se vor ridica la cota liniei proiectate. Se vor ridica la cotă 

capace în număr de 6 buc. 

 

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 

În vederea asigurării vizibilității a participanților la trafic, se va curăța de 

vegetație zona de siguranță a drumului. 

Pe timpul execuției lucrărilor semnalizarea acestora se va face conform Normelor 

metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor 

de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru 

protejarea drumului - Ordin comun al Ministerului Transporturilor și al Ministerului de 

Interne nr. 411 / 1112 / 2000.  

Semnalizarea lucrărilor de execuție reprezintă o sarcină a constructorului. 

Recomandarea proiectantului este ca pe parcursul execuției lucrărilor circulația 

rutieră să fie deviată pe alte rute (dacă este posibil) . În această ipoteză se recomandă 

semnalizarea lucrărilor conform figurii G2 si G4 din Normele metodologice. 

Indiferent de forma în care se prezintă, semnalizarea rutieră trebuie să furnizeze 

participanților la trafic indicațiile obligatorii necesare pentru a circula în siguranță pe 

drumul public . În acest scop este prevăzută semnalizare verticală ( indicatoare de 

circulație ) și semnalizare orizontală ( marcaje rutiere ). 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

16 
 

Semnalizarea rutieră verticală se va executa conform SR 1848-1: 2011, SR 1848-2 

: 2011. 

Semnalizarea rutieră orizontală se va executa conform SR 1848-7 / 2004. Această 

semnalizare va cuprinde marcaj axial. 

Pe timpul execuției lucrărilor semnalizarea acestora se va face conform Normelor 

metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor 

de circulației în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru 

protejarea drumului – Ordin comun al Ministerului Transportului și al Ministerului de 

Interne nr. 411 / 1112 / 2000. 

Semnalizarea străzilor în timpul lucrărilor de execuție este în sarcina 

constructorului. 

Indiferent de forma în care se prezintă semnalizarea rutieră trebuie să furnizeze 

participanților la trafic indicațiile obligatorii necesare pentru a circula în siguranță pe 

drumul public. 
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ 

Nr. 
crt. 

 

Factorii determinanți și criteriile asociate *) 
Coef. de  
unicitate  

Punctaj  
Factor  

Determinant 
1. I) oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției 

II)oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției 
III) caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor 

disfuncții 

1 
0 
0 

 

1 

2. I)   mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției 
II)  ponderea pe care o are funcțiunea construcției în comunitatea 

respectivă  
III) natura și importanța funcțiilor respective 

4 
4 
 

2 

 

3 

3. I)   măsura în care realizează și exploatarea construcției perturbă 

mediului 
II) gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural sau 

construit 
III) rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural sau construit 

2 
 

1 
 

1 

 

 

1 
 

4. I)  durata de utilizare preconizată 
II)  măsura în care performanțele de alcătuire depind de 

cunoașterea evoluției activității 
III) măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția 

cerințelor 

6 
2 
 

2 

 

 

3 

5. I)   măsura în care soluția constructivă este dependentă de 

condițiile locale 
II) măsura în care condițiile locale evoluează defavorabil în timp 
III) măsura în care condițiile locale defavorabile determină 

exploatarea construcției 

2 
 

2 
2 

 

 

2 

6. I)ponderea de muncă și materiale înglobate 
II) volumul și complexitatea lucrărilor de întreținere pe durata de 

existentă 
III) activități deosebite în exploatarea construcției impuse de 

funcțiuni 

4 
2 
 

1 

 

 

3 
 

 PUNCTAJ TOTAL  13 
 CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ  „C” 

 

Notă: 

1. importanță vitală; 

2. importanță social – economică și culturală; 

3. implicație ecologică; 

4. necesitatea de luare în considerarea duratei de utilizare; 

5. necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și mediu; 

6. volumul de muncă și de materiale necesare; 

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza „Metodologiei de 

stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” elaborată de INCERC București în anul 

1996. 
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Pe baza punctajului obținut prin însumarea celor șase factori determinanți și prin 

compararea acestuia cu grupele de valori corespunzătoare categoriei de importanță, a 

rezultat categoria de importanță a construcției ca fiind NORMALĂ „C”. 

