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1. INFORMATII GENERALE P

1.1. Denumirea obiectivului d

Lucrări de construire trotuare adia

1.2. Amplasamentul 

Amplasamentul este situat in Rom

1.3. Actul administrativ prin c

HCJ NR. 84/05.07.2019 privind aso

sume din bugetul judetului Prahov

1.4. Ordonatorul principal de 

Unitatea administrativ teritoriala 

Str. Mînăstirei nr. 802, sat Brebu

1.5. Investitorul 

Unitatea administrativ teritoriala C

Str. Mînăstirei nr. 802, sat Brebu, 

1.6. Beneficiarul investiției 

Comuna Brebu prin Consiliul Local

1.7. Elaboratorul proiectului t

Provia Design s.r.l. 

Bucuresti, str. Jean Steriadi 40, bl.

Fax : 0374.093.990/ Telefon : 0729

Data elaborării: Iulie 2019 

Nr. proiect :  D54 

 

adiacente DJ214 – 1,3 km, in Comuna Brebu 

iv Teritoriala Comuna Brebu          

MEMORIU TEHNIC GENERAL 

LE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

lui de investiții 

 adiacente DJ214 – 1,3 km, in Comuna Brebu, județu

Romania, regiunea Sud – Muntenia, județul Prahova

rin care a fost aprobat, in condițiile legii, studiul de 

d asocierea Judetului Prahova cu localitatile din jude

ahova pe anul 2019 in vederea realizarii unor obiecti

l de credite 

a Comuna Brebu 

bu, Județul Prahova, Tel: 0244.357.521, Fax: 0244.35

iala Comuna Brebu 

bu, Județul Prahova, Tel: 0244.357.521, Fax: 0244.35

 

ocal al Comunei Brebu 

lui tehnic de execuție 

, bl. M11, ap. 9 

0729.510.466 
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țul Prahova 

ova, comuna Brebu. 

l de fezabilitate 

judet precum si alocarea unor 

iective de interes public. 
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4.358.041 
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE 

2.1. Particularități ale amplasamentului 

2.1.1. Descrierea amplasamentului 

Brebu este o comună în județul Prahova, Muntenia, România, formată din satele Brebu Mânăstirei 

(reședința), Brebu Megieșesc, Pietriceaua și Podu Cheii.  

Pentru asigurarea unui transport in condiții de siguranța si confort a locuitorilor trebuie asigurata 

modernizarea strazilor prin realizarea de trotuare in comuna. Astfel Consiliul Local al Comunei Brebu a 

decis evaluarea tehnico-economica a intregii infrastructuri stradale nemodernizate la aceasta data, pentru 

aplicarea unor strategii de transformare a localitatii intr-o localitate europena cu conditii similare pentru 

locuitori cu cei ce traiesc in statele europene cu un grad de civilizatie mai ridicat. Geomorfologia este tipică 

zonelor deluroase, având culmi largi şi văi torenţiale.  

Având in vedere ca trotuarele de pe DJ214 nu au fost realizate pe întreaga lungime a traseului drumului 

județean in interiorul localității a fost proiectata prelungirea acestora pe partea stanga unde condițiile 

tehnice o permit. 

2.1.2. Topografia 

Terenul este specific zonei subcarpatice, cu diferențe de cota importante in lungul traseului drumului. 

Judetean, insa cu o panta usoara pe zona in care urmeaza sa fie realizate lucrarile. 

2.1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat prezintă următoarele caracteristici: 

 Temperatura medie anuala :8-9°C; 

 Temperatura medie lunară de 15,4ºC  

 Temperatura medie multianuală:  9,6ºC  

 Temperatura minima absoluta: -22 °C; 

 Temperatura maxima absoluta: 35°C; 

 Media anuală a precipitaţiilor atmosferice este de 850 mm. 

2.1.4. Geologia, seismicitatea 

Lucrarile din cadrul proiectului nu au nece4sitat realizarea unui studiu geotehnic. 

