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MEMORIU TEHNIC 
 
 
 
 

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE 

 
1.1 Denumirea obiectivului de investitii 

 
“Reparatii drumuri comuna Tunari” 
 

 
 

1.2 Amplasament 
 
Ţara:   România 
Regiunea: Sud 
Judetul:  Ilfov 
Comuna:     Tunari 

 
1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat, in conditiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie 
 
N/A 
 

1.4 Ordonatorul principal de credite 
 

Comuna Tunari , judetul Ilfov 
 

1.5 Investitorul 
 

Comuna Tunari , judetul Ilfov 
 

1.6 Beneficiarul investitiei 
 

Comuna Tunari , judetul Ilfov 
 

1.7 ELABORATORUL PROIECTULUI 
 

 
 
2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL 

STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A 
LUCRARILOR DE INVERVENTII 

 
2.1 Particularitati ale amplasamentului 
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a) Descrierea amplasamentului 
 
Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii, sunt amplasate pe raza administrativa a Comunei Tunari 

si apartin domeniului public al Comunei Tunari 
In momentul actual strazile ce fac obiectul prezentei documentatii prezinta o suprafata de rulare 

edgradata cu numeroase, faiantari, fagasuiri, gropi ale mixturii asfaltice 
Aceaste strazi nu mai corespund exigentelor necesare unei circulatii rutiere civilizate din cauza starii 

actuale a suprafetei de rulare.  

Strazile ce fac obiectul documentatiei, vor fi tratate in proiect ca strazi de categoria IV 
 

Denumire strada  

Str. Balcescu  

Str. Avram Iancu cu Alecsandri  

Str. Avram Iancu cu 1 Decembrie 

Intersectie Marasesti 

Str. Marasesti 

Str.Cosbuc 

Str.Petre Ispirescu 

Str.Campului 

Str.Murgului 

Str.Vasile Lupu 

Str.Maria Conachi 

Intrarea Bisericii 

Intrarea Tineretului 

Strada 1 Decembrie= Capat mijloace transport 

Strada Libertatii 

Strada Baltii 

Strada Pinului cu 1 Decembrie(capat mijloc de transport 
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Avand in vedere situatia actuala a strazilor ce fac obiectul prezentei documentatii, investitia propusa 

prin proiect urmareste: 
- aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea 

sistemului rutier al strazilor;  
- înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;  
- asigurarea unei circulaţii corespunzătoare prin modernizarea partii carosabile. 
- sistematizarea pe verticala a strazii prin asigurarea pantelor necesare evacuarii apelor de pe partea 

carosabila  

 
b) Topografia 

Diversitatea topografiei din zona Comunei Tunari nu este foarte mare si se datoareaza faptului ca 
terenul este constituit intr-o zona de campie (campia Romana), zona studiata propriu-zis desfăsurandu-se între 6 
m si 14 m altitudine. 
 

c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei 
 
Clima este temperat continentală cu nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi secetoase şi ierni friguroase, 
dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece continental din E, sau arctic din N şi de vânturi puternice 
care viscolesc zăpada. Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului înregistrează o uşoară creştere de la N 
(10.5o C) la S (11o C). Temperatura maximă absolută (40o C) a fost înregistrată la Snagov (20 august 1945), iar 
temperatura minimă absolută (-35o C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). Amplitudinea rezultată din cumularea 
valorilor extreme (75o C), precum şi aceea a mediilor lunare ale temperaturii aerului (25o C) reflectă caracterul 
continentalismului accentuat al climatului judeţului Ilfov. Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor 
oscilează în jurul valorii de 500 mm (la Brăneşti şi Vidra). Regimul eolian se caracterizează prin predominarea 
vânturilor dinspre NE (21.6 %) şi E (19.7 %) care bat cu viteze medii anuale de 2-2.5 m/s, cu maxime pe timpul 
iernii ce pot depăşii 125 km/oră. 
Reţeaua hidrografică are o densitate de 0.2-0.3 km/km2, multe din râurile mici având un curs semipermanent, 
secând în timpul verilor secetoase. Lacurile naturale şi antropice sunt concentrate, cu precădere în partea de N, 
de V, şi de E a judeţului. Cele mai importante lacuri sunt: Snagov (575 ha), Căldăruşani (224 ha), Buftea (307 
ha), Buciumeni (60 ha), Mogoşoaia (92 ha), Pantelimon (313 ha), Cernica (360 ha). Suprafaţa ocupată de ape 
este de 5107 ha în 2014 faţă de 5479 în anul 2001. 
 