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I. 

Constructorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru instruirea 

personalului propriu participant la executarea acestei investiții în vederea prevenirii 

accidentelor de muncă în conformitate cu Normele generale de protecția muncii și 

Normele departamentale de protecția muncii, specifice activității desfășurate. 

Totodată personalul va fi prelucrat cu privire la normele în vigoare referitoare la 

prevenirea și stingerea incendiilor. 

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor acte normative : 

• Legea securității și sănătății în muncă Nr. 319 / 2006 (cu toate completările 

ulterioare) 

• Norme de protecție a muncii în activitatea de construcții montaj pentru 

transporturi rutiere (1982) 

o Partea I.   Capitolele 1,3,4,7,8, 

o Partea II.  Capitolul 13 

o Partea III.   Capitolul 16 

o Partea VI.   Capitolul 32 

o Partea VIII   Capitolele 43-52 

o Partea XI.   Capitolul 55 

• Norme de protecția muncii pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri 

(1982) Capitolele I-VI, XVIII-XXII, XXVII, XXVIII  

• Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (1996) 

o Capitolele 1-6, Anexa 1,2 

• Norme de prevenire și stingerea incendiilor și de dotare cu mijloace tehnice de 

stingere pentru unitățile M.T.T. (1981) 

• Decretul 400/1981 

Notă: Lista actelor normative prezentată mai sus nu este limitativă. 

 

MĂSURI Şl INDICAŢII GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII, 

SIGURANŢACIRCULAŢIEI Şl PREVENIREA INCENDIILOR (PSI) PE 

TIMPULEXECUŢIEI Şl AL EXPLOATĂRII LUCRĂRILOR PROIECTATE 

1. Executantul şi beneficiarul lucrării vor respecta în timpul execuţiei şi exploatării 

lucrărilor toate prevederile legale (cuprinse în legi, decrete, norme, standarde, 

normative, prescripţii tehnice, instrucţiuni, etc.) care vor fi în vigoare la data 

respectivă, privitoare la tehnica securităţii şi protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi 

la prevenirea incendiilor, precum şi măsurile şi indicaţiile de detaliu cuprinse în 

piesele scrise şi desenate ale proiectantului. 
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Măsurile şi indicaţiile din proiect nu sunt limitative, executantul şi beneficiarul 

urmând să ia în completare şi orice alte măsuri de protecţia muncii, de siguranţa 

circulaţiei şi de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita 

autorităţilor locale de specialitate (deţinători de reţele subterane sau aeriene, 

organe de poliţie sau PSI, etc.) ţinând seama de situaţia concretă a lucrărilor din 

timpul execuţiei sau al exploatării. 

Executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor acestor 

măsuri. 

2. Proiectantul atrage atenţia executantului şi beneficiarului că, înaintea începerii 

lucrărilor de săpături de orice fel, beneficiarul va preda executantului o schiţă de 

plan conţinând toate datele existente privind lucrările ce pot fi întâlnite sau în 

apropierea cărora va trece (fundaţii, conducte, canale de protecţie pentru cabluri, 

canale de scurgere, bazine, rezervoare, etc.) pentru asigurarea tuturor măsurilor de 

protecţia muncii. 

De asemenea, dacă vor fi depistate instalaţii subterane în apropierea locului unde 

se execută săpături, executantul va opri lucrul, va stabilii precis natura instalaţiilor 

subterane şi felul cum sunt amplasate, după care conductorul procesului de muncă 

va lua măsuri pentru evitarea avariei acestor instalaţii şi pentru eliminarea 

pericolelor de accidente. 

