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MEMORIU TEHNIC – DC 95 

 

1. DATE GENERALE 

1.1. Denumire documentaţie:  ACTUALIZARE DOCUMENTAŢIE STUDIU DE 
FEZABILITATE (SF) PENTRU MODERNIZARE DC 95 (Km 0+000 ÷ Km 1+824,40 
ÎNTRE DN 5 ŞI DN 41) ÎN COMUNA DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Contract:                     127 / 16.09.2016 

Faza de proiectare:    Studiu de Fezabilitate 

1.2. Amplasamentul:  Traseul drumului comunal DC 95 străbate satul Plopşoru, comuna 

Daia, judeţul Giurgiu şi face parte din trama stradală a localităţii. Face legătura între DN 41 

Giurgiu – Olteniţa din dreptul Km 62+984 al drumului naţional şi DN 5 Bucureşti – Giurgiu din 

dreptul Km 48+700 al drumului naţional. 

1.3. Titularul investiţiei:          Primăria Comunei DAIA, Judeţul Giurgiu 

1.4. Beneficiarul investiţiei:     Primăria Comunei DAIA, Judeţul Giurgiu 

1.5. Elaboratorul studiului:     S.C. CONSITRANS S.R.L. 
 
 

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu 

implementarea proiectului 

2.1.1. Situaţia actuală 

Dezvoltarea economică, integrarea în sistemele generale informaţionale şi creşterea nivelului de 

civilizaţie sunt de neconceput fără transporturi. 

Căile rutiere fac parte din categoria transporturilor terestre şi datorită calităţilor lor de operativitate, 

mobilitate şi accesibilitate, acestea s-au dezvoltat semnificativ în ultimul timp, devenind cel mai utilizat 

sector din sistemul de transporturi. Această creştere a volumului de trafic şi îmbunătăţirea permanentă a 

performanţelor autovehiculelor, conduce la noi abordări în ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea 

sistematizării şi optimizării caracteristicilor căilor rutiere în vederea consolidării coeziunii economice, 

sociale şi regionale. 
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Comuna Daia din judeţul Giurgiu este străbătută de trei drumuri clasificate şi anume drumul 

naţional nr. 5 (Bucureşti – Giurgiu), drumul naţional nr. 41 (Olteniţa – Daia, DN 5) şi de drumul comunal 

nr. 95 (DN 41 – DN 5). 

Prin Planul Urbanistic General al Comunei s-au prevăzut măsuri necesare pentru extinderea şi 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi amenajarea unor noi spaţii verzi. Primăria 

Comunei Daia îşi extinde priorităţile şi printre altele adoptă noi strategii pe termen mediu şi lung şi în 

favoarea îmbunătăţirii progresive a infrastructurii rutiere locale. 

În acest sens, stabileşte următoarele: 

−  Implementarea Programului de modernizare a reţelei stradale; 

−  Implementarea Programului de introducere a canalizării pluviale şi menajere. 

Necesitatea Programului de modernizare a reţelei stradale se justifică prin faptul că dezvoltarea 

comunei determină permanent intensificarea traficului rutier, acest fapt afectând rezistenţa drumurilor 

pietruite şi confortul cetăţenilor. 

Din cadrul reţelei stradale a comunei Daia face parte şi drumul comunal DC 95 care este un drum 

pietruit şi care străbate central satul Plopşoru. 

În plan, DC 95 în lungime de cca.1825 m se desfăşoară între DN 41 şi DN 5 sub formă de 

aliniament pe cca.85 % din lungime începând de la intersecţia cu DN 41, fiind încadrat de gardurile 

proprietăţilor particulare aflate la cca.7,20 – 8,00m distanţă faţă de axă. Pe restul de 15%, finalizând cu 

intersecţia cu DN 5, traseul prezintă curbe fără o geometrie exactă, cea mai mică având raza relativă de 

45,00m. 

În profil longitudinal, DC 95 urcă de la DN 41 spre DN 5, diferenta de nivel între intersecţiile cu 

cele două drumuri naţionale fiind de cca. 8,00m iar declivitatea medie de 0,44%. Declivitatea maximă nu 

depăşeşte 1,0% cu excepţia zonelor de capăt, de racordare cu drumurile naţionale, unde declivitatea 

este de 2,0 ÷ 3,5%. Niveleta drumului existent prezintă multe denivelări şi nu se poate vorbi despre o 

anume uniformitate a suprafeţei de rulare a drumului. 

În profil transversal, DC 95 prezintă lăţimi cuprinse între 5,50 ÷ 7,00m pe zona de aliniament cu 

excepţii locale unde lăţimea scade sub 5,00m (4,80 ÷ 4,90m) iar pe ultimii 250m de legătură la DN 5, 

lăţimea pietruirii este cuprinsă în intervalul 4,50 ÷ 5,50m. Deverul are valori aleatorii iar datorită 

denivelărilor, nu se poate vorbi despre o anume uniformitate a suprafeţei de rulare a drumului. 

Sistemul rutier al drumului comunal DC 95 prezintă în momentul de faţă o structură precară 

formată din agregate necoezive de tip pietriş şi bolovăniş cu nisip, piatră spartă cu fragmente de beton 
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şi moloz, colmatate cu pământ, cu grosimi cuprinse între 0,20÷0,25m, de o calitate îndoielnică şi 

degradări multiple la nivelul suprafeţei de rulare sub formă de gropi, zone cu lipsă material pietros, etc.. 

Drumul nu rezistă traficului fără o întreţinere curentă şi costisitoare cu aport permanent de material 

pietros, deoarece sub influenţa apei acumulată în deformaţiile carosabilului şi în zona sa adiacentă îşi 

pierde capacitatea portantă şi devine impracticabil în anumite condiţii climaterice. 

Scurgerea apelor se face necontrolat în momentul de faţă, lipsind cu desăvârşire un sistem 

minimal de colectare şi evacuare a apelor pluviale, asta şi din cauza lipsei unui emisar în zonă. 

Stagnarea apei în zona drumului şi acumularea sa în gropile şi deformaţiile existente în pietruire face ca 

drumul să- şi piardă capacitatea portantă necesară traficului ce îl utilizează şi să sporească numărul şi 

gravitatea degradărilor devenind impracticabil în anumite condiţii climaterice. 

Siguranţa circulaţiei în condiţiile date este exclusă întrucât, nimic din ceea ce ar putea să o 

definească, nu se regăseşte la drumul existent. 

Modernizarea DC 95 va avea un impact favorabil în zonă, întrucât se vor realiza o serie de 

deziderate ale comunităţii locale, a mediului de afaceri şi a transportatorilor rutieri, precum: 

−  reducerea timpului de călătorie; 

−  reducerea semnificativă a disconfortului locuitorilor comunei produs de maşinile mari ce 

tranzitează comuna; 

−  sporirea considerabilă a capacităţii de circulaţie şi a vitezei medii de deplasare; 

−  reducerea degradării şi a uzurii drumului, datorită suprasolicitărilor cauzate de traficul greu; 

−  reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea prafului care este nociv şi reduce 

vizibilitatea, a noxelor şi a zgomotului cu efect asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. 

2.1.2.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului 

Entitatea responsabilă cu implementarea Proiectului este Primăria Comunei Daia cu sediul în 

Comuna Daia, Judeţul Giurgiu, cod poştal 087070, Tel./Fax 0246/24.40.85, Primar: Şerban Adrian 

Florin şi Viceprimar: Mihai Petre. 

2.2. Descrierea investiţiei 

Având în vedere condiţiile actuale de circulaţie rutieră în zona Comunei Daia, apare ca necesitate 

şi oportunitate evidentă, modernizarea drumului comunal DC 95 în zona cea mai solicitată din punct de 

vedere al circulaţiei auto şi anume zona de sud-est (legătura rutieră cu DN 5 şi DN 41). 
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2.2.1. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii 
pot fi atinse 

 

SCENARIUL 1 - Alternativa 1 de traseu, cu Sistem rutier suplu 

S-a ales un sistem rutier suplu alcătuit din straturi asfaltice pe fundaţie din agregate naturale 

simple (nestabilizate) şi strat de formă din balast. 

 

SCENARIUL 2 - Alternativa 1 de traseu, cu Sistem rutier rigid 

S-a ales un sistem rutier rigide alcătuit din dale de beton de ciment pe fundaţie din agregate 

naturale simple (nestabilizate) şi strat de formă din balast. 

Criteriile şi evaluarea Scenariilor 1 şi 2 sunt prezentate în tabelul următor: 

 

 

 

 

Evaluarea multicriterială a Scenariilor 1 şi 2 este următoarea: 
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Ponderile criteriilor, precum şi scorul Scenariilor 1 şi 2 analizate, sunt: 

 

 

 

Concluziile evaluării sunt că Scenariul 1 (cu Sistem rutier suplu), este superior Scenariului 2 (cu 

Sistem rutier rigid), cu un scor de 160 la 120, deci cu cca. 30% mai avantajos. 

Analiza multicriterială recomandă Scenariul 1 – cu Sistem rutier suplu. 

Scenariul recomandat de elaboratorul Studiului de Fezabilitate de a fi reţinut şi dezvoltat ca Proiect de 

Modernizare DC 95, este Scenariul 1 - „Alternativa cu Sistem rutier suplu”. Scenariul recomandat 

prezintă următoarele avantaje majore: 

-Viteză medie de deplasare mai mare, apropiata de limita legala de 50 km/ora. 

-Un factor hotărâtor îl constituie calitatea rulării pentru traficul de pasageri, care este net 

superioară în favoarea sistemului rutier cu îmbrăcăminte asfaltică. 

2.3. Date tehnice ale investiţiei 

Studiul de Fezabilitate dezvoltă în continuare numai varianta recomandată „Varianta 1” şi 

aprobată de Beneficiar, ca fiind cea care răspunde cel mai bine cerinţelor acestuia, atât din punct de 

vedere financiar cât şi din punct de vedere al confortului. 

2.3.1. Zona şi amplasamentul 

Comuna Daia este aşezată, în partea de sud a ţării, în centrul Câmpiei Române, în sudul judeţului 

Giurgiu, la o distanţă de 54 km sud de Capitala ţării şi la 12 km nord de Municipiul Giurgiu. Comuna 

este străbătută de drumurile naţionale nr. 5 (Bucureşti – Giurgiu) şi nr. 41 (Olteniţa – Daia, DN 5 şi de 

drumul comunal DC 95 ce leagă DN 5 şi DN 41. 

Pe site-ul Primăriei se menţionează că la sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea 

de Daiția, făcea parte din plasa Marginea a județului Vlașca și era formată din satele Daia și Daiția, 

având în total 1040 de locuitori. În comună funcționau o școală mixtă și două biserici. Anuarul Socec din 
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1925 o consemnează cu numele de Dăița, având 1860 de locuitori în satele Daia, Dăița și Plopșoru. În 

1931 a apărut comuna Daia, prin separarea satului Daia, comuna Dăița rămânând cu satele Dăița și 

Plopșoru. 

În 1950, comunele au fost transferate raionului Giurgiu din regiunea București, în timp ele fiind din 

nou comasate sub numele de Daia. În 1968, comuna Daia a trecut la județul Ilfov, tot atunci fiind 

desființat satul Dăița, comasat cu satul Plopșoru. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus 

la transferarea comunei la județul Giurgiu. 

Vatra satelor Daia și Plopșoru care compun în prezent comuna Daia este situata în cea mai 

mare parte în zona de contact a Luncii Dunării cu versantul Câmpiei Burnașului, respectiv prima 

terasa a Dunării. Localizarea vetrelor de sat în această zonă au fost determinate de expunerea 

prielnică către sud și de adăpostul relativ pe care îl oferă versantul Câmpiei Burnașului, dar mai ales 

de existența pânzelor freatice la mică adâncime, precum și a unor izvoare care apar la baza 

versantului. 

În ceea ce privește modul de formare, în amplasamentul lui DC 95, satul Plopșoru are o formă 

poligonală regulată, cu o textură stradală regulată, cu o “linie principală” dată de DC 95 și mai multe 

“linii”, secundare paralele sau perpendiculare pe strada principală. 

Densitatea actuală a populaţiei în intravilanul comunei este de aproximativ 8 loc/ha (numărul 

de 3096 locuitori raportat la 388,46ha in intravilan). 

Pe ansamblu, se poate spune că localitatea nu este prea bine dezvoltată prezentând o 

infrastructură rudimentară, fără reţele de gaze naturale, alimentare cu apă şi canalizare. 

Principalele activităţi economice sunt: servicii, agricultură, comerţ, construcţii. 

Reţeaua stradală a Comunei Daia este conectată la reţeaua majoră a drumurilor publice prin 

intermediul celor trei drumuri clasificate care o străbat: DN 5, DN 41 şi DC 95. 

2.3.2. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 

Terenul pe care se vor construi drumurile modernizate face parte parţial din domeniul public şi 

aparţine localităţii Daia, conform H.G. 968 din 5 septembrie 2002 Anexa nr.61 privind atestarea 

domeniului public al Comunei Daia, judeţul Giurgiu şi parţial pe terenuri aparţinând domeniului privat, 

terenuri ce urmează a fi expropriate. 
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Pentru identificatea proprietarilor s-au folosit planuri parcelare la scara 1:5000, planuri cadastrale 

la scara 1:10.000, 1:25.000 furnizate de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu cât şi 

alte date obţinute de la Primăria Comunei Daia. 

2.3.3. Situaţia ocupărilor definitive de teren 

La stabilirea traseelor proiectate s-a urmărit ca suprafeţele de terenuri necesare a fi expropriate, 

să fie cât mai mici. 

Nr. 
crt.  

Teritoriu 
administrativ 

ADRESA PROPRIETAR 
Adresă 

proprietari 

Suprafaţa 
ocupată definitiv 

[mp] 

Tip 
propr. 

1 PLOPŞORU DC 95 
NR. CAD. 

30147 
DAIA 15 PP 

2 PLOPŞORU DC 95 
S.C.ALMATAR 

TRANS 
DAIA 3 PP 

 

Pentru drumul comunal DC 95 (LDC 95 = 1824,40 ml) totalul suprafețelor necesare a fi expropriate 

din proprietate privată este de 18,00 mp deținute de un număr de 2 de proprietari. 

Pentru drumul comunal DC 95 (LDC 95 = 1824,40 ml) suprafaţa totală de teren ce urmează a fi 

ocupată de obiectivul de investiţie corespunde unităţii administrativ–teritoriale Daia, fiind calculată 

analitic şi este de 33.949,00 m.p.. 

2.3.4. Studii de teren 

Studii topografice 

Studiile topografice care au stat la baza întocmirii Proiectului au fost efectuate în proiecţie 

STEREOGRAFICA 1970 şi plan de referinţă MAREA NEAGRA 1975, conform cerinţelor Oficiilor de 

cadastru. 

Toate lucrările topografice s-au executat pe baza unei reţele de sprijin care să răspundă atât 

necesităţilor de întocmire a documentaţiei şi trasării soluţiilor proiectate cât şi folosirii ei ca bază pentru 

documentaţia de cadastru necesară achiziţionării de terenuri ocupate prin realizarea lucrării. Punctele 

reţelei de sprijin (staţiile de drumuire) sunt marcate cu borne cu vizibilitate între ele (între 2 borne 

succesive). 

Pentru identificarea ulterioară a bornelor, s-a întocmit o schiţă de reperaj cu definirea a trei 

distanţe faţă de reperii stabiliţi în teren (stâlpi, pomi izolaţi, colţuri de gard, colţuri de clădiri etc.). 
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Studii Geotehnice 

Elaborarea Studiului Geotehnic a avut ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a 

soluţiilor proiectate. 

Realizarea acestuia a vizat acoperirea întregului sector în studiu, cu lucrări specifice de teren şi 

laborator, pentru: 

• identificarea stratificaţiei terenului; 

• determinarea grosimii şi alcătuirii sistemului rutier existent pe drumul comunal DC 95; 

• determinarea naturii terenului din patul drumului; 

− determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din patul drumului. 

Succint, informaţiile pe care Studiul Geotehnic le-a furnizat şi au constituit baza de lucru în 

procesul de proiectare şi dimensionare a structurii rutiere, sunt: 

Geomorfologia 

Câmpia Burnas este situată între Cîlniştea, Argeş şi lunca Dunării şi domină, prin versanţi abrupţi, 

unităţile vecine. Este o câmpie de tip tabular, care se înalţă la 80 ÷ 90 m, fiind adânc fragmentată de 

pâraie şi ogaşe, dirijate mai ales către Cîlniştea. Pe latura dunăreană se dezvoltă terasa a IV-a a Dunării 

(de 55 m), denumita şi terasa Greaca. La contactul văilor cu Stratele de Frăteşti apar izvoare bogate 

(obişnuit pe laturile de Nord şi Sud). 

Figura 1: Morfologia amplasamentului analizat 
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Geologia 

Din punct de vedere geologic, la alcătuirea geologică a structurii terenului natural sunt prezente 

depozite atribuite Holocenului superior (qh2). 

În succesiunea acestora se remarcă prezenţa argilelor prăfoase cu trecere la prafuri argiloase 

la partea superioară şi a nisipurilor şi pietrişurilor în bază. 

Hidrogeologia 

Din punct de vedere hidrogeologic acviferul freatic cantonează sub adâncimea investigată. Acest 

orizont acvifer subteran are dezvoltare pe toată suprafaţa luncii, nivelul hidrostatic fiind dependent de 

regimul hidric al zonei. 

Hidrologia 

Râul Argeş constituie principalul râu care drenează zona şi care este principalul colector 

hidrografic al zonei. Debitele medii anuale variază de la an la an funcţie de cantităţile de ploaie. Debitele 

maxime cele mai importante au provenienţă tot pluvială şi se înregistrează, în mod obişnuit, în intervalul 

mai-octombrie. 

Clima 

Având poziţie centrală în cadrul Câmpiei Române, clima este temperat – continentală şi este dată 

de particularităţile circulaţiei generale ale atmosferei şi determinată de configuraţia reliefului. 

Întreaga suprafaţă a judetului Giurgiu aparţine sectorului cu climă continentală – ţinutul climatic al 

Câmpiei Române (după Monografia geografică a României - jud. Giurgiu). Regimul climatic general are 

o evidentă omogenitate teritorială, datorată uniformităţii reliefului de câmpie. El se caracterizează prin 

veri foarte calde, cu cantităţi medii de precipitaţii nu prea importante, care cad, in mare parte, sub 

forma de averse şi prin ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate, atât de viscole putemice, cât şi 

de încălziri frecvente, care determină discontinuitatea în timp şi spaţiu, a stratului de zăpadă. 

Circulaţia generală a atmosferei înregistrează frecvenţe relativ mari ale advecţiilor de aer 

temperat-oceanic din V şi NV (cu precădere în semestrul cald) şi ale advecţiilor de aer temperat-

continental din NE şi E (cu deosebire în semestrul rece). Acestora li se adaugă pătrunderile mai rare 

de aer arctic din N, de aer tropical-maritim din SV şi S şi de aer tropical din SE şi S. 

Temperatura aerului prezintă o descreştere latitudinală sesizabilă, determinată de scăderea de la 

S spre N a intensităţii radiaţiei solare globale: 
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Regimul temperaturilor : 

- temperatura medie anuală: +10°C; 

- temperatura maximă absolută: +39°C; 

- temperatura minimă absolută: -32,0°C; 

- temperatura medie in luna ianuarie: -3,2ºC; 

- temperatura medie in luna iulie: +22ºC; 

Adâncimea maximă de îngheţ: 0,85 m. 

Stratul de zăpadă are o distribuţie discontinuă atât în teritoriu, cât şi în timp, datorită vânturilor 

putemice care spulberă şi troienesc zăpada, pe de o parte şi frecventelor intervale de moină, pe de altă 

parte. Durata medie anuală este de 50 zile în Nord. Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă 

este maximă în luna ianuarie, când se ridică la circa 10 cm în partea nordică a judeţului Giurgiu. 

• Regimul precipitaţiilor: 

Cantitatea de precipitaţii medii multianuale, măsurate într-o perioadă de 10 ani, este repartizată 

după cum urmează : 

- - media anuală:   553 mm; 

- - iunie:  75,6 mm; 

- - februarie:  29,1 mm; 

- - cantitatea maximă:  105,3 mm. 

• Regimul vânturilor : 

Sunt slab influenţate de relieful uniform, vitezele rămânând relativ mari, iar direcţiile relativ 

constante. Frecvenţele maxime revenind vânturilor de SV (20,0%) şi NE (18,6%), urmate de cele din SE 

(10,0%) şi E (9,0%). În partea nordică a judeţului predomină, de asemenea, vânturile din NE (circa 20%) 

şi E (circa 20%), urmate de cele din SV (circa 17%) şi V (circa 14%). Viteza medie a vânturilor:  2,2 şi 

4,5 m/s. 

• Încărcări date de vânt: 

- presiunea dinamică de bază stabilizată la 10 m deasupra terenului, pentru zona B: 0,42 

kN/mp; 

- presiunea de referinţă a vântului, mediată pe 10 min. la 10 m şi 50 ani interval mediu de 

recurenţă: 0,4 kPa. 
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• Încărcări date de zăpadă: 

- - greutatea de referinţă a stratului de zăpadă pentru o perioadă de revenire de 10 ani, pentru 

zona B: 1,2 kN/mp. 

Caracterizarea geotehnică a amplasamentului NP 074/2014 

Lucrările de prospecţiune au constat dintr-o cartare de suprafaţă şi executarea a 14 foraje 

geotehnice de 2,00m adâncime. În vederea caracterizării geotehnice a succesiunii straturilor 

evidenţiate prin lucrările de investigare executate, s-au efectuat determinări specifice de laborator. 

Valorile parametrilor geotehnici obţinuţi în laboratorul geotehnic şi asimilate conform NP 112-14 şi 

STAS 3300/1-85, pentru pământurile întâlnite în succesiunea terenului natural din amplasamentul 

cercetat, sunt redate în tabelul de mai jos: 

 

Parametrul geotehnic (denumire, simbol şi unitate 

de măsură) 

Succesiunea lito-geotehnică sistematizată 

Argile prăfoase (AP) Prafuri argiloase (PA) 

% argilă coloidală 17 10 

% argilă 32 27 

% praf  58 60 

% nisip 11 13 

% pietriş - - 

Limita inferioară de plasticitate (Wp - %) 14,93 13,89 

Limita superioară de plasticitate (WL - %) 43,94 47,33 

Umiditatea naturală (W - %) 18,48 19,98 

Indice de plasticitate (Ip - %) 29,02 23,22 

Indice de consistenţă (Ic) 0,843 0,775 

Greutate volumetrică naturală yn (kN/m3) 18,04 17,76 

Greutate volumetrică uscată yd (kN/m3) 15,10 15,16 

Porozitate (n - %) 39,50 40,01 

Indicele porilor (e) 0,653 0,668 

Gradul de saturare (Sr) 0,818 0,761 

Modul edometric – normal (M2_3 – kPa) 11014 10869 

Modul edometric stare inundată (M2_3 – kPa) 6517 6902 

Modul de deformaţie liniară (E – kPa) 10000 9000 
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Presiunea de unflare (pu – kPa) 90 80 

Coeficient de frecare beton – rocă (µ) 0,25 0,30 

Unghiul de frecare internă (φ – grade) 16 17 

Coeziunea (c – kPa) 40 31 

Presiunea convenţională 250 250 

 

Valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare a sistemului rutier 

sunt de 65 ÷ 70 Mpa conform Buletin tehnic rutier  nr. 1/2001. 

Terenul nu prezintă indici de pierdere a stabilităţii. 

 

Condiţii seismice conform P100/2013 

Hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a acceleraţiei seismice 

orizontale a terenului, ag determinată pentru un interval mediu de recurenţă (IMR) de referinţă, valoare 

numită în continuare “acceleraţia terenului pentru proiectare”. Valoarea ag corespunde unui interval 

mediu de recurenţă IMR = 225 ani (probabilitate de depăşire de 20% în 50 de ani) şi este: ag = 0,25g. 

Perioada de control (colţ) TC a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona (palierul) de 

valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze 

relative. TC se exprimă în secunde şi este: TC = 1,0s. 

 

Romania – Zonarea teritoriului Romaniei in 
termini de perioada de control (colt), Tc a 

spectrului de raspuns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ACTUALIZARE DOCUMENTAŢIE SF PENTRU MODERNIZARE DC 95 (Km 0+000÷Km 1+824,40 ÎNTRE DN 5 ŞI DN 41) ÎN COM. DAIA, 
JUD. GIURGIU” 

Elaborator: S.C. CONSITRANS S.R.L.                                                                                                                            Contract: 127 / 16.09.2016 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Pagina 13 din 34 
Studiu de Fezabilitate 

 

 S C T 0 0 0 6 P R D 3 S F 0 1 M T - 0 0 

Concluziile şi recomandările Studiului Geotehnic 

Drumul se va realiza pe terenul natural după îmbunătăţirea acestuia prin compactare pe circa 

0,20m, iar ca valoare pentru presiunea conventionala de baza in calcule va fi luata Pconv. = 250 kPa 

pentru complexul argilos - prăfos. 

Dacă la cota de fundare se interceptează terenuri moi, de consistenţă redusă, acestea se vor excava în 

totalitate şi înlocui cu materiale de aport prin aşternere controlată. Se recomandă protejarea suprafeţelor 

excavaţiilor împotriva precipitaţiilor pentru a evita fenomenele de şiroire şi înmuiere a terenului din vatra 

excavaţiei. 

 

2.3.5. Studiu de trafic 

Traseul drumului comunal DC 95 străbate satul Plopşoru, comuna Daia, judeţul Giurgiu şi face 

parte din trama stradală a localităţii. Face legătura între DN 41 Giurgiu – Olteniţa din dreptul Km 62+984 

al drumului naţional şi DN 5 Bucureşti – Giurgiu din dreptul Km 48+700 al drumului naţional. 
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Generarea Traficului în Anul de Baza 2016 
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Generarea Traficului în Anul de Baza, în conditiile realizarii Proiectului de Modernizare 
 

 

 

 

 

• Ruta Plopsoru NV Plopsoru SE, prin Drumul DC95 modernizat are 1,80 km lungime.  Aceeasi ruta 

prin DN5 si DN41 are 3,50 km lungime.  Ruta prin drumul DC95 Modernizat este cu 45% mai scurta. 

• Sunt imperativ necesare masuri suplimentare de semnalizare, pentru a împiedica traficul greu de 

camioane sa urmeze ruta mai scurta, cu efecte socio-economice extrem de daunatoare asupra 

localitatii Plopsoru. 

• Prin urmare generarea traficului si prognoza au considerat ca traficul greu de camioaane (peste 3,5t) 

nu va circula pe drumul modernizat. 
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Reperele de Timp (Jaloanele) ale Proiectului 

 

 

 

Durata de Executie: 12 luni (implementare) din care 8 luni constructia propriuzisa. 

Perioada de Perpspectiva pentru Traficul de Calcul: 10 ani, adica 2018 – 2027. 

 

Traficul de Calcul 

Reglementarea normativă aplicată este AND 584-2012, Normativ pentru determinarea traficului de 

calcul pentru proiectarea drumurilor dpdv al capacităţii portante şi al capacităţtii de circulaţie. 

Traficul Total în Anul de Baza: 498 MZA, veh fizice); Debit Orar: 55 veh/ora 

Traficul Total în Anul 10 de Perspectiva: 615 MZA, veh fizice); Debit Orar: 68 veh/ora 

Clasa de Trafic: FOARTE USOR, sub 0,03 mos (Norm CD 155-2001) 
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2.3.6. Caracteristicile principale ale construcţiei 

A. LUCRĂRI DE DRUMURI 

Este descris scenariul recomandat din punct de vedere al amplasamentului şi al sistemului rutier. 

Elementele geometrice ale traseului au fost stabilite în baza STAS 10144/3–91 “Străzi. Elemente 

geometrice. Prescripţii de proiectare”. 

Traseul în plan 

Traseul drumului comunal DC 95 proiectat în plan străbate satul Plopşoru al comunei Daia şi a 

fost proiectat pentru viteza legală în localitate de 50 km/h. Începe din drumul naţional DN 41 Olteniţa – 

Daia din dreptul Km 62+984 al acestuia, din partea de sud-est a satului. Se dezvoltă spre nord-vest în 

amplasamentul actual al drumului comunal şi este format dintr-o succesiune de aliniamente unite în 

centrul intersecţiilor cu celelalte străzi pe primii 1590m, urmate pe următorii 235m de o curbă la stânga 

cu raza arcului de cerc central R = 50 m tratată cu clotoide simetrice cu lungimea L = 25m, curbă 

corespunzătoare unei viteze de proiectare V = 25 km/h şi o curbă la dreapta cu raza arcului de cerc      

R = 270 m, corespunzătoare unei viteze de proiectare V = 50 km/h. Traseul proiectat al drumului 

comunal DC 95 se închide în intersecţia de la Km 48+700 al DN 5 (lângă benzinărie). 

Traseul a fost condiţionat de constrângerile din zonă printre care cea mai importantă e constituită 

de proprietăţile private adiacente. S-a urmărit ca traseul proiectat să se inscrie cât mai mult în terenul 

public şi să ocupe cât mai puţin din terenul privat. 

Lungimea proiectată a drumului comunal DC 95 este de 1824,40 m. 

Traseul în profil longitudinal 

Având în vedere relieful traversat, declivităţile şi racordările în plan vertical nu pun probleme, 

încadrându-se în parametrii normaţi prin STAS 10144/3–91 “Străzi. Elemente geometrice. Prescripţii de 

proiectare”. 

Astfel, declivitatea minimă a fost stabilită la valoarea de 0,3% iar cea maximă la valoarea de 2,5%, 

ambele fiind compatibile cu viteza de proiectare adoptată V = 50 km/h, corespunzătoare unei străzi de 

categoria III, cu două benzi de circulaţie. 

Declivităţile succesive cu valori apropiate sunt racordate între ele prin frânturi iar restul 

declivităţilor succesive, prin arce de cerc cu valori ale razelor, corespunzătoare vitezei de bază stabilită 

prin proiectarea axei în plan, valoarea minimă a razelor proiectate fiind de 1000 m iar cea maximă de 

25000m. 
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Linia roşie a fost fixată astfel încât trotuarele să fie la nivelul terenului din dreptul intrărilor în curţi 

fără a crea praguri în faţa proprietăţilor prin care eventual s-ar menţine apa din ploaie în interiorul 

acestora. 

Traseul în profil transversal 

În baza traficului estimat şi în conformitate cu STAS 10144/1-90 “Străzi. Profiluri transversale. 

Prescripţii de proiectare”, drumul comunal a fost încadrat pe ansamblul zonei în reţeaua secundară de 

circulaţie dar local în reţeaua majoră de străzi a localităţii, profilul transversal are caracteristicile unei 

străzi de categoria III, cu două benzi de circulaţie, după cum urmează: 

- lăţimea părţii carosabile ................................................................. 7,00 m; 

- lăţimea fâşiei libere (spaţiului verde) ............................................. 1,00 m; 

- lăţimea pistei de ciclişti (pentru un sens de circulaţie) ................... 1,00 m; 

- lăţimea trotuarului ........................................................................... 1,50 m. 

Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri prefabricate din beton 20x25 cm, iar pistele de ciclişti 

şi trotuarele vor fi încadrate cu borduri prefabricate din beton 10x15 cm. 

În aliniament, deverele benzilor de circulaţie sunt orientate spre exterior (spre dreapta faţă de 

sensul de mers) şi au valoarea de 2,5% pentru îmbrăcămintea rutieră asfaltică. În curbe, funcţie de rază 

şi viteză, deverul s-a convertit pentru curba cu R = 270m şi V = 50 km/h şi supraînălţat cu valoarea de 

4,5% pentru curba cu R=50m şi V = 25 km/h. 

Panta transversală la trotuare şi la pistele de ciclişti este 1% având direcţia de scurgere şi 

colectare a apelor pluviale de pe suprafaţa pietonală, la rigola bordurii 20x25 cm. 

Sistem rutier 

S-au analizat două soluţii de sistem rutier, compatibile cu categoria III a străzii, în conformitate cu 

recomandările Expertizei Tehnice: 

− sistem rutier suplu (nerigid); 

− sistem rutier rigid. 

Dimensionarea sistemului rutier suplu (nerigid) descrisă în cadrul Expertizei Tehnice s-a făcut 

pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, cu metoda analitică de dimensionare conformă cu 

„Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide” indicativ PD 177-2001 care se 

bazează pe îndeplinirea concomitentă a următoarelor două criterii: 



“ACTUALIZARE DOCUMENTAŢIE SF PENTRU MODERNIZARE DC 95 (Km 0+000÷Km 1+824,40 ÎNTRE DN 5 ŞI DN 41) ÎN COM. DAIA, 
JUD. GIURGIU” 

Elaborator: S.C. CONSITRANS S.R.L.                                                                                                                            Contract: 127 / 16.09.2016 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Pagina 19 din 34 
Studiu de Fezabilitate 

 

 S C T 0 0 0 6 P R D 3 S F 0 1 M T - 0 0 

- criteriul deformaţiei specifice de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase; 

- criteriul deformaţiei specifice de compresiune admisibilă la nivelul terenului de fundare. 

Dimensionarea sistemului rutier rigid descrisă în cadrul Expertizei Tehnice s-a făcut pentru o 

perioadă de perspectivă de 30 ani, cu metoda analitică de dimensionare conformă cu „Normativ de 

dimensionare a structurilor rutiere rigide” indicativ NP 081-2002 care se bazează pe criteriul tensiunii la 

întindere din încovoiere admisibilă a betonului de ciment. 

Ambele sisteme rutiere dimensionate astfel, din punct de vedere al capacităţii portante, s-au 

verificat şi din punct de vedere al rezistenţei la fenomenul de îngheţ-dezgheţ. 

Sistemele rutiere pentru partea carosabilă, compatibile cu categoria străzii, cu traficul prognozat 

pentru perspectivă şi rezistent la acţiunea îngheţ – dezgheţului, sunt de forma: 

 

1.  Sistem rutier suplu (nerigid) 2.  Sistem rutier rigid 

- 4 cm beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC 16; 

- 6 cm beton asfaltic deschis cu pietriş concasat 

BADPC 20; 

- 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă; 

- 30 cm strat inferior de fundaţie din balast; 

- geotextil anticontaminant şi anticontaminator. 

- 20 cm îmbrăcăminte din beton de ciment rutier 

BcR 4, executată într-un singur strat; 

- hârtie Kraft; 

- 2 cm nisip; 

- 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă; 

- 15 cm strat inferior de fundaţie din balast; 

- geotextil anticontaminant şi anticontaminator. 

 

Straturile asfaltice au fost stabilite conform Normativului „Mixturi asfaltice executate la cald. 

Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera – Indicativ AND 605/2013” care 

respecta prevederile SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7, SR EN 13108-20. 

Din cele două variante se propune a fi reţinut sistemul rutier 1 – suplu – întrucât îmbrăcăminţile 

rutiere bituminoase sunt cele mai răspândite datorită avantajelor pe care le prezintă din punct de vedere 

al posibilităţilor de execuţie, confortului oferit utilizatorilor, condiţiilor de întreţinere şi exploatare, costului, 

etc.. 
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Trotuarele şi pistele de ciclişti proiectate au fost prevăzute cu următoarea structură rutieră: 

−   4 cm beton asfaltic tip BA 8; 

− 10 cm dală din beton de ciment C 8/10; 

− 10 cm fundaţie din balast. 

Scurgerea şi evacuarea apelor 

Colectarea, scurgerea şi evacuarea apelor din precipitaţii de pe platforma celor 15 străzi supuse 

modernizării, s-a prevăzut a fi proiectată şi executată în strictă corelare cu reţeaua de canalizare 

pluvială şi menajeră care face obiectul altei documentaţii. 

Ca urmare, este absolut necesar ca execuţia drumului comunal DC 95 supus modernizării din 

prezenta documentaţie să se facă numai după execuţia reţelei de canalizare pluvială şi menajeră, 

pentru a evita lucrările de spargere ale străzilor modernizate precum si colectarea, scurgerea şi 

evacuarea apelor din precipitaţii de pe platforma acestora. 

La intersecţia de la Km 62+984 al DN 41 Giurgiu ÷ Olteniţa, asigurarea preluării şi scurgerii apelor 

pluviale în lungul drumului naţional, s-a realizat prin prevederea în lungul şanţurilor existente a unui 

podeţ tubular prefabricat din beton Ø 500 mm cu lungimea Lpodeț = 30,60 m.l., prevăzut cu un cămin de 

vizitare pentru a se putea asigura decolmatarea. 

Este strict necesară întreținerea permanentă a dispozitivelor de preluare, scurgere și 

evacuare a apelor pluviale. 

Parcaje şi staţii de autobuz 

Lungimea scurtă a drumului comunal DC 95 nu impune proiectarea unor spaţii de parcare nici de 

tip alveolă la marginea carosabilului şi nici retrase de la drum, cu rol de odihnă. 

Nu există în momentul de faţă o reţea de transport specializată în transportul local de călători, 

deoarece administraţia locală consideră că dimensiunile comunei nu o impune. Există însă firme 

specializate în transportul între localităţi şi care nu ocolesc spaţiile locuite ci le tranzitează. 

Sisteme de protecţie 

Având în vedere înălţimea foarte mică de rambleu a traseului proiectat, nu este necesară 

amplasarea de parapete de protecţie în lungul drumului comunal. Singura protecţie este dată de spaţiul 

liber (verde) dintre partea carosabilă şi pista de ciclişti care aduce un spor de siguranţă circulaţiei de 

biciclete şi pietonale vis-a-vis de circulaţia auto. 
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Intersecţii cu drumuri laterale 

S-au tratat toate intersecţiile cu străzile laterale, amenajarea lor ţinând cont de categoria de 

importanţă a acestor străzi, precum şi toate accesele la proprietăţile adiacente. 

De asemenea, în aceste intersecţii s-a asigurat continuitatea circulaţiei cicliştilor şi a cărucioarelor 

pentru copii şi handicapaţi, prin folosirea bordurilor teşite sau îngropate având lumina de 4 cm, precum 

şi racordări cu planuri înclinate. 

Drumurile laterale de interes local au fost amenajate pe 15 m lungime, cu racordări simple la 

drumul comunal DC 95, raza de racordare fiind de min. 3,00m pentru a evita ocuparea de terenuri din 

proprietatea privată. 

Sistemul rutier adoptat pentru străzile laterale este un sistem rutier suplu (nerigid) care are o 

alcătuire identică cu cel al drumului comunal DC 95, respectiv: 

-   4 cm beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC 16; 

-   6 cm beton asfaltic deschis cu pietriş concasat BADPC 20; 

- 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă; 

- 30 cm strat inferior de fundaţie din balast; 

- geotextil anticontaminant şi anticontaminator. 

Intersecţiile cu drumurile clasificate sunt localizate la capetele drumului comunal DC 95 

reprezentând intersecţia cu DN 41 (Km 62+984 pe drumul naţional) şi intersecţia cu DN 5 (Km 48+700 

pe drumul naţional), ele fiind amenajate cu soluţii complexe. 

Intersecţia drumului comunal DC 95 cu drumul naţional nr. 41 Olteniţa – Daia s-a amenajat în 

formă de „T”, intersecţia fiind reglementată pe principiul cedării priorităţii. Ambele drumuri care se 

intersectează au două benzi de circulaţie, câte una pe sens cu lăţimea de 3,50m dar întrucât drumul 

comunal este clasificat de traficul ce-l utilizează ca inferior drumului naţional, DN 41 ramâne drumul cu 

prioritate iar DN 95 cedează trecerea. Tipul de amenajare a fost impus de numărul redus de ramuri 

rutiere – trei – şi de lipsa spaţiului disponibil întrucât, în lungul drumului comunal sunt proprietăţi de 

teren particulare şi locuinţe. 

Pe drumul comunal denumit secundar, s-a prevăzut amenajarea unei insule de separare a 

fluxurilor de circulaţie ce realizează virajul de stânga, sub formă de picătură delimitată de partea 
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carosabilă prin borduri denivelate 20x25 cm. Raza virajului de dreapta, măsurată la interiorul curbei este 

de 12,00m. 

Intersecţia drumului comunal DC 95 cu drumul naţional nr. 5 Bucureşti÷Giurgiu s-a 

amenajat în concordanţă cu soluţia aprobată prin Avizul C.N.A.D.N.R. S.A. – Direcţia Siguranţă şi 

Monitorizare Trafic – Serviciul Verificare şi Control UZD Nr. 92/42335 / 13.07.2016 emis pentru S.C. 

ALMATAR TRANS S.R.L. Proiect nr.24/2016 – “Reamenajare acces,construire totem, steaguri, panou 

de informare, stâlpi iluminat exterior – com. Daia, DN 5, Km 48+700, stânga, jud. Giurgiu. 

Acest lucru a implicat racordarea traseului proiectat al drumului comunal DC 95 la DN 5 pe acelaşi 

amplasament cu soluţia aprobată în proiectul mai sus amintit unde drumul comunal a fost amenajat pe 

cca. 15 m lungime. Astfel amenajarea s-a făcut numai cu viraj dreapta, accesul la DN 5 fiind realizat prin 

intermediul benzii de decelerare pentru accesul la benzinăria adiacentă. 

 

B. LUCRĂRI DE SEMNALIZARE ŞI MARCAJE RUTIERE 

Semnalizarea punctelor de lucru precum şi asigurarea circulaţiei pe timpul execuţiei lucrărilor se 

vor face în conformitate cu „Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de 

instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru 

protejarea drumului” – emise de Ministerul de Interne şi Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 şi 

constau din măsuri privind siguranţa şi controlul circulaţiei rutiere prin dirijarea temporară a traficului. 

După terminarea lucrărilor, s-a prevăzut un sistem de semnalizare şi marcaj rutier, proiectat cu 

scopul măririi gradului de siguranţă şi fluenţă în circulaţie precum şi pentru a permite tuturor 

participanţilor la trafic să se orienteze pentru a elimina confuziile şi manevrele greşite. 

Marcajele, ca o componentă a sistemului de orientare şi dirijare a vehiculelor, se aplică pe 

suprafaţa părţii carosabile, pe borduri şi alte elemente ale drumului conform prescripţiilor STAS 1848-

7/2004. În funcţie de locul unde se aplică şi rolul pe care trebuie să-l aibă în dirijarea şi orientarea 

circulaţiei, s-au prevăzut mai multe tipuri de marcaje conform SR 1848-7/2004 „Siguranţa circulaţiei. 

Marcaje rutiere”: 

− longitudinale – pentru separarea sensurilor de circulaţie, delimitarea benzilor de 

circulaţie, reglementarea depăşirilor, etc.; 

− transversale – marcarea sectoarelor de drum pe care trebuie redusă viteza, pentru 

ghidare, săgeţi şi inscripţii, etc.. 
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Sistemul de dirijare şi orientare a circulaţiei a fost completat cu semnalizarea verticală pentru care 

s-au prevăzut indicatoare conform SR 1848-1/2011, SR 1848-2/2011, SR 1848-3/2011 de mai multe 

tipuri: 

− indicatoare rutiere de avertizare; 

− indicatoare rutiere de reglementare; 

− indicatoare rutiere de orientare şi informare. 

 

2.3.7. Utilităţi 

În amplasamentul drumului comunal DC 95 supus modernizării au fost identificate mai multe 

categorii de utilităţi şi anume reţele aeriene de distribuţie energie electrică de joasă, medie tensiune şi 

iluminat public de tip L.E.A. (reţele amplasate pe stâlpi comuni), conductă de alimentare cu apă, parte 

din ele toate urmând să fie mutate în alt amplasament sau protejate în amplasamentul existent, după 

caz. 

Datorită faptului că traseul drumului afectează instalaţiile electrice, respectiv reţelele aeriene de 

distribuţie energie electrică de joasă, medie tensiune, de iluminat public, branşamentele de joasă 

tensiune din zonă, inclusiv stâlpii electrici cu fundaţiile şi legăturile aferente, acestea vor fi relocate. 

Prezenta documentaţie cuprinde relocările stâlpilor electrici (4 bucăţi) cu fundaţie adecvată şi 

prelungire cablu LEA până la noua poziţie. 

Pentru mutarea şi protejarea acestor reţele electrice vor fi realizate proiecte la faza următoare de 

proiectare. 

Soluţia proiectată 

Stâlpii de susţinere LEA afectaţi se relocă şi se transformă din stâlp de susţinere în stâlp de capăt. 

Instalaţiile de iluminat public şi de distribuţie de joasă şi medie tensiune este de tip aerian şi 

montată pe stâlpi din beton (comuni pentru distribuţia de joasă tensiune combinată cu medie tensiune). 

Mutarea stâlpilor electrici din vechiul amplasament pe noua poziţie se va face astfel: 

− se vor monta 22 stâlpi noi din beton, h=(8-10)m, în fundaţie de beton proprie; 

− se va reloca instalaţia de iluminat pe noii stâlpi prin conectarea la instalaţia existentă, folosindu-

se acelaşi tip şi secţiune de cablu; 

− se va reloca întreaga distribuţie de joasă tensiune – branşamente pe noii stâlpi prin conectarea 

la instalaţia existentă, folosindu-se acelaşi tip şi secţiune de cablu; 

− toate relocările se vor executa cu scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor; 
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− se vor demonta stâlpii afectaţi; 

− se vor demonta branşamentele afectate; 

− se vor executa verificări înainte de punerea în funcţiune. 

Încadrarea în prevederile normelor şi normativelor în vigoare 

Instalaţiile electrice prevăzute în prezenta descriere se încadrează şi respectă prevederile 

normelor şi normativelor în vigoare, atât ca prevederi pentru instalaţii electrice, neelectrice, cât şi din 

punct de vedere al protecţiei mediului, sănătăţii şi protecţiei oamenilor şi animalelor. 

În vederea corelării lucrărilor de drumuri şi canalizare, în documentaţia de specialitate pentru 

reţelele de canalizare menajeră şi pluvială, vor fi cuprinse şi lucrările de mutare şi protejare ale reţelelor 

de alimentare cu apă existente din amplasamentul drumului. 

Execuţia drumului va începe după eliberarea amplasamentului acestuia prin mutarea şi protejarea 

utilităţilor existente. 

2.3.8. Concluziile evaluării impactului asupra mediului 

Elaborarea prezentului plan urmăreşte stabilirea condiţiilor minime privind protecţia mediului şi 

prevenirea dereglărilor ecologice posibile pe parcursul execuţiei lucrărilor sau datorate realizării noii 

investiţii propuse, astfel încât să se respecte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din                 

22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului 

nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor 

metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, Ordinul 

nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Ordinul nr. 135/ 10 februarie 2010 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private precum 

şi celelalte acte legislative în vigoare privind protecţia mediului. 

Prin modernizarea drumului comunal DC 95 vor apărea următoarele influenţe favorabile: 

− asupra mediului: 

- reducerea poluării; 

- reducerea zgomotului. 

− din punct de vedere economic: 

- reducerea consumului de carburant; 

- reducerea uzurii autovehiculelor; 

- reducerea timpilor de parcurs; 

- facilitarea dezvoltării zonei, prin infrastructura de transport modernizată. 
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− din punct de vedere social: 

- deplasări mai rapide; 

- creşterea accesibilitaţii în zonă. 

Aceste elemente reprezintă efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, ce 

apar în urma realizării lucrărilor. În general se poate afirma că realizarea acestui obiectiv constituie un 

real şi important folos pentru întreaga comunitate şi a activităţii economico-sociale din zonă. 

Administratorul drumului împreună cu executantul va monitoriza intrările, consumurile şi ieşirile din 

procesul de executare al lucrării, astfel încât să poată fi evidenţiate şi identificate pierderile. 

Administratorul drumului va stabili programe şi responsabilităţi în caz de accidente şi avarii, de 

asemenea va asigura întreţinerea cu personal bine pregătit. 

Lucrările ce urmează a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, 

drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului 

şi mediului înconjurător. Prin executarea lucrărilor de întreţinere vor apărea unele influenţe favorabile 

asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social. 

Proiectul a fost întocmit astfel încât să se încadreze în normativele referitoare la sănătatea 

oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sănătăţii din 23.07.1997) a măsurilor ergonomice şi ecologice. 

Pe ansamblu se poate aprecia că din punct de vedere al mediului ambiant lucrările proiectate nu 

introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, ci dimpotrivă, au un efect pozitiv. 

 

2.4. Durata de realizare a investiţiei şi etapele principale 

Etapele principale pentru implementarea Proiectului sunt: 

a. Etapa pregătitoare 

Această etapă cuprinde toate procedurile necesare în vederea contractării fondurilor pentru 

execuţia lucrării şi procedurile de selectare la nivel regional. 

Beneficiarul intenționeaza să finanțeze Proiectul prin constituirea de surse în conformitate cu 

legislaţia în vigoare (fonduri de la bugetul de Stat, fonduri de la bugetul local, fonduri proprii sau credite 

bancare sau alte surse legal constituite). 

Contractarea Finanţării Proiectului este estimată la începutul Trimestrului 2 din anul 2017. 

b. Realizarea proiectului tehnic 

− Realizarea Proiectului Tehnic şi însuşirea lui; 

− Întocmirea documentaţiilor pentru Licitaţia de lucrări. 



“ACTUALIZARE DOCUMENTAŢIE SF PENTRU MODERNIZARE DC 95 (Km 0+000÷Km 1+824,40 ÎNTRE DN 5 ŞI DN 41) ÎN COM. DAIA, 
JUD. GIURGIU” 

Elaborator: S.C. CONSITRANS S.R.L.                                                                                                                            Contract: 127 / 16.09.2016 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Pagina 26 din 34 
Studiu de Fezabilitate 

 

 S C T 0 0 0 6 P R D 3 S F 0 1 M T - 0 0 

c. Licitaţia pentru execuţia lucrărilor 

− Lansarea Licitaţiei pentru execuţia de lucrări; 

− Stabilirea Comisiei de evaluare a Licitaţiei; 

− Selectarea Ofertelor; 

− Elaborarea Raportului de evaluare; 

− Validarea Raportului de evaluare; 

− Stabilirea câştigătorului şi încheierea Contractului de execuţie; 

− Publicarea rezultatului Licitaţiei; 

− Predarea amplasamentului. 

d. Realizarea execuţiei de lucrări 

Conform Graficului de realizare a investiţiei (vezi Anexa 1), implementarea Proiectului va dura 

cca. 12 luni, din care 8 luni va dura execuţia efectivă a lucrărilor de bază. 

e. Etapa finală 

− Recepţie la terminarea lucrării; 

− Recepţia la sfârşitul perioadei de garanţie. 

Graficul de realizare a investiţiei este anexat (vezi Anexa 1) la documentaţie. 

 

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

Pentru estimarea costurilor necesare realizării obiectivului de investiţie s-au elaborat Devizele 

generale ale variantelor de amplasament, coroborate cu variantele constructive, conform Hotărârii 

Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea „Conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a Devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”. 

Astfel, Devizele generale şi valorile lor corespunzătoare (inclusiv TVA), sunt următoarele: 

Deviz general 1 – „Varianta 1” cu sistemul rutier suplu: 

  

TOTAL INVESTITIE C +M 

LEI EURO LEI EURO 

DG1 6315231,084 1398722.278 5273768,961 1168055,141 
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Deviz general 2 – „Varianta 2” cu sistemul rutier rigid: 

  

TOTAL INVESTITIE C +M 

LEI EURO LEI EURO 

DG2 7920012,724 1754155,642 6616297,762 1465403,712 

 

Devizele generale estimative ale investiţiei sunt anexate la documentaţie. 

Referitor la cheltuielile cuprinse în „Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază” din 

structura Devizului general al investiţiei, se menţionează că suma acestora nu depăşeşte costul de 

referinţă stabilit de standardul de cost ca şi ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice. 

3.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 

Eşalonarea costurilor s-a făcut în baza Devizului general şi a fost coroborată cu Graficul de 

realizare a investiţiei (vezi Anexa 1). 

 

4. ANALIZA COST-BENEFICIU 

4.1. Obiectivele Proiectului 

Obiectivul General al Proiectului este: 

• Imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea locala de strazi rurale principale, sub 

aspecte de capacitate de circulatie, siguranta rutiera, reducerea emisiilor poluante etc. 

Obiectivele Specifice ale Proiectului sunt: 

• Asigurarea de capacitate de circulatie necesara aferenta retelelor locale de strazi rurale. 

• Generarea unor efecte socio-economice pozitive. 

4.2. Analiza Optiunilor 

Modernizarea drumului comunal DC95 se desfăşoară între limitele de proprietate, pe traseul 

existent. Nu a fost, prin urmare, cazul analizei unor alternative de traseu, ci numai a unor eventuale 

variante de elemente geometrice si/sau de sistem rutier proiectat. 

In cele ce urmeaza solutia CU PROIECT este denumita Alternativa1. 

Optiunile proiectului sunt: 

• Optiunea 0, FARA PROIECT 

• Optiunea 1, CU PROIECT, cu Sistem rutier suplu 

• Optiunea 2, CU PROIECT, cu Sistem rutier rigid 
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Optiunea 1, CU PROIECT, cu Sistem rutier suplu 

S-a ales un sistem rutier suplu alcătuit din straturi asfaltice pe fundaţie din agregate naturale 

simple (nestabilizate) şi strat de formă din balast. 

 

Optiunea 2, CU PROIECT, cu Sistem rutier rigid 

S-a ales un sistem rutier rigide alcătuit din dale de beton de ciment pe fundaţie din agregate 

naturale simple (nestabilizate) şi strat de formă din balast. 

Criteriile şi evaluarea Optiunilor 1 si 2 sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Evaluarea multicriterială a Optiunilor este următoarea: 

 

Ponderile criteriilor, precum şi scorul Optiunilor analizate, sunt: 
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Concluziile evaluării sunt că Optiunea 1, CU PROIECT, cu Sistem rutier suplu este superioara fata 

de Optiunea 2, CU PROIECT, cu Sistem rutier rigid, cu un scor de 160 la 120, deci cu cca. 30%. 

Analiza multicriterială recomandă Optiunea 1, CU PROIECT, cu Sistem rutier suplu 

Avantajele Optiunii Recomandate sunt: 

• Viteză medie de deplasare mai mare, apropiata de limita legala de 50 km/ora. 

• Calitatea rulării pentru traficul de pasageri, care este net superioară în favoarea sistemului rutier cu 

îmbrăcăminte asfaltică. 

4.3. Analiza Cererii de Trafic şi a modului în care Proiectul o va acoperi 

Generarea Traficului în Anul de Baza 2016 

 

 

 

Generarea Traficului în Anul de Baza, în conditiile realizarii Proiectului de Modernizare 
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• Ruta Plopsoru NV Plopsoru SE, prin Drumul DC95 modernizat are 1,80 km lungime.  Aceeasi 

ruta prin DN5 si DN41 are 3,50 km lungime.  Ruta prin drumul DC95 Modernizat este cu 45% 

mai scurta 

• Sunt imperativ necesare masuri suplimentare de semnalizare, pentru a împiedica traficul greu 

de camioane sa urmeze ruta mai scurta, cu efecte socio-economice extrem de daunatoare 

asupra  localitatii Plopsoru 

• Prin urmare generarea traficului si prognoza au considerat ca traficul greu de camioaane 

(peste 3,5t) nu va circula pe drumul modernizat. 
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4.4. Perioada de Referinta si Reperele de Timp ale Proiectului 

 

 

• Durata de Executie: 12 luni (implementare) din care 8 luni constructia propriuzisa 

• Perioada de Perpspectiva pentru Traficul de Calcul: 10 ani, adica 2018 – 2027 

Traficul de Calcul 

• Reglementarea normativă aplicată este AND 584-2012, Normativ pentru determinarea 

traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor dpdv al capacităţii portante şi al capacităţtii 

de circulaţie. 

• Traficul Total în Anul de Baza: 498 MZA, veh fizice); Debit Orar: 55 veh/ora 

• Traficul Total în Anul 10 de Perspectiva: 615 MZA, veh fizice); Debit Orar: 68 veh/ora 

• Clasa de Trafic: FOARTE USOR, sub 0,03 mos (Norm CD 155-2001) 

4.5. Analiza financiară 

Ipoteze de bază 

− Toate beneficiile şi costurile sunt exprimate în preţuri constante, în EUR – anul de bază 2016 

şi sunt prezentate sub formă incrementală OPT 1 – OPT 0 

− Rentabilitatea Proiectului este evaluată pentru perioada de perspectivă de 10 ani 

− Calculele de Rentabilitate au fost efectuate în EUR. Pentru elementele de cost este utilizată 

rata de schimb a BNR: 4,5150 ron/euro, la data de 23 noiembrie 2016. 

• Pentru costurile exprimate în EUR, rata de actualizare financiară este de 4%, în conformitate 

cu recomandările “Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, 2014 - 2020 
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Concluzii 

Proiectul nu generează Venituri Directe, prin urmare este necesară finanţarea acestuia. 

Diferenţa de Finanţare este de 100%. 

 4.6. Analiza economică 

Costul Proiectului este mult mai mic decât pragul inferior de 20 mil EUR.. 

Prin urmare, Analiza Economica Nu este aplicabila la acest Proiect. 

Urmeaza ca Analiza de Sezitivitate Nu are Obiect. 

Urmeaza ca  Analiza de Risc Inverstitional Nu are Obiect. 

 

5.  SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 
Sursele de finanţare a investiţiei constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare sunt: 

•fonduri de la bugetul de Stat 

•fonduri de la bugetul local 

•fonduri proprii sau credite bancare – NU ESTE CAZUL 

•alte surse legal constituite – NU ESTE CAZUL 

Contributiile la Finantarea Proiectului sunt: 
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6.  ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN 
REALIZAREA INVESTIŢIEI 

Proiectul de Modernizare va avea efecte pozitive şi asupra creării de noi locuri de muncă.  

Impactul Proiectului este de cca 10 locuri de munca, estimate astfel: 

 

 
6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 

Executarea lucrărilor se va realiza cu personal calificat, angajat în cadrul firmelor de constructii din 

domeniu. 

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

In faza de exploatare a drumului operatiile de întretinere curenta vor fi realizate prin externalizarea 

serviciilor.  Estimarea ocuparii suplimentare a fortei de munca este de cca 2-posturi , pe durata de cca 

1.0 luni pe an. 

Sumarul impactului pozitiv al Proiectului asupra forţei de muncă este: 
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