Din punct de vedere morfologic, zona in care se gaseste obiectivul investigat prezinta un relief accidentat, 

versantii avand in general o forma variata, cu o forma structurala arcuita. Acestia sunt constituiti la 

suprafata din depozite deluviale prafoase-argiloase sau argiloase, au aspectul unor dealuri, intretaiate de 

vai in general seci si impadurite, cu inaltimi medii, culmile lor avand in general un aspect rotunjit pe 

anticlinale. 

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei terenului 

pentru proiectare ag = 0,40g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100ani, iar 

valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de raspuns este Tc=1,6s; 
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Din punct de vedere al macrozonãrii seismice, perimetrul se încadreazã în gradul 92, corespunzãtoare 

gradelor IX pe scara MSK şi cu o perioadã de revenire de minimum 100 ani, conform STAS 11100/1-93.Din 

punct de vedere al macrozonării seismice, perimetrul se încadrează în gradul 92, corespunzător gradului VIII 

pe scara MSK şi cu o perioadă de revenire de 100 ani, conform STAS 11100/1-93; 

In foraje  nu au  fost  întâlnite  infiltrații de apă.  
 

2.1.5. Devierile si protejările de utilități afectate 

Nu este cazul 

2.1.6. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrări definitive si 

provizorii 

Datorita poziționalii străzilor in Comuna Brebu, regăsim toate tipurile de utilități, pentru Organizarea de 

șantier. 

2.1.7. Căile de acces permanente, căile de comunicații si altele asemenea 

Drumul  județean este principala legătura a localității cu rețeaua de drumuri naționale. 

2.1.8. Căile de acces provizorii 

Accesul in amplasamentul lucrării pentru desfășurarea de lucrări se poate face direct pe DJ214, lucrările 

putând a fi executate sub circulație. 

2.1.9. Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Proiectul nu cuprinde sau afectează bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

2.2. Soluția tehnica 

2.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții 

Pentru reabilitarea străzilor este necesara modernizarea sistemului rutier.  

In urma execuției lucrărilor prevăzute in cadrul proiectului, drumul județean DJ214 avea următoarele 

caracteristici tehnice: 

- lungime totala trotuar stânga  - 135,00 m 

- lungime totala trotuar dreapta  - 1310,00 m 

- lățime trotuar                 - 2.00 m  

- suprafata trotuar   - 3250 mp 

2.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției 

In cadrul proiectului nu au fost analizate multicriterial variante constructive ale sistemului rutier ale 

trotuarului optându-se aplicarea soluției utilizate la trotuarele existente. 
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2.2.3. Trasarea lucrărilor 

Toate lucrările au fost proiectate 

Neagra. In planul de situație se 

materializeze propria rețea de spr

Materializarea punctelor rețelei d

putea folosi si alte tipuri de mater

Se vor avea in vedere numai acele

marcajul. 

Compensarea rețelelor de sprijin 

rețelei de 5 cm. 

Măsurarea elementelor liniare si 

coordonatelor planimetrice cu pr

face cu picheți metalici. 

2.2.4. Protejarea lucrărilor exec

De la predarea amplasamentulu

executate si a materialelor din șan

Astfel  se va asigura paza material

Toate materiile prime, materialele

cadrul organizării de șantier.  

Deșeurile vor fi colectate si dep

evidenta stricta a deșeurilor prod

vigoare. 

2.2.5. Organizarea de șantier 

Conform legislației in vigoare, org

va câștiga licitația de execuție. 

Organizarea de șantier se poate a

de energie electrica, amplasarea a

zona. 