3. Executantul va începe lucrările de terasamente numai pe baza unui acord scris, 

încheiat cu toate unităţile care au instalaţii subterane pe teritoriul unde urmează să 

se execute asemenea lucrări şi va respecta condiţiile impuse se aceste unităţi 

deţinătoare de reţele. 

4. La executarea lucrărilor, executantul şi beneficiarul vor respecta şi toate celelalte 

prevederi specifice naturii lucrărilor ce se execută, cuprinse în normele 

departamentale dintre care se menţionează: 

4.1. „Regulament pentru protecţia muncii în construcţii” aprobat prin ordinul 

MLPAT nr.9/N/1992. 

4.2. „Codul muncii” publicat în Buletinul Oficial nr.14071-12-1972. 

4.3. „Legea nr.90/1996” cu privire la protecţia muncii, republicată în Monitorul Oficial al 

României nr.47/29 ian.2001. 

4.4. „Norme specifice de protecţia muncii pentru executarea lucrărilor de drumuri 

şi poduri” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.357/1998. 

4.5. „Normele de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii-montaj pentru 

transporturi feroviare, rutiere şi navale” aprobate cu ordinul MTTCnr.9/1982. 

4.6. „Norme generale de protecţie a muncii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii 

şi Protecţiei Sociale nr.578/1996. 

4.7. „Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinere 

drumurilor şi podurilor” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei 
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Sociale nr.357/1998. 

4.8. „Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul , 

turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat” 

aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.136/17.04.1995. 

4.9. „Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere” aprobate 

cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.355/24.10.1995. 

4.10. „Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin 

purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor” probate cu 

ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.719/07.10.1997. 

4.11. „Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie, montaj 

prefabricate şi finisaje în construcţii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale nr. 116/1996. 

4.12. „Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de prospecţiuni şi 

explorări geologice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

nr.683/1997. 

4.13. „Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii 

metalice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

nr.56/29.01.1997. 

4.14. „Normele de prevenire şi stingerea incendiilor şi dotarea  u mijloace tehnice 

de stingere pentru unităţile MTTC” aprobate cu ordinul MTTC nr. 12/1980. 

4.15. „Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice” nr 195/2002. 

4.16. „Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi /sau 

instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona 

drumurilor publice şi /sau protejare a drumului” aprobat prin ordinal Ml şi MTT 

nr. 1224/411 /2000. 

5. Întocmirea documentaţiei pentru protecţie a muncii, siguranţa circulaţiei şi 

prevenirea incendiilor pentru perioada de execuţie a lucrărilor, cade în sarcina 

executantului. 

6. În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pe timpul execuţiei şi al exploatării 

lucrărilor proiectate, executantul şi beneficiarul lucrărilor vor instala toate 

indicatoarele şi mijloacele de protecţie şi de atenţionare adecvate şi vor executa 

toate marcajele necesare pentru protecţie şi avertizare, precum şi cele pentru 

identificare în viitor a traseelor reţelelor subterane proiectate şi executate. Lucrările 

periculoase trebuie să fie semnalizate, atât ziua cât şi noaptea, prin indicatoare de 

circulaţie sau prin orice alte mijloace de atenționare, în funcţie de situaţia concretă 

din timpul execuţiei lucrărilor proiectate. 

7. La cartea construcției trebuie neapărat anexate şi planşele conţinând reţele 

subterane cu caracteristicele lor, aşa cum ele au fost real executate. Mijloacele 

financiare necesare întocmirii cărţii construcţiei vor fi acoperite de beneficiar. 