Conform STAS 170911-90 cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupa indicele de umezeala 
Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza la tipul climatic I. 

 
 
 
Din punct de vedere al încarcarilor date de vânt, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012 ”Cod 

de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr. 
2413/01.08.2013, valoarea de referinţa a presiunii dinamice a vântului (qb), mediata pe 10 minute si având 
interval mediu de recurenţa (IMR) de 50 ani este, pentru zona studiata, de 0.60 kPa. 
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Figura 1. Presiunea de referinta a vantului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012 

Din punct de vedere al încarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-2012 
”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zapezii asupra construcţiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr. 
2414/01.08.2013, zona studiata se încadreaza la o valoare caracteristica a încarcarii din zapada pe sol (s,k) de 
2.5 kN/m2. 

Valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de recurenţa 
IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitaţi de depasire într-un an de 2% (sau probabilitaţii de nedepasire 
într-un an de 98%). 
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Figura 2. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012 

Seismicitatea 

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata în aria de hazard seismic pentru proiectare cu 
valoarea  acceleraţiei orizontale  ag = 0,30 g, determinată pentru intervalul mediu de recurenţă/referinţă (IMR) 
corespunzător stării limită ultime. Valoarea perioadei de control (colţ) al spectrului de răspuns este  Tc = 1.6 
sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/ 2013). 

 
Figura 3. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei 
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Figura 4. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 
20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013 

 

Figura 5. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de 
raspuns 

Adancimea de inghet 

În zona studiata, adancimea de inghet este de aproximativ 0.80 – 0.90 m, conform STAS 6054/84. 

 
Figura 6. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84 
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Devierile si protejarile pe utilitati afectate 

Proiectul nu presupune lucrări de deviere și protejări de utilități. 

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari definitive si 
provizorii 

Constructorul se va racorda la rețelele locale de utilități în condițiile prevăzute în avize. 

Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea 

Constructorul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente, ale beneficiarului sau ale 
altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă intenționează să utilizeze alte căi de 
acces, dacă vor fi folosite pentru transportul materialelor grele (agregate,prefabricate, etc.). 

Caile de acces provizorii 

Pentru prezentul proiect caile de acces provizorii sunt reprezentate de amplasamentul in sine. Asfel, nu 
sunt necesare rute alternative. 

Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Nu este cazul. 
 
2.2 Solutia tehnica  
 
a) Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii 
 

Conform Ordinului MLPTL 49/1998, străzile din localitatile urbane se clasifica in raport de intensitatea 
traficului si funcţiile pe care le îndeplinesc. Astfel strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt strazi de 
categoria a IV-a, - de folosinţă locală - asigura accesul la locuinţe şi servicii curente sau ocazionale din zonele 
cu trafic foarte redus, strazi cu o banda de circulatie sau cu doua benzi de circulatie. 

Profilul transversal tip al strazilor supuse modernizarii vor fi corespunzator strazilor de categoria a IV-a 
in conformitate cu ORDINUL  nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile urbane sau drumuri comunale, drumuri vicinale, cu o 
singură bandă de circulaţie sau doua benzi de circulatie in conformitate cu ORDINUL  nr. 1.296 din 30 
august 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 
drumurilor cu urmatoarele elemente geometrice: 

 

Denumire strada  Denumire activitate  UM Cantitate 

Str. Balcescu  

Taierea suprafetei ml 96.00 
Sapatura  - 16 cm mc 7.52 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 5.64 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 47.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 96.00 

Str. Avram Iancu cu 
Alecsandri  

Taierea suprafetei ml 74.00 
Sapatura  - 16 cm mc 5.76 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 4.32 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 36.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 74.00 

Str. Avram Iancu cu 
1 Decembrie 

Taierea suprafetei ml 20.00 
Sapatura  - 16 cm mc 3.84 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 2.88 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 24.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 20.00 



 
 
 

 
Pag 8 of 15 

Intersectie 
Marasesti 

Taierea suprafetei ml 478.82 
Sapatura  - 16 cm mc 38.15 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 28.61 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 238.41 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 478.82 

Str. Marasesti 

Taierea suprafetei ml 358.50 
Sapatura  - 16 cm mc 28.52 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 21.39 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 178.25 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 358.50 

Str.Cosbuc 

Taierea suprafetei ml 70.68 
Sapatura  - 16 cm mc 5.49 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 4.12 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 34.34 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 70.68 

Str.Petre Ispirescu 

Taierea suprafetei ml 28.00 
Sapatura  - 16 cm mc 6.00 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 4.50 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 37.50 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 28.00 