In Organizarea de șantier a fost 

electrice de racord, branșamente 

 

Data: 23.07.2019

adiacente DJ214 – 1,3 km, in Comuna Brebu 

iv Teritoriala Comuna Brebu          

tate in sistemul de coordonate național Stereo70 cu

 se regăsesc borne de nivel, pe baza cărora constr

 sprijin. 

lei de sprijin se va face cu borne de beton, conform

aterializări (borne FENO, picheți metalici) cu acceptu

cele puncte conservate, pentru care exista certitudin

rijin se va face ca rețea libera astfel încât sa se asigu

e si unghiulare se va face cu stația totala, aceasta a

u precizia ±5 cm. Materializarea punctelor din rețe

executate si a materialelor din șantier 

ntului către Constructor acesta este responsabil 

șantier in conformitate cu legislația in vigoare. 

erialelor depozitate si delimitarea clara a zonelor cu 

alele de construcție, carburanții vor fi depozitate in sp

 depozitate selectiv in cadrul organizării de șantie

produse / tratate / valorificate / eliminate, conform

 

, organizarea de șantier va fi analizata si realizata de

te așeza chiar in amplasament, existând la indemna

rea acesteia făcându-se cu aprobarea Beneficiarului

ost prevăzuta platforma betonata pentru amplasar

nte si împrejmuire. 

9      În
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0 cu nivel de referința Marea 

nstructorul este obligat sa-si 

orm SR 3446 –1/1996. Se vor 

eptul beneficiarului. 

udinea ca nu a fost deteriorat 

asigure o precizie interioara a 

sta asigurând o determinare a 

țeaua poligonometria se va 

sabil cu protejarea lucrărilor 

 cu lucrări. 

 in spatii special amenajate in 

șantier. Constructorul va tine 

orm prevederilor legislației in 

ta de către constructorul care 

mna, atât sursa de apa, cat si 

ului si acordul locuitorilor din 

lasarea unui container, rețele 

Întocmit: Ing. Cristian VILCU 
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1. DESCRIEREA GENERALA

1.1. Descrierea lucrarilor 

1.1.1. Amplasamentul 

Amplasamentul este situat in R

 

1.1.2. Situatia juridica 

Se estimează ca suprafața de te

public al Comunei Brebu. 

 

1.1.3. Obiectele investitiei pe

Pentru lucrarile de drum, obiec

 OBIECT 1 – Lucrari cons

 

1.2. Detalii tehnice privind e

1.2.1. Consideratii privind situ

Brebu este o comună în județu

(reședința), Brebu Megieșesc, P

Pentru asigurarea unui transpo

modernizarea strazilor prin re

Brebu a decis evaluarea tehn

aceasta data, pentru aplicarea u

cu conditii similare pentru locu

mai ridicat. Geomorfologia este

Având in vedere ca trotuarele

drumului județean, in interioru

parte si alta a drumului judetea

 

1.2.2. Solutii adoptate la proie

Pentru realizarea trotuarului a

existent ce urmeaza a fi prel

drumului judetean. 

 

1.2.2.1. Traseul in plan 

Lungimea totala a trotuarului m

sector de 135,00 m pe partea

judetean existent, nefiind prob

In plan, traseul se desfășoară in

 

diacente DJ214 – 1,3 km, in Comuna Brebu 

iv Teritoriala Comuna Brebu          

ALA A LUCRARILOR 

 in Romania, regiunea Sud – Muntenia, județul Pr

de teren afectata de proiect este de 2890,00 mp

i pentru lucrarile de drum 

biectele investitiei sunt urmatoarele :  

onstruire trotuar  

ind executia lucrarilor 

 situatia existenta 

țul Prahova, Muntenia, România, formată din s

sc, Pietriceaua și Podu Cheii.  

nsport in condiții de siguranța si confort a locuit

n realizarea de trotuare in comuna. Astfel Con

tehnico-economica a intregii infrastructuri stra

rea unor strategii de transformare a localitatii in

 locuitori cu cei ce traiesc in statele europene c

 este tipică zonelor deluroase, având culmi largi ş

rele de pe DJ214 nu au fost realizate pe întrea

riorul localității a fost proiectata prelungirea ace

etean, pe zonele unde condițiile tehnice o permi

proiectare 

lui a fost adoptata o solutie de trotuar in acee

prelungit pana la limita intravilanului localita

lui modernizat este de 1310,00 m pe partea st

rtea dreapta, traseul se suprapune in totalita

robleme legate de exproprieri. 

ră in principal in aliniament. 
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ul Prahova, comuna Brebu. 

 mp si aparține domeniului 

din satele Brebu Mânăstirei 

cuitorilor trebuie asigurata 

Consiliul Local al Comunei 

stradale nemodernizate la 

ii intr-o localitate europena 

ne cu un grad de civilizatie 

rgi şi văi torenţiale. 

treaga lungime a traseului 

 acestora pe sectoare de o 

rmit. 

aceeasi solutie cu trotuarul 

alitatii pe partea stanga a 

a stanga a drumului cu un 

alitate pe traseul drumului 
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1.2.2.2. Profilul in lung 

Linia roşie proiectată respectă strict cota margini de pe partea stanga a partii carosabile a 

drumului national, cu păstrarea cotelor în dreptul limitelor de proprietate prin coborarea 

corespunzatoare a trotuarului in dreptul accesului la proprietati.  

Precizam ca la proiect nu a fost data o plansa de detaliu cu zona de acces la proprietati, detaliile 

urmand sa fie discutate direct cu ofertantul castigator pentru a nu aparea neclaritati in privinta 

latimii acceselor ce vor trebui sa tina cont de fiecare acces la proprietate din amplasament. 

1.2.2.3. Profilul transversal tip 

In concordanta cu Ordinul nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si 

realizarea strazilor in localitatile rurale, pentru strazi principale cu doua benzi de circulatie, va fi 

asigurata: 

 

- latime trotuar    - 2.00 m 

1.2.2.4. Structura rutiera 

Structura rutiera proiectata, pentru trotuar: 

- Bordura prefabricata din beton 20x25 cm pozata pe o fundatie de beton C8/10 

- 10.00 cm balast 

- 10.00 cm strat din beton de ciment C30/37 

- 4.00 cm strat din beton asfaltic BA12,5 rul 50/70 – AND 605/2016; 

- Inchiderea realizata cu Bordura prefabricata din beton 10x15cm pozata pe o fundatie de 

beton C8/10 

 

1.2.2.5. Scurgerea apelor  

Scurgerea apelor se va realiza prin colectarea la bordura si dirijarea catre emisari prin scurgere 

naturala. 

 

1.2.3. Categoria de importanta 

Conf. Regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor aprobate prin Ordinul 

M.L.P.A.T. Nr. 31/N/ 02.10.1995 publicat în Buletinul  Constructiilor Vol. 4/1996  si în Monitorul 

Oficial nr. 352 partea  I din 10.12.1997 – Anexa 3; art. 6. – încadreaza drumul in categoria „C” de 

importanta – constructie de importanta normala.  

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT 

Nr. 

crt. 
Denumire factor determinant 

Factor 

determinant 
Criterii asociate 

K(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 

1 Importanta vitala 1 2 1 0 0 

2 
Importanta social-economica  

si culturala 
1 2 2 2 1 

3 Implicarea ecologica 1 3 2 2 1 
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4 
Necesitatea luarii in considerare a duratei de 

utilizare (existenta) 
1 3 3 0 1 

5 
Necesitatea adaptarii la conditiile locale de 

teren si mediu 
1 1 2 2 2 

6 Volumul de munca si de materiale necesare 1 4 1 3 2 

Total 15  

Documentatia tehnica necesara realizarii investitiei cuprinde lucrari de aducere a drumului la 

parametrii corespunzatori categoriei tehnice si categoria de importanta “C”, cu respectarea 

cerintelor de rezistenta si stabilitate, in vederea desfasurarii traficului in conditii de siguranta si 

confort. 

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei: 

P(n) = k(n) x p(i) / n(i) 

in care:P(n) – punctajul factorului determinant (n) 

  (n) – coeficient de unicitate 

p(i) – punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n) 

n(i) – numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare. 

 

 

1.2.4. Masuri pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si protectia muncii 

La executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii: 

 Legea 90/1996 (republicata in M.Of. nr.47/sept 2001) si modificata (legea 177/2000) 

privind Obligatiile proiectantului referitoare la protectia muncii; 

 Ord. Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/2002 si al Ministerului Sanatatii si 

Familiei nr. 933/2002 privind Norme generale de protectie a muncii; 

 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii; 

 LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, 

 precum si cele care se regasesc in „Planul de securitate si sanatate in munca” -  sectiunea D 

„ Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de 

protectie colectiva si individuala”. 

 

1.2.5. Masuri pentru respectarea normelor de protectia mediului 

 Impactul asupra biodiversitatii  

Strazile sunr amplasate in afara ariilor naturale protejate.  

Lucrarile propuse prin proiect nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra mediului. 

Pentru aducerea terenurilor afectate temporar de lucrarile de constructie la starea initiala au fost 

prevazute lucrari de amenajare a teritoriului in cadrul devizului general al proiectului. Scopul 
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acestor lucrari este acela de a reface conditiile cu privire la mediu, sanatatea oamenilor si 

amenajarea terenurilor afectate. 

Realizarea lucrarilor de reabilitare va genera un impact asupra mediului, dar acesta este moderat, 

temporar si reversibil. Impactul se va manifesta in general prin emisii asociate manevrarii 

materialelor de constructii si emisii de gaze de esapament de la utilajele ce vor executa lucrarile de 

reabilitare a sectoarelor de drum. Lucrarile vor fi realizate in amplasamentul existent, astfel incat 

nu va fi afectata vegetatia si fauna din zona proiectului.  

Impactul va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, astfel incat mediul va reveni la starea 

initiala la finalizarea lucrarilor de constructie. 

 Impactul asupra biodiversitatii 

Strazile sunt amplasate in afara ariilor naturale protejate. Nu exsta posibilitatea unui impact. 

 Impactul asupra apelor 

Descarcarea apelor pluviale nu va avea impact asupra factorilor de mediu, deoarece concentratiile 

din aceste ape nu depasesc prescriptiile NTPA 001/2002. 

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra apelor subterane. 

 Impactul asupra solului 

Lucrarile propuse prin proiect nu vor avea impact asupra solurilor deoarece vor fi realizate in 

amplasamentul existent, fara afectarea unor suprafete suplimentare si nu vor fi emisii care sa 

afecteze calitatea solurilor din zona analizata. La finalizarea lucrarilor, spatiile ocupate temporar 

vor fi refacute si redate destinatiei initiale. 

 Impactul asupra peisajului 

In prezent strazile prezinta degradari emnificative, in vecinatatea acestora fiind depozitate si 

gunoaie, fapt care are un impact negativ si asupra peisajului.  

Lucrarile propuse vor genera impact asupra peisajului doar in perioada de executie. La final, 

obiectivul se va integra armonios in peisaj, contribuind la imbunatatirea aspectului peisajului. 

 

 Impactul asupra mediului socio-economic  

Impactul pozitiv al investitiei se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca in perioada de 

executie, cat si prin asigurarea conditiilor optime de circulatie pe sectoarele de drum care fac 

obiectul proiectului. 

Dupa adoptarea masurilor de reducere a impactului, nu va exista impact rezidual asupra mediului.  

In perioada de exploatare, impactul asupra mediului va fi mai mic decat in prezent ca urmare a 

imbunatatirii conditiilor de trafic: vor fi diminuate emisiile de poluanti atmosferice asociate 

traficului rutier.  

Pentru protecţia mediului, in perioada execuţiei lucrărilor de modernizare vor fi respectate 

următoarele măsuri:  

 materialele de construcţie şi deşeurile vor fi depozitate pe platforme special amenajate, in 

cadrul organizării de şantier; este strict interzisă amplasarea acestora direct pe sol;  

 constructorul va incheia un contract cu o firmă de salubritate pentru eliminarea deşeurilor 

in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare; 

 apele uzate generate in cadrul organizării de şantier vor fi colectate in fose vidanjabile care 

vor fi golite periodic de o firmă autorizată;  
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 solul fertil excavat la inceperea lucrărilor de modernizare va fi depozitat separat de 

materialul nefertil şi va fi folosit pentru refacerea spaţiilor afectate temporar de lucrări;  

 vor fi folosite tehnici de construcţie moderne, astfel incât emisiile de poluanţi să fie cât mai 

mici;  

De asemenea, vor fi respectate prevederile următoarelor acte: 

 legea protecţiei mediului nr. 265 / 2006 pentru aprobarea OUG 195 / 2005 privind 

protecţia mediului; 

 legea nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor;  

 legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

 legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurător;  

 legea nr. 19 / 2008 pentru aprobarea OUG nr. 68 / 2007 privind răspunderea de mediu cu 

referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului; 

 legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje;  

 HG nr. 349 / 2005 privind depozitarea deşeurilor; 

 HG nr. 170 / 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 

 HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;  

 HG nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de 

echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor; 

 Ordinul MAPPM nr. 462 / 1993 – Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei; 

 Ordinul MAPPM nr. 756 / 1997 – Reglementari privind evaluarea poluării mediului;  

 STAS 12574 / 1988 – Aer din zonele protejate – Condiţii de calitate;  

 STAS 10009 / 1988 – Acustică urbană; 

 STAS 6161 / 1989 Nivelul de zgomot la exteriorul clădirii; 

 STAS 6156 / 1989 Nivelul de zgomot in interiorul clădirii; 

 STAS 12025 / 1994 Acustica in construcţii. Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor 

de clădire. Limite admisibile; 

 

1.2.6. Durata de realizare 

Durata de realizare a lucrarilor de constructie este de 4 luni. 

 

1.2.7. Normative si reglementari 

 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si regulile de aplicare ale acesteia;  

 Ord. MLPAT 77/n/1996  Expertizarea lucrarilor si verificarea proiectelor; 

 Legea nr. 82/1998 de aprobare a OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 
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 HG nr. 273/1994 actualizata, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora; 

 Protectia mediului: conf. O.U.G. nr. 195/2005 actualizata; 

 Hot. Guv.766/21.11.1997 actualizata – Regulamente privind calitatea in constructii; 

 Hot. Guv. 300/2006 actualizata - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de 

calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 

 Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 – Regulament privind protectia si igiena muncii in 

constructii; 

 Legea nr. 137/1995 Legea privind protectia mediului; 

 O.G.R. nr 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor (aprobata prin legea nr 

212/1997); 

 Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al 

M.L.P.A.T.; 

 Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul MI nr. 

775/1998; 

 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii 

si instalatii aferente acestora, indicativ C 300, aprobat cu Ordinul nr 20-N/94 al M.L.P.A.T.; 

 Normele generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

in colaborare cu Ministerul Sanatatii – 1996; 

 Legea nr. 50/1991 actualizata - privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;  

 Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  

 O.U.G. nr. 122/2004 pentru modificarea art 4 legea 50/1991;  

 Legea nr. 119/2005 privind aprobarea O.U.G 122/2004;  

 Legea nr. 52/2006 privind transparenta decizionala in administratia publica;  

 Legea nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea legii 50/1991; 

 HG 907/2016, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 

aferente investitiilor publice; 

 NP 074-2002 Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a 

terenului de fundare; 

 NP 075-2002 – Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de 

constructii; 

 STAS 1709/2 – 90 – Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii 

tehnice; 

 STAS 1243-83 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor; 

 STAS 2914-84 Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate; 
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1.2.8. Propunere program de inspectii pe faze determinante 

 

La lucrarea:  

   “Lucrari de construire trotuare adiacente DJ214 – 1,3 km, in Comuna Brebu”  

 

 

     Primaia Comunei Brebu 

In calitate de investitor reprezentat prin ing. …………………………….. 

 

 

S.C. PROVIA DESIGN S.R.L. 

In calitate de proiectant general reprezentat prin ing. …………………………….. 

 

 

In calitate de factori implicati stabiliti prin lege, in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei 

Nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in 

constructii si 

 

 

INSPECTIA DE STAT PENTRU CALITATEA CONSTRUCTII 

reprezentata prin ing. …………………………….. 

 

 

In baza Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii si Hotararea  Guvernului Romaniei nr. 

456/1994, nr.354/1995, nr.70/1996, ord. MLPAT nr. 31/N/1998 precum si a normativelor tehnice 

in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor la 

lucrarea mai sus mentionata 



 

 

 

 

Lucrari de construire trotuare adiac

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Te

Proiectant: Provia Design S.R.L. 

Propunere p

Nr. 

crt. 

 

 

Lucrări ce se controlează, se 

verifica sau se recepţionează 

calitativ şi pentru care 

trebuiesc întocmite 

documente scrise 

 

 

0 1 

1 
Predarea amplasamentului si 

a reperilor de nivel 

2 
Trasarea lucrarii (zone 

coborate accese proprietati) 

3 Verificarea stratului de balast 

4 Verificarea stratului de beton  

5 
Receptia stratului de uzura 

din beton asfaltic  BA12,5  

6 Refacerea mediului ambiant  

NOTA: 

1. Executantul va anunta in sc

inaintea datei la care urmea

2. La receptia lucrarilor se vor

tehnice in domeniu, in vigoa

3. Documentele anexate care

certificatele de calitate, ridi

verbale respective. 

4. Coloana 5  se completeaza la

5. Un exemplar din prezentul p

vor anexa la cartea constr

lucrarii. 

6. Prezentul program de insp

prezentate in caietul de sarc

 

Proiectant,   

 

S.C. PROVIA DESIGN S.R.L.    

Constructor,   

diacente DJ214 – 1,3 km, in Comuna Brebu 

iv Teritoriala Comuna Brebu          

program de control al lucrarilor ajunse in faze d

se 

 

re 

ite 

Documentul scris 

care se încheie: 

PVLA -proces 

verbal de lucrări 

ascunse 

PVRC -proces 

verbal de recepţie 

calitativa 

PV-proces verbal 

PVFD  - proces 

verbal de fază 

determinantă 

Cine întocmeşte  

şi cine 

semnează: 

I - ISC, 

B - Investitor, 

E - Antreprenor 

general, 

P-proiectant 

C-consultant 

V-diriginte 

 

Vo

luc

se 

[tro

2 3 

i si 
PV B + E + P 

PV B + E  

 PVRC B + E  + V  

 PVFD B + E + P + V+ I 

ura 
PVFD B + E + P + V 

 PVRC  E + V  

in scris ceilalti factori interesati pentru participa

rmeaza a se face verificarea. 

e vor avea in vedere atat prevederile document

igoare la data respectiva. 

 care stau la baza verificarilor efectuate de

, ridicari topografice, probe de laborator etc) se 

aza la data incheierii actului prevazut in coloana 2

ntul program, completat  cu coloana 5 si procese

onstructiei, ce se  va prezenta la receptia prel

 inspectie pe faze determinante nu exclude 

 sarcini si documentata de executie. 

                    Beneficiar, 

             Primaria Comunei Brebu

 

        Inspectia de stat in co
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aze determinante 

Volum de 

lucrare care 

se recepţio 

- nează 

[tronsoane] 

 

Numărul şi 

data actului 

întocmit la 

verificările 

executate 

(se 

completeaz

ă de către 

investitor) 

 

 

4 5 

Toata 

lucrarea 
 

Toata 

lucrarea 
 

Toata 

lucrarea 
 

Toata 

lucrarea 
 

Toata 

lucrarea 
 

Toata 

lucrarea 
 

icipare cu minimum 10 zile 

entatiei cat si prescriptiile 

e de comisie (copii dupa 

c) se vor anexa la procesele 

ana 2. 

ocesele verbale anexate, se 

 preliminara si definitiva a 

de respectarea conditiilor 

rebu 

n constructii, 
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1.2.9. Program pentru asigurarea urmaririi curente a comportarii in timp a lucrarii  

 

La lucrarea:  

   “Lucrari de construire trotuare adiacente DJ214 – 1,3 km, in Comuna Brebu”  

 

 

Primaia Comunei Brebu 

In calitate de investitor reprezentat prin ing. …………………………….. 

 

 

S.C. PROVIA DESIGN S.R.L. 

In calitate de proiectant general reprezentat prin ing. …………………………….. 

 

Intruniti in baza: 

Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art.18 - publicata in M.O. nr.12/24.ian. 

1995 

 

Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului privind  

calitatea in constructii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997) 

 

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “Normativului privind urmarirea comportarii in 

timp a constructiilor “ indicativ P 130/1999 

 

Nr. 

Crt 

ELEMENT 

URMARIT 

MODUL DE 

OBSERVARE 

FENOMENE 

URMARITE 

MIJLOA

CE SAU 

DISPOZI

TIVE 

PERIODICITA

TEA 

COMPONENTA 

COMISIEI 

DOCUMEN

T INCHEIAT 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Starea 

suprafeţei 

trotuarului 
Vizual 

 

 

-denivelări 

-valuri 

-ornieraj 

-fisuri, 

crăpături 

-faianţari 

-goluri 

-îmbătrâniri 

-ruleta 

-

dreptar 

-lata şi 

boloboc  

-aparat 

foto 

  

 

După fiecare 

anotimp în 

primii 2 ani şi 

apoi de doua 

ori pe an 

(vara şi 

toamna ) 

Administrator 

(min. 3 

persoane) 

din care unul 

cu studii 

superioare 

 

Raport 

din……. 

si releveu 

fotografii 
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INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CU

1. Fenomenele enumerate in

simple de masurare 

2. Zonele de observatie se 

deschiderea rostului, tasari,

3. In cazul in care se constat

dispune urmarirea periodica

4. Datele culese din masurato

5. Prelucrarea primara a datel

6. Pentru interpretare se va ap

7. Decizia o va lua Administrat

8. In cazuri speciale, aparute in

Se pot considera eveniment

- constatarea unor deteri

- aparitia unor deformatii

- inundatii, viituri, alte ca

- efecte hidraulice din scu

- formarea de zapoare in 

- efectul actiunilor period

9. La prezentele instructiuni 

vedere 

10. Toate rapoartele vor constit

 

       INVESTITOR  

 

Primaria Comunei Brebu  
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RE CURENTA 

e in program se vor urmari prin observatii viz

se vor concentra la punctele expuse ale ele

sari, loviri, etc.) 

nstata ca pot exista sau pot apare unele feno

odica sau speciala a solutiei acestora. 

ratori se vor pastra in fise sau fisiere 

atelor va consta in efectuarea de grafice. 

va apela la proiectant. 

stratorul lucrarii  

te in urma unor evenimente deosebite (calamita

ente deosebite evenimentele provenite din urm

teriorari grave din cauze interne ale structurii 

atii vizibile 

e calamitati naturale (alunecari de terasamente)

 scurgerea apelor mari  

e in sectiuni alaturate deversoarelor 

riodice 

uni se anexeaza lista orientativa de fenomene

nstitui Jurnalul Evenimentelor 

        PROIECT

   S.C. PROVIA DESIGN S.R
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i vizuale sau cu dispozitive 

elementului urmarit (ex. 

fenomene neplacute se va 

mitati, etc.). 

 urmatoarele cauze: 

 

nte) 

ene care trebuie avute in 

IECTANT  

S.R.L.             
















































































































