8. În afară de lucrările de protecţie a muncii, de siguranţa circulaţiei şi de prevenire a 

incendiilor prevăzute în cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea 
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toate măsurile de protecţie a muncii, de siguranţa circulaţiei şi de prevenire a 

incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de execuţie a organizării 

lucrărilor, acestea suportându-se din cota de organizare de şantier sau din cota de 

cheltuieli indirecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit 

SC ONE CAD STUDIO SRL 

ing. Sala Silviu Vasile 
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

 

Obiectiv: „ASFALTARE STRADA ULMULUI ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL 

MUREȘ” 

 

Beneficiar:  ORAŞUL SOVATA, Județul Mureș  

Proiectant   S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. Acățari 

In conformitate cu: 

➢ Legea nr.10/1995 – “Legea privind calitatea in construcții” 

➢ C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații 

aferente 

➢ HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica 

de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, completate cu Îndrumătorul  de 

aplicare MLPAT nr.77/N/1996 

➢ HG272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții 

➢ HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente 

➢ OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Construcții 

➢ HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea in construcții 

➢ HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, 

instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție 

➢ Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului 

de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea 

construcțiilor. 

Se stabilesc următoarele faze de lucrări supuse controlului: 
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

 

„ASFALTARE STRADA ULMULUI ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

FAZA DE LUCRĂRI SUPUSĂ 

CONTROLULUI 

 

PARTICIPĂ LA 

CONTROL 

 

DOCUMENTUL SCRIS 

ÎNTOCMIT 

 

  B P I E  

1. Predarea amplasamentului da da - da PV predare amplasament 

2. Trasarea lucrărilor da - - da PVTL 

3. Fundație de balast da - - da PVLA 

4. Strat de piatră spartă 

➢ fază determinantă 
da da da da 

PVLA 

PVFD 

5. Strat de legătură BAD22,4 da - - da PVLA 

6. Strat de uzură BA16 da - - da PVLA 

7. 
Șanțuri, dimensiuni și cote 

talveg 
da - - da PV 

8. 
Poziționarea podețelor, cotă 

de fundare 
da - - da PV 

9. Recepția la terminarea lucrării da da da da PVRTL 

10. Recepția finală da - - da PVRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIAR 

ORAŞUL SOVATA 

PROIECTANT 

SC ONE CAD STUDIO SRL 

EXECUTANT 
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Notații:  B – beneficiar,    P  - proiectant , I – inspector în construcții ,  E – executant,  

PV  – proces  verbal; 

PVRC  – proces verbal de recepție calitativă; 

PVC  – proces verbal de control; 

PVFD  – proces verbal faza determinanta; 

PVLA   – proces verbal de lucrări ascunse; 

PVTL  – proces verbal de trasare a lucrării; 

PVRTL – proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

PVRF  – proces verbal de recepție finală. 

 

Notă: Conform reglementărilor în vigoare, executantul și beneficiarul au obligația de a 

anunța cu cel puțin 5 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la 

realizarea controlului și întocmirea actelor. 

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinirea obligațiilor ce-i 

revin conform legii 10-1995. 

Un exemplar din prezentul program și actele mai sus menționate, precum și 

proiectul se vor anexa la “Cartea tehnică a construcției”. 

Verificările și constatările se vor efectua în conformitate cu STASURILE și 

NORMATIVELE tehnice în vigoare la data executării lucrărilor și prevăzute în caietele de 

sarcini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZAT             ÎNTOCMIT 

Inspectoratul de Stat în 

Construcții 

              SC ONE CAD STUDIO SRL  

                    ing. Sala Silviu Vasile 
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 SC ONE CAD STUDIO SRL  VIZAT 

               I.S.C.  

 

 

 

Program faze determinante 

 

la lucrarea „ASFALTARE STRADA ULMULUI ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL 

MUREȘ” 

 

categoria de importanta „C” 

 

Investitor:     Oraşul Sovata, județul Mureș 

 

Beneficiar:    Oraşul Sovata, județul Mureș 

 

 

Program faze determinante 

 

1.) Stadiu fizic executare strat de piatră spartă  

 

 

 

 

 

 

VIZAT            ÎNTOCMIT 

Inspectoratul de Stat în 

Construcții 

               SC ONE CAD STUDIO SRL  

                    ing. Sala Silviu Vasile 

   

 