Str.Campului 

Taierea suprafetei ml 26.00 
Sapatura  - 16 cm mc 1.92 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 1.44 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 12.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 26.00 

Str.Murgului 

Taierea suprafetei ml 1,086.92 
Sapatura  - 16 cm mc 86.79 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 65.10 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 542.46 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 1,086.92 

Str.Vasile Lupu 

Taierea suprafetei ml 1,103.06 
Sapatura  - 23 cm mc 88.08 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 66.06 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 550.53 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 1,103.06 

Str.Maria Conachi 

Taierea suprafetei ml 214.68 
Sapatura  - 16 cm mc 17.01 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 12.76 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 106.34 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 214.68 

Intrarea Bisericii 

Taierea suprafetei ml 362.00 
Sapatura  - 16 cm mc 28.80 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 21.60 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 180.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 362.00 



 
 
 

 
Pag 9 of 15 

Intrarea Tineretului 

Taierea suprafetei ml 626.00 
Sapatura  - 16 cm mc 49.92 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 46.80 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 312.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 626.00 

Strada 1 
Decembrie= Capat 
mijloace transport 

Taierea suprafetei ml 840.00 
Sapatura  - 16 cm mc 67.04 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 50.28 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 419.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 840.00 

Strada Libertatii 

Taierea suprafetei ml 42.00 
Sapatura  - 16 cm mc 3.20 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 2.40 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 20.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 42.00 

Strada Baltii 

Taierea suprafetei ml 840.00 
Sapatura  - 16 cm mc 67.04 

Asternere strat de piatra sparta 12 cm  mc 50.28 
Astrenere strat de uzura BA16 - 5 CM  mp 419.00 

Colmatarea rosturilor cu mastic bituminos ml 840.00 
Strada Pinului cu 1 
Decembrie(capat 

mijloc de transport 
Astrenere strat de uzura BA16 - 4 CM  mp 832.00 

 
 

 Categoria de importantă a constructiei 
 

Alegerea categoriei de importanţă a construcţiei s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 22 
Secţiunea 2 "Obligaţii şi răspunderi ale proiectantului" din Legea nr. 10 din 18 ian. 1995, "Legea privind 
calitatea în construcţii" şi în baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor" din 
"Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N 
din 2 oct. 1995.  

Lucrarea ce face obiectul acestei documentaţii se încadrează la categoria de importanţă C - construcţii 
de importanţă normală.  
 

 Calitatea lucrarilor 
 

Lucrarile au fost proiectare respectand prevederile Legii nr. 10, "Legea privind calitatea în construcţii" 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

În proiect s-au mai introdus următoarele documente: 
- program pentru controlul calităţii lucrărilor pe faze determinante; 
- instructiuni pentru urmarirea in timp. 

 Exigenţe de verificare a proiectului 
 

Lucrările proiectate se vor verifica la exigenţele A4, B2, D (lucrari de drum). Această recomandare a 
fost făcută “pentru ca investitorul să poată apela la specialiştii verificatori de proiecte atestaţi corespunzător” 
(MLPAT), conform cu art. 6 al. 2 din HG 925/20.11.1995. 
 
 

 Normative pentru execuţia drumurilor 



 
 
 

 
Pag 10 of 15 

 
- Legea nr. 10/1995 cu completarile ulteioare privind calitatea in constructii; 
- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si 

semirigide ind.AND 550; 
- Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne ind.CD 155-2000; 
- Normative pentru evaluarea starii de degadare a imbracamintii pentru structuri rutiere suple si 

semirigide ind.AND 540; 
- Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice ind.PD 189-2000; 
- Normativ privind administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea drumurilor publice, ind.AND 554; 
- Instructiuni tehnice pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate 

executarii imbracamintilor asfaltice, ind.AND 539; 
- Ordinul M.T. nr.49/1998 “Norme privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane”; 
- Ordinul M.T. nr.45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”; 
- SR EN 13108/2007 “Mixturi Asfaltice”; 
- AND 605-2016 “Mixturi asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice de proiectare, preparare şi punere 

în operă a mixturilor asfaltice"; 
- SR EN 12620/2013 “Agregate pentru beton”; 
- SR EN 13242 +A1 2008 -Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 

inginerie civilă şi în construcţii de drumuri 
- STAS 1709/1-90 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri. Adancimea de inghet 

in complexul rutier. Prescriptii de calcul”; 
- STAS 1709/1-90 “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de lucrari de drumuri.Prevenireaa si 

remedierea degradarilor din inghet-dezghet” 
- Stas 863/85-Elemente geometrice ale traseelor. Prescrisptii de proiectare. 
- STAS 10144/1 – 90 “Strazi. Profiluri transversale”; 
- STAS 10144/3 – 91 “Strazi. Elemente geometrice”; 

- Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 
precomprimat indicativ NE 012/1. 

- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucra.rilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat. partea 2: executarea lucrarilor din beton indicativ NE 012/2. 

- Legea Protectiei Muncii nr.90/1996. 
 

Din punct de vedere al traseului in plan s-a urmarit ca traseul proiectat al strazilor sa se suprapuna cat 
mai mult peste traseul existent, incadrandu-se intre limitele de proprietate, astfel incat sa nu fie nevoie de 
exproprieri. Astfel, traseul strazilor supuse modernizarii a fost proiectat pentru viteza de 25 km/h – 40 km/h.  

În profil longitudinal, linia rosie proiectata va urmări linia terenului existent fără a se efectua corecţii 
mari ale niveletei existente, linia rosie proiectata situindu-se deasupra sau sub nivelul terenului existent cu 3 – 
30 cm. Elementele geometrice alese pentru geometrizarea profilului longitudinal corespund unei viteze de 
proiectare de 25-40 km/h. 
 
b) Trasarea lucrarilor 
 

Pentru trasarea lucrarilor de drum se prezinta raportul de trasare a pichetilor caracteristici - Anexa 
trasare picheti. 
 
 
c) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier 
 

Protejarea lucrarilor executate se va face dupa cum urmeaza: 
Sapaturi - la terminarea programului de zilnic de lucru sau la terminarea lucrarilor de sapaturi in debleu 

se vor lua masuri de prevenire a stagnarii apei pe platforma realizata. Masurile vor consta in executarea pantelor 
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transversale de 4% si a pantelor longitudinale ale platformei precum si prin compactarea platformei pentru a nu 
permite apei de ploaie sa patrunda in strat. 

Stratul de piatra sparta - se face prin acoperirea imediata a acesteia cu stratul de legatura din mixturi 
asfaltice. Pana la acoperirea pietrei sparte, aceasta, daca stratul de piatra sparta va fi dat in circulatie, va 
continua sa se compacteze, dar se vor forma si fagasuri, astfel ca va fi necesara politura suprafetei si 
recompactarea zonelor corectate, inaintea acoperirii cu stratul asfaltic de legatura.  

Stratul de legatura din binder - protejarea se face de obicei prin realizarea imediata (sau a doua zi) a 
stratului superior de uzura. Lasarea in circulatie a stratului de binder, pe durata mai lunga, poate duce la crearea 
fagaselor, care nu se mai pot nivela (decat prin frezare, cu subtierea neadmisibila a grosimii stratului) sau prin 
refacerea stratului de binder. 
 
d) Organizarea de santier 
 

Organizarea de şantier se poate realiza în apropierea amplasamentui, existând la îndemâna atât sursa de 
apă cât şi de energie electrică, amplasarea acesteia făcându-se doar cu aprobarea Beneficiarului cat şi acordul 
locuitorilor din zona. 

Toate aceste lucrări nu au caracter definitiv, astfel încât la terminarea obiectivului trebuie să fie 
dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de şantier vor fi curăţate, în conformitate cu normele 
şi legile de protecţia mediului. 

Puncte de organizare de santier vor fi situate in baraci metalice care se vor amplasa in zone libere ale 
investitiei, astfel incat sa nu impiedice lucrarile de executie. 

La loc vizibil, se va amplasa panoul de identificare „Santier in lucru”, continand datele de identificare 
necesare conform legislatiei in vigoare. 

 
 

II. PROTECTIA MEDIULUI 
 
La elaborarea proiectului se vor lua in considerare si se vor respecta urmatoarele norme: 

- Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului; 
- Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995; 
- H.G 321/2005 Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental. 

 
In timpul lucrarilor de constructie se vor inregistra unele cresteri ale poluarii aerului, mai ales in zona 

santierului si a gropilor de imprumut. 
Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele existente de evaluare a 

efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea respecta legislatia Romaniei. Identificarea posibilelor 
conflicte de mediu generate de solutiile tehnice adoptate vor fi transpuse in masuri de protectia mediului care sa 
nu genereze constrangeri de mediu prin aplicarea lor.  

De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor acceptate pe plan european, 
Directivele Consiliului europei 85/337/EEC din 27 iunie 1985 si 97/11/EC din 3 martie 1997 in domeniul 
protectiei mediului, care in cea mai mare parte se regasesc si in legislatia romana. 

 
 Informaţii despre poluanţi fizici şi biologici care afectează mediul, generaţi de activitatea 

propusă. 
 

Tipul 
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Zgomot 

A) Etapele de 
mobilizare / demo-
bilizare (excavator, 

autobasculante) 

 
10 -
15 

65 
dB(A) la 

limita 
zonei 

funcţion
ale 

45 14 dB 85 - 103 15 dB 5 dB 

Sunt surse cu acţiune limitată la 
perioada de 

mobilizare/demobilizare, active 
numai pe timpul zilei, cu impact 

mediu asupra receptorilor 
învecinaţi, având în vedere situaţia 

reală din teren ( distanţa sursa – 
receptor) şi morfologia acestuia. 

B) În faza de 
execuţie 
(foreză, grup 

generator, 
autoutilitare, 

excavator,  grup 
generator) 

 
 

10 -
15 

65 
dB(A) la 

limita 
zonei 

funcţion
ale 

45 19 dB 103 20 dB 10 dB 

Sunt  surse exterioare de zgomot cu 
acţiune numai pe timpul zilei 

In situaţia dată  necesită 
măsuri speciale de protecţie la 

zgomot, având în vedere distanţa 
sursă receptori. 

Se vor efectua măsurători ale 
nivelului de zgomot în timpul 

activităţilor generatoare de 
zgomote ridicate şi daca nivelul de 
zgomot înregistrat se va situa peste 
limita admisă se vor folosi panouri 

fonoabsorbante 

Radiaţie Electromagnetică Nu este cazul 

Radiaţie ionizantă Nu este cazul 

Poluare biologică Nu este cazul 

 
 Alte tipuri de poluare fizică şi biologică 
 

Surse de vibraţii 
 
O altă sursă de poluare fizică o reprezintă vibraţiile, care pot fi identificate în timpul lucrărilor de 

pregătire, precum şi în timpul executării lucrărilor, ca fiind datorate: 
- instalaţiilor de decapare, frezare, scarificare; 
- utilajelor prezente la anumite faze de execuţie;  

 
Utilajele mobile utilate cu pneuri nu pot fi considerate ca surse majore de vibraţii, în această categorie 

intrând mijloacele de transport auto. 
De asemenea, vibraţiile ar putea fi o sursă de disconfort pentru pentru populaţia aflată în vecinătatea 

locului unde se desfăşoară lucrările. 
 

Protecţia împotriva vibraţiilor 
 
Recomandăm titularului de activitate să impună următoarele restricţii pentru a nu depăşi niveluri 

stabilite prin SR 12025/1994, privind nivelurile de vibraţii admise: 
- reducerea la minimum necesar a timpilor de funcţionare a utilajelor; 
- folosirea, acolo unde este practic posibil, a unor materiale absorbante de vibraţii (cauciuc); 
- respectarea proiectului tehnic;  
- evitarea pe cât posibil a suprasolicitărilor instalaţiilor, monitorizarea parametrilor de funcţionare a 

instalaţiilor pentru depistarea şi înlăturarea în timp util a unor eventuale defecţiuni, uzuri avansate etc; 
- respectarea normelor privind lubrefierea şi întreţinerea diverselor angrenaje. 

 
Deseuri 

Pe amplasamentul supus analizei, vor rezulta în principal deşeuri tehnologice (deşeuri inerte – steril) 
provenit din excavaţii, deşeuri metalice şi deşeuri menajere în timpul executării lucrărilor. 

Temporar, pot fi generate depozitări necontrolate de deseuri. De asemenea, accidental, pot fi scurgeri de 
pasta de ciment si suspensii din autobetoniere sau din locurile unde este turnat acesta in cadrul lucrarii. 
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Nr. crt Lucrare Deşeuri 

1 
Lucrări de ameliorare a neregularităţilor 
suprafeţei de teren 

Deşeuri solide pulverulente 

2 Reparaţii curente ale echipamentului Uleiuri uzate, anvelope uzate, deseuri metalice 
3 Organizarea şantierului Deseuri menajere, hartie, ambalaje 

sToate deseurile rezultate din activitatile de constructii vor fi evacuate si transportate la o rampa de 
depozitare pentru deseuri. Se vor respecta prevederile Normelor de Salubrizare Urbana. 

 
Deşeuri menajere 

 
Deşeurile menajere se vor colecta şi se vor depozita temporar într-un loc special amenajat, în 

tomberoane/containere cu capac; vor fi transportate şi depozitate la groapa de gunoi a localităţii, ori de cate ori 
este nevoie. 

Muncitorii pot aduna deseurile solide provenite din activitatile de constructie. Acest fel de deşeuