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1. Date generale  
1.1.Denumirea obiectivului:  Modernizare drum local  sat Coman,  

      comuna Sanduleni, judetul Bacau 

1.2.Amplasament:              sat Coman, com. Sandu leni, jud. Bacau 

1.3.Titularul investitiei:        UAT COMUNA SANDUL ENI 

1.4.Beneficiarul investitiei:   UAT COMUNA SANDULEN I 

1.5.Elaboratorul proiectului:   S.C. AXA DRUM CONCE PT S.R.L . BACAU 

 
2. Descrierea generala a situatiei existente:  
2.1. Amplasamentul: 
Comuna Sanduleni ocupa o suprafata de 4468 hectare si are in componenta sa sapte 

sate: Sanduleni, Coman, Stufu, Versesti, Orasa Avram, Barzulesti si Mateesti, dar si catunele 
Valea Prisecii, Valea Turluiului, Camp Tisa. 

Numele comunei Sanduleni se trage de la un boier de prin partea locului, Sandulache, 
care a mostenit toate mosiile din zona. Desi s-au facut mai multe incercari, nu s-a reusit sa se 
afle care a fost prima atestare documentara a comunei, in schimb se cunoaste ca satul 
Versesti este de prin 1800, iar locuitorii se ocupau cu agricultura. 

 
Autoritatea contractantă Consiliul Local al comunei S ănduleni , doreşte modernizarea 

drumului local apartinând teritoriului administrativ al comunei Sanduleni, drum ce face parte din 
trama majora a retelei de drumuri existente ce face legatura cu reteaua de drumuri judetene si 
nationale ce tranzitează comuna Sănduleni, respectiv judetul Bacău. 

 Drumul local aflat in administratia comunei Sanduleni face legatura intre drumul 
national - (DN 11) Prisaca – Enachesti – Bosoteni – Floresti (DN 2G)) prin intermediul drumului 
comunal DC172 cu locuitorii satului Coman. Drumul local studiat face legatura localitatii 
Coman cu localitatile limitrofe si cu resedinta de comuna Sanduleni si deserveste riveranii. 

Traseul studiat porneste din dreptul Bisericii Catolice a satului Coman si spre 
modernizare se propune o lungime de 818,30 ml. In dreptul Bisericii Catolice drumul local ce 
face obiectul prezentei documentatii se intersecteaza cu drumul comunal DC172 ce este 
modernizat si are un sistem de tip suplu.  

 
 Drumul mentionat are imbracaminte provizorie din balast si se afla in stare avansata de 
degradare datorita caracterului nepermanent al sistemului rutier. Astfel s-au identificat o serie 
de defecte in corpul drumului cu repercursiuni asupra sigurantei in exploatare si circulatie 
dintre care amintim : gropi si fagase, sistem rutier colmatat, acostamente necorespunzatoare, 



  

pante longitudinale si transversale necorespunzatoare. Aceste defecte s-au amplificat in timp 
datorita sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale deficitar, respectiv sectiuni 
necorespunzatoare pentru santurile si rigolele existente. 

Insuficienta fondurilor necesare asigurarii amenajarii, intretinerii drumurilor si a sistemelor 
de preluare si colectare a apelor pluviale au condus la o gospodarire sporadica a acestora prin 
lucrari de intretinere neprogramate, realizate cu materiale locale si fara personal de 
specialitate. 

 
Starea tehnica a acestui sector din drum local studiat a generat urmatoarele efecte 

negative: 
- accesul dificil al cetatenilor catre obiectivele sociale, economice, culturale si la 

exploatatiile agricole; 
- interes scazut din partea investitorilor  
- desfasurarea cu greutate a invatamantului, educatiei; 
- lipsa de interes in stabilirea in comuna a personalului didactic si medical necesar 

comunitatii; 
- interventia medicala sau veterinara la domiciliul se desfasoara cu dificultate crescuta; 
- interventii greoaie in cazurile de urgenta; 
- lipsa conditiilor minime  de igiena, sanatate si confortului ce conduc la parasirea vetrei 

obstesti a tinerilor si cresterea varstei medii a populatiei. Aceasta conduce la un deficit de forta 
de munca pe exploatatiile agricole si in fermele de crestere a animalelor .  

Structura rutiera actuala este improprie traficului auto si circulatiei pietonale. Circulatia 
autovehiculelor se desfasoara anevoios in orice anotimp, nefiind asigurate conditii necesare 
pentru cresterea nivelului de trai sau dezvoltarea agentilor economici in zona studiata. 

 In plan fiecare drum studiat se prezinta ca o succesiune de aliniamente si curbe, profilul 
transversal al sector avand urmatoarele caracteristici: 

- sistem rutier provizoriu din balast; 
- parte carosabila 3,80-6,00 m; 
- acostamente neconsolidate din pamant; 
- platforma drum 5,35 - 7,40 m; 

     - santurile de descarcare a apelor pe portiunea de drum studiata lipsesc sau cele care      
exista au sectiune necorespunzatoare -  mare parte dintre ele fiind colmatate; 
    - profilul longitudinal al drumului are o panta cuprinsa intre 0,15 si 2,93 %. 

- profilul transversal al drumului este amenajat necorespunzator avand panta cuprinsa intre 
0,25-1,75%. 
 Defectele aparute in corpul drumului, ingreuneaza circulatia auto si pietonala a 

locuitorilor din zona. 
 Drumul mentionat se afla in administrarea U.A.T. Sanduleni, regimul economic al 

terenului pe care se desfasoara traseul drumului avand destinatie pentru cai de comunicatie.  
 
In concluzie, situatia actuala determina un nivel d e trai scazut, o cronicizare 

accentuata a saraciei si innapoierii pe aceste mele aguri si mentinerea daca nu chiar 
cresterea decalajului intre situatia localitatilor din Romania si cele din Uniunea 
Europeana.  

 
2.2.Topografia: 
Studiile topografice s-au intocmit in sistem Stereo 70 (Marea Neagra) si cuprind lista cu 

amplasamentele reperelor, listele cu repere si inventarul punctelor. Aceste au fost vizate de 
OCPI BACAU in vederea emiterii Certificatului de urbanism. 

 
 
 
 



  

2.3. Geologia, seismicitatea: 
 Conform normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismică a constructiilor, 
zona amplasamentului studiat este caracterizată din punct de vedere seismic de următorii 
parametri: 

� acceleratia terenului pentru proiectare ag= 0.35g cm/s², pentru cutremure având 
intervalul mediu de recurentă IMR = 225 ani; 

� perioadă de colt Tc= 0.7 sec. 
 Stratul bun de fundare este alcatuit din argila prafoasa de culoare galben-cafenie, 
umeda, cu plasticitate mijlocie, de consistenta medie-ridicata(plastic consistenta la plastic 
vartoasa) ce apare incepand cu -0.20 m CTN. 
 Capacitatea portanta a stratului de fundare este buna si poate fi exprimata in Pconv = 
250 kPa. Aceasta valoare va putea fi folosita pentru dimensionarea fundatiilor si calculul 
terenului de fundare, conform STAS 3300/2/85, ANEXA B, tabel 17 (corelat cu NP112/2012), 
pentru gruparea fundamentala de sarcini. 
 Pamantul din patul drumului apartine categoriei P5 (careia ii corespunde un coeficient 
Poisson=0.42), conform clasificarilor date de STAS 1243/88. 
 Adancimea minima de fundare este -1,10 m CTN, asigurand astfel depasirea adancimii 
maxime de inghet(care in zona Sanduleni este de -0,90-1,00 m CTN). 

 
2.4. Starea tehnica actuala: 

In plan fiecare drum studiat se prezinta ca o succesiune de aliniamente si curbe, profilul 
transversal al sector avand urmatoarele caracteristici: 

- sistem rutier provizoriu din balast; 
- parte carosabila 3,80-6,00 m; 
- acostamente neconsolidate din pamant; 
- platforma drum 5,35 - 7,40 m; 

     - santurile de descarcare a apelor pe portiunea de drum studiata lipsesc sau cele care      
exista au sectiune necorespunzatoare -  mare parte dintre ele fiind colmatate; 
    - profilul longitudinal al drumului are o panta cuprinsa intre 0,15 si 2,93 %. 

- profilul transversal al drumului este amenajat necorespunzator avand panta cuprinsa intre 
0,25-1,75%. 
 Defectele aparute in corpul drumului, ingreuneaza circulatia auto si pietonala a 

locuitorilor din zona. 
 Drumul mentionat se afla in administrarea U.A.T. Sanduleni, regimul economic al 

terenului pe care se desfasoara traseul drumului avand destinatie pentru cai de comunicatie.  
 
2.5 Statutul juridic 
- terenul pe care este situata tronsonul de drum studiat se afla pe domeniul public  si in 

administrarea UAT Comuna Sanduleni. Acesta este incadrat conform PUG al comunei 
Sanduleni la categoria de folosinta cai de comunicatie rutiera.  
 Pentru modernizarea amprizei drumului studiat nu sunt necesare expropieri. 

 
2.6 Situatia ocuparii definitive de terenuri: 
Suprafata ocupata este de 7919 mp (conform documentatiei cadastrale) aflati in 

totalitate in intravilanul satului Coman, comuna Sanduleni. Pentru modernizarea amprizei 
drumului studiat nu sunt necesare expropieri. 

 
3.  Prezentarea lucrarilor propuse: 
 
3.1 Generalitati 
Comuna Sanduleni are in administrare o retea de drumuri comunale si locale, drumuri 

cu imbracaminti provizorii din balast sau din pământ. 



  

Situatia actuala determina un nivel de trai scazut,  o cronicizare accentuata a 
saraciei si innapoierii pe aceste meleaguri si ment inerea daca nu chiar cresterea 
decalajului intre situatia localitatilor din Romani a si cele din Uniunea Europeana.  

Obiectul prezentei documentatii este drumul local din satul Coman – din intersectia 
DC172 in fata Bisericii Catolice  - lungimea total modernizata fiind 818,30 ml -  km 0+000 ÷ km 
0+818,30. 

Originea acestui traseu studiat este drumul comunal DC172 – modernizat   - ce face 
legatura cu drumul national DN11. 

Proiectul prevede modernizarea a 0,818 km din drumul local. Ceea ce face o 
imbunatatire a conditiilor de circulatie auto avand in vedere ca acest drum deserveste atat 
Caminul Cultural cat si Scoala Generala din localitatea Coman.  

Realizarea investitiei va avea un impact socio-economic favorabil ducand la inlaturarea 
efectelor negative prezentate si va transmite un mesaj puternic catre investitorii reticenti 
deoarece investitia constientizeaza populatia si autoritatile locale. 

 
3.2  Descrierea lucrarilor propuse 
Viabilizarea sectorului de drum studiat ce urmeaza a fi modernizat se va realiza pe o 

lungime de cca 0,818 ml, sectorul de drum fiind situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Sanduleni. 

Solutiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrarilor de drumuri au avut in vedere 
utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 
10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru realizarea lucrarilor. 

Categoria de importanta a constructiei este “C” - constructii de importanta normala, 
cu functiuni obisnuite, a caror neindeplinire nu im plica riscuri majore pentru societate si 
natura , conform Legii 10/1995  privind calitatea in constructii. 

În conformitate cu Ordinul 45/1998 anexa nr.1 , la realizarea lucrarilor de remediere a 
terasamentului de drum si a celor aferente eliminarii factorilor de risc care au condus la aparitia 
defectelor, se va tine seama de elementele de proiectare pentru sectoarele de drum comunal 
si local respectându-se următoarele elemente tehnice : 
� lăŃimea părŃii carosabile 4.00 respectiv 5.50 m, cu o banda sau doua de circulatie, in 

functie de latimea amprizei drumului ; 
� acostamente 2 x 0.50 m pentru drumurile cu o banda de circulatie, respectiv 2 x 0,75 m 

pentru drumurile cu doua benzi de circulatie;  
� în profil transversal drumul va fi sub formă de acoperis cu doua pante de 2,5 % pentru 

drumurile cu doua benzi de circulatie, respectiv cu panta unica de 2.50% pentru 
drumurile cu o singura banda de circulatie iar acostamentele vor avea o pantă de 4%, 
viteza de  proiectare  pentru clasa tehnică V, conform Ordinului 603 din 23.10.2003 
indicativ AND 582-2002 “Normativ privind proiectare a şi execu Ńia pietruirii 
drumurilor de p ământ. Condi Ńii de calitate” ;  

� tipul climateric  I – conform “Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutier e 
suple şi semirigide (metoda analitic ă)” indic. PD 177-2001; 

� adâncimea de  îngheŃ - 0.90 - 1.10 m 
� regim  hidrologic - 2b  
� condiŃii   hidrologice  mediocre 
� amenajarea profilului longitudinal se va face in conformitate cu prevederile STAS 863 

“Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare”  
� se va amenaja profilul transversal conform imbracamintii adoptate STAS 10144/1 

„Profiluri transversale. Caracteristici ale arterel or de circulatie din localitatile 
urbane si rurale”;  
 



  

Alegerea alcatuirii structurii rutiere a tinut cont de AND 605/2014 „Normativ mixturi 
asfaltice executate la cald . Conditii tehnice priv ind proiectarea , prepararea si punerea 
in opera”,  Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple – indicativ NP 
116 – 04, aprobat de MTCT cu Ordinul 196/15.02.2005  cat si Normativului pentru 
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigid e (metoda analitica) - indicativ PD 
177/2001. 

In faza de proiectare a structurii rutiere s-au avut in vedere urmatoarele date: 
- clasa de trafic – tracfic foarte usor/usor, T5/T4; 
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare – pamant tip P5; 
- regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, modul de 

asigurare al scurgerii apelor de suprafata, posibilitati de drenara, nivelul apei 
freatice): regim  hidrologic - 2b / condiŃii   hidrologice  mediocre; 

 Pentru o mai bună evaluare tehnico-economică sistemul rutier se va dimensiona 
conform AND 605/2014 „Normativ mixturi asfaltice executate la cald . Co nditii tehnice 
privind proiectarea , prepararea si punerea in oper a” si Normativului pentru 
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigid e (metoda analitica) - indicativ PD 
177/2001, luand în calcul datele de trafic puse la dispoziŃie de către autoritatea contractantă, 
principalele criterii ce vor fi luate in considerare in calculul de dimensionare fiind: 
 - criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase 
(RDO ≤ RDO adm); 
 - criteriul tensiunii de intindere admisibila la baza stratului/ straturilor din agregate 
naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici – nu e cazul; 

- criteriul deformaŃiei specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare. 
Sistemul rutier adoptat conform normativelor mai sus mentionate se va verifica din 

punct de vedere al rezistentei la actiunea fenomenului de inghet – dezghet, conform 
prevederilor STAS 1709/1,2.  

Structura rutiera adoptata este AND 605/2014  „Normativ mixturi asfaltice 
executate la cald . Conditii tehnice privind proiec tarea , prepararea si punerea in opera”  
si este de tip suplu cu urmatoarea alcatuire: 

-    strat de uzura din de beton asfaltic BAPC 16 – 4 cm 
-    strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 20 – 5 cm 
-    strat de baza din mixtura asfaltica tip ABPC31,5 – 8 cm 
-    strat de fundatie din balast – 25 cm 
-   strat anticontaminant si izolant realizat din material geotextil 250g/ mp conform STAS 

6400. 
Fundatia  structurii rutiere propuse se va realiza dintr-un: 
- strat de fundatie din balast  in grosime de 25 cm va indeplini conditiile impuse de SR 
667 pentru materialele folosite şi STAS 6400; 
 
Din punct de vedere al amenajării în plan s-a analizat corectarea traseului cu incadrarea 

in prevederile normativelor aflate in vigoare in acest caz s-au calculat şi amenajat curbele în 
plan şi spaŃiu, racordarea  aliniamentelor acolo unde este cazul realizându-se cu arce  
circulare conform STAS 863. 

Curbele s-au amenajat în plan şi spaŃiu respectând supralărgirea şi supraînălŃarea, 
funcŃie de raza de racordare, impuse de STAS 863 cat si evitarea costurilor suplimentare 
generate de exproprieri. Razele curbelor se încadreaza pe cât  posibil între raza curentă şi cea  
recomandabilă conform STAS 863/85. 
 Parametrii de securitate si de confort a circulatiei s-au corelat cu functiunea drumului.  

S-a adoptat o viteza minima de proiectare de 25 km/h  si maxima de 30 km/h si 
parametri de proiectare limita – raze minime in plan si in profilul longitudinal justificate de 
conditii de amplasament si de caracterul corectiv al elementelor geometrice existente (tinandu-
se cont de latimile reduse ale platformei drumului si de limitele de proprietate). Mentionam ca 



  

s-au evitat lucrari de expropriere ce sunt generatoare de costuri suplimentare ce incarca 
investitia. 
 

Amenajarea traseului in plan cuprinde un numar de 7  curbe si 3 franturi. 
Aliniamentele de diferite lungimi s-au racordat cu  arce de cerc cu raze cuprinse intre 
minim 33 m si 500 m.  

In profil lungitudinal declivitatile au valori cupr inse intre 0.33 % cu lungimea pasului 
de proiectare de 140,00 m si  maxim 3,88 % cu lungi mea pasului de proiectare de 83,00 
m. Pasul de proiectare minim este de 60 m iar cel m axim este de 140 m. Curbele 
verticale de racordare a declivitatilor au raze cu valori cuprinse intre minim 500 m si 
maxim 6334 m. 
 

Lucrarile de modernizare a drumului studiat  se desfasoara astfel: 
- km 0+0,00 – km 0+060,00 : In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/27  

ianuarie  1998  se adopta incadrarea drumului la drum de clasa tehnica IV – cu doua benzi de 
circulatie avand urmatoarele caracteristici: 

� parte carosabila 5,50 m, doua fire de circulatie; 
� acostamente 2x0,75 m; 
� platforma drum 7,0 m. 

- km 0+060,00 – km 0+390,00:  In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/27  
ianuarie  1998  se adopta incadrarea drumului la drum de clasa tehnica V – drum local cu o 
singura banda de circulatie  avand urmatoarele caracteristici: 

� parte carosabila 4,00 m, un fir de circulatie; 
� acostamente 2x0,50 m; 
� platforma drum 5,0 m. 
� rigole pereate stanga si dreapta; 

- km 0+390,00 – km 0+818,30 :  In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/27  
ianuarie  1998  se adopta incadrarea drumului la drum de clasa tehnica V – drum comunal 
cu o singura banda de circulatie  avand urmatoarele caracteristici: 

� parte carosabila 4,00 m, un fir de circulatie; 
� acostamente 2x0,50 m; 
� platforma drum 5,0 m. 
� rigola pereata pe partea dreapta. 

 
Lucrarile de modernizare constau in realizarea unui sistem rutier tip suplu ce  

insumeaza o suprafata totala aproximativa de  4200,00 mp . 
 Inainte de execuŃia stratului portant din balast se vor executa lucrări de refacere a  
platformei carosabile şi executarea stratului de formă prin reprofilare pe toată lungimea 
drumului, urmată de o compactare, cu aducerea drumului la profilul proiectat. 
 Pentru o mai bună evaluare tehnico-economică sistemul rutier se va dimensiona 
conform Indicativ PD 177/2001, AND 605/2014 „Normativ mixturi asfaltice executate la 
cald . Conditii tehnice privind proiectarea , prepa rarea si punerea in opera”, luînd în 
calcul datele de trafic puse la dispoziŃie de către autoritatea contractantă, principalele criterii ce 
vor fi luate in considerare in calculul de dimensionare fiind: 

- criteriul deformaŃiei specifice verticale la nivelul pământului de fundare; 
 - perioada de perspectivă este de 15 ani. 
 Pe  lungimea  drumului, lucrările se vor  executa  în limita  amprizei  existente 
neafectând  suprafeŃe  noi de teren. 

 Mentionam ca in dreptul Caminului Cultural se prevede o platforma de incrucisare cu 
dimensiunile conform planului de situatie. 



  

 
Profil longitudinal   
Pentru eliminarea factorilor de risc ce au condus la aparitia defectelor din corpul 

drumului este necesar corectarea profilului longitudinal al drumului in special  in zona in care 
acesta are forma de covata. Se evita in acest fel stagnarea apei pe platforma drumului, 
ridicarea platformei drumului si protejarea acesteia fata de inundatii. 

Profilul longitudinal va fi realizat în concordanŃă cu normele în vigoare respectând  
declivitatea maximă admisibilă conform STAS 863/85. 
 Linia  roşie va fi trasată astfel încât să  urmărească linia terenului natural, pasul de  
proiectare al liniei roşii respectând  prevederile STAS 863/85, de asemenea razele de 
racordare verticală se vor încadra în prevederile STAS 863/85, şi vor fi mai mari decât cele 
minime prevăzute în normativ.  

 
Profil transversal  
Profilul transversal adoptat va fi în concordanŃă cu  Ordin 45/1998 şi AND 582/2002  

privind proiectarea şi modernizarea drumurilor, corespunzător categoriei funcŃionale şi clasei 
tehnice V. 

Elementele profilului transversal ce se vor reface vor tine seama de prevederile Ordinul 
45/1998 anexa nr.1 , pentru drumurile locale respectându-se următoarele elemente tehnice : 

- lăŃimea părŃii carosabile 4,00 m respectiv 5.50 m in functie de ampriza drumului; 
 - acostamente consolidate de 2x0,50 respectiv 2 x 0.75 m (pentru latimea partii 
carosabile de 5.50m)  

Panta în profil transversal este de 2,50 % conform Ordin 45/1998 şi AND 582/2002, sub 
forma de acoperiş sau panta unica , acostamentele realizîndu-se cu o pantă unică de 4 %. 
 Profilul transversal  adoptat  este  în concordanŃă cu Ordinul  45/1998 (Norme  tehnice 
privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor). 
 Acostamenetele consolidate se vor realiza din beto n C30/37 pe grosimea 
straturilor rutiere de legatura si uzura de 9 cm pe  un suport din material granular – 
respectiv balast.  

 
Colectarea apelor  pluviale   
Colectarea  şi evacuarea apelor  provenite din precipitaŃii se va realiza prin prevederea 

rigole longitudinale  prevăzute acolo unde terenul o impune . 
 Scopul lucrarilor de colectare a apelor pluviale este de a evita degradarea corpului 
drumului, reducerea portantei terenului de fundatie, degradarea terenurilor limitrofe. Se va 
urmari ca platforma drumului sa prezinte o pozitie favorabila fata de terenul din imprejmuiri 
astfel ancat sa se asigure conditiile bune pentru colectarea si evacuarea apelor din precipitatii 
si a celor din fundatia drumului 
 Santurile vor avea  secŃiunea triunghiulara cu o pantă longitudinală mai mare de  0,25 %  
pentru evitarea colmatării  conform STAS 2916/87 şi STAS 10796/3. 
 Rigolele  pereate vor fi alcătuite din : 
 - strat  de  nisip pilonat în grosime de 10 cm; 
 - strat de beton  clasa C30/37 în grosime de 10 cm.  
 Proiectarea rigolelor se va face in conformitate cu prevederile STAS 10796/1 tinand 
seama de capacitatile de scurgere a debitelor apelor meteorice precum si de caracteristicile 
geometrice ale acestor lucrari.  
 Pentru stabilirea debitului apelor meteorice se vor efectua calcule conform STAS 1846 
si STAS 9470. Aceste cantitati de ape meteorice se vor corela cu datele hidrologice si studiile 
topografice si geotehnice intocmite conform STAS 1242/2, STAS 4068 si STAS 1709, cat si cu 
sistemele de desecare, irigatii sau alte sisteme hidrotehnice existente sau prevazute a se 
realiza in apropierea lucrarilor de drumuri.   

 Rigolele pereate  insumeaza o lungime totala de 1420 ml : 
- km 0+000,00 – km 0+390,00 – dreapta+stanga 



  

- km 0+390,00 – km 0+818,30 – dreapta 
 Alcatuirea constructiva a rigolei pereate este urmatoarea: 

- 10 cm strat de nisip; 
- 10 cm beton C30/37. 

  
 Pode Ńe  

PodeŃele existente pe sectorul de drum supus studierii sunt insuficiente pentru a prelua  
şi deversa apele provenite din  precipitaŃii si deteriorate.  
 Podetul tubular existent aflat la intersectia sectorului studiat cu DC172 (in fata Bisericii 
Catolice) va fi decolmatat asigurându-se astfel secŃiunea de liberă scurgere pentru primii 100 
ml de drum modernizat.  
 De-a  lungul traseului de drum, în funcŃie de configuraŃia terenului este necesar  a se 
executa  podete dalate noi amplasate in corpul drumului astfel : 
 
 

 
 
 
 

 Drumurile laterale  vor fi amenajate cu acelasi sistem rutier ca si sectoarelor de drum 
propuse spre modernizare, latimea partii carosabile fiind de 4,0 ml(3,0ml) – conform plan de 
situatie. 
 Pentru asigurarea  continuităŃii  scurgerii apelor  pluviale  în dreptul drumurilor laterale la 
racordarea acestora cu drumul studiat se vor prevedea podeŃe tubulare: 
 Se vor executa de asemenea şanturi pentru colectarea apelor pluviale şi la drumurile  
laterale care  se vor  racorda  la şanŃurile sectoarelor de drum studiate si reabilitate. 

 
Lucrarile de terasamente  ce vor consta in reprofilarea patului drumului in paralel cu 

lucrarile de reamenajare a drumului in profil longitudinal si transversal: umplutura -  
VR=250,00mc, si sapatura - VD=960,00 mc (conform tabel de terasamente). 

Lucrarile de terasamente constau in sapaturi si umpluturi ale platformei drumului 
urmarindu-se respectarea urmatoarelor STAS-uri : STAS 1243/88-Teren de fundare. 
Clasificarea si identificarea pamanturilor; STAS 1913/1383 – Teren de fundare. Determinarea 
caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor ; STAS 2914/94 – Lucrari de drumuri. 
Terasamente – Conditii tehnice generale de calitate, precum si prevederile din caietul de 
sarcini. 

Terasamentul drumului  va respecta prevederile STAS – ului 2914 in ceea ce priveste 
natura pamantului de la nivelul patului drumului. Se vor respecta lucrarile de umpluturi 
mecanizate si manuale pentru realizare profil drum, sapaturi mecanizate si manuale pentru 
corectare profil transversal drum, sapaturi mecanizate si transport pamant din depozit pentru 
realizare umpluturi, compactarea si udarea umpluturilor, sapaturi mecanizate si transportul 
pamantului necesar pentru umpluturi acostamente din depozit la lucrare, asternerea si 
compactarea manuala a pamantului, udarea umpluturilor, finisare. 

 
4. Situatia existenta privind utilitatile 
Pe traseele studiate se afla amplasate retele de transport energie electrica LEA, 

reteaua de telefonie fixa si reteaua de alimentare cu apa. Acestea nu vor fi afectate de lucrarile 
proiectate 

 
 

Nr. crt.  Pozitia 
kilometrica  

Lucrari propuse 

1 0+085 desfacere podet existent 
2 0+105 podet dalat proiectat cu lumina de 1 m 
3 0+316 desfacere –refacere podet dalat cu lumina de 1 m 
4 0+469 podet dalat proiectat cu lumina de 1 m 
5 0+615 desfacere –refacere podet dalat cu lumina de 1 m 
6 0+812,60 desfacere –refacere podet dalat cu lumina de 1 m 



  

4.1. Devierile si protejarile de utilitati afectate   
Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare demolări, demontări sau devieri de reŃele, 

traseele fiind amplasate integral inafara amprizei drumului sau pe terenuri libere de construcŃii. 
Terenul pe care este situat drumul local studiat este in domeniul public si se afla in 

administrarea UAT comuna Sanduleni. 
 Lucrarile propuse nu prevad exproprieri de terenuri. 
 

4.2. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telef on  
 Pentru realizarea obiectivului nu sunt necesare racorduri la retelele de apa, energie 
electrica, gaze, telefon, etc.  
 Pentru perioada in care se desfasoare lucrarile se prevede desfasurarea unei organizari 
de santier, construirea unei baraci si a unui grup sanitar. Asigurarea cu energie electrica se va 
face cu generatoare iar apa va fi asigurata cu o autocisterna. In cazul in care antreprenorul va 
considera necesara racordarea la retelele de apa, energie, gaze sau altele pe santier sau a 
unei baze ce sa serveasca pe durata executiei, aceste racorduri vor fi facute in baza unui 
proiect de catre antreprenor. 

 
4.3. Caile de acces permanente, caile de comunicati i si altele asemenea  

 Accesul la zona de lucru se va face prin intermediul retelei stradale existente. 
Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau 

podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Aceste 
eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor si a drumurilor. 

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a tuturor 
obiectivelor proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul reŃelei de strazi 
existente.  

 
5. Trasarea lucrarilor  

 Traseul a fost pichetat pe teren în momentul studiului topografic. Înainte de începerea 
lucrării proiectantul studiului topografic va preda executantului traseul cu picheŃi şi reperaje. 
 

6. Antemasuratoarea  
 Antemasuratorile aferente realizarii obiectivului de investitie „Modernizare drum local, 
sat Coman, comuna Sănduleni, judetul Bacau”  se regasesc in partea economica a prezentei 
documentatii. 

 
7.  Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de  realizarea a investitiei 
 
Grafic de realizare a investitiei 

anul I Valoare totala a 
investitiei f. TVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Organizare de 
santier x            
obiect nr. 1 
modernizare 
drum  

x x x x x x x x x x x x 

 
 
Grafic de realizare a investitiei 

anul I Valoare totala a 
investitiei f. TVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Transa I             
Transa II             



  

Transa III             
Organizare de 
santier x            
obiect nr. 1 
modernizare 
drum  

x x x x x x x x x x x x 

 
8. Sursele de finantare a investitiei 

• Sursele financiare : buget local si alte surse legal constituite.  
 
 9. Baza legala 
 Datele conŃinute în piesele scrise şi desenate ale prezentei documentaŃii cat si solutiile 
tehnice au fost structurate conform prescripŃiilor si metodologiei in acest domeniu si sunt 
conform legilatiei in vigoarea: 
• Legea AdministraŃiei Publice Locale nr. 69/1991, republicată 
• Legea 50/1991 modificată prin Legea nr. 453/2001 
• Legea 18/1991 republicată în 1998 
• Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991. 
• Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului SănătăŃii 
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcŃii 
• Legea nr. 137/1995 privind protecŃia mediului modificată cu Legea nr. 159/1999. 
• Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală 
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
• Legea 575/2001 privind zone de risc natural 
• Legea nr. 107/96 a apelor 
• H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism  
• H.G. nr. 531/1992 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă 
• H.G. 51/1992 privind unele măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 
• Ordinul M.I. nr. 225/1992 
• H.G. 101/97 privind mărimea zonelor de protecŃie sanitară. 
• H.G. 28/2008 privind probar e a continutului cadru al documnetatiilor tehnico- economice 

aferente investitiilor publice, precum si a strcturii si metodologiei de elaborare a Devizului 
general pentru obiectivele de investitie. 

• Ordinul Guvernului 43/1998 şi O.G. 79/2001 privind regimul juridic al drumurilor  
• Ordinul M.T. 45/98 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea si 

modernizarea drumurilor  
• Ordinul M.T. 571/97 şi 50/98 – Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in 

localitati rurale”    
• Ordinul M.T. nr. 47/1998, privind aprobarea „Normelor tehnice, privind amplasarea lucrarilor 

edilitare a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale, publicat in 
Monitorul Oficial nr. 138 bis/1998” 

• Ordinul M.T. nr. 46/1998, pentru aprobarea normelor tehnice privind stabilirea clasei 
tehnice a drumurilor publice. 

 Masurile de protectie si securitate a muncii vor respecta : 
- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca 
- HG. 1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

„Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/200 6”,  
- HG 1048/2006- privind  cerintele minime de secutitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a EIP la locul de munca 
- HG 1146/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in 

munca de catre lucratori a echipamentelor electrice 



  

- HG  971/2006 - privind cerinŃele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 
sănătate la locul de muncă 

- HG 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 
temporare sau mobile 

Beneficiarul şi constructorul vor întocmi instrucŃiuni proprii, speciale şi specifice tuturor 
locurilor de muncă ce consideră că au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente 
nu dau prescripŃii suficiente, care să conducă la securitatea investiŃiei şi a personalului (NGPM 
art.6) . 

 Constructiile proiectate nu prezintă nici un fel de elemente funcŃionale sau de altă 
natură care ar putea prejudicia mediul natural si construit existent. 

 Colectarea gunoiului menajer se va face prin sortare pe tipuri de materiale (separat 
sticla, metal, resturi menajere), containerizate si preluate de firme specializate în baza 
contractelor de prestării servicii pe care le va încheia investitorul. 
 

10. Concluzii 
Conform HG 925/1995 art. 6 din Legea 10/1995 privin d calitatea in constructii art. 

13 si art. 21c documentatia de fata trebuie verific ata la  aceasta faza de proiectare -  
P.TH. de verificatori atestati pentru cerinta A4 –„ rezistenta si stabilitatea pentru 
constructia de drumuri”. Aceasta sarcina revine in grija beneficiarului. 
 
 

     
    Director general,    Proiectant de specialitate  
             drumuri si poduri 
 ing. Adrian Adumitresei    Ing.Sofia - Raluca Adum itresei 

 
 
 
 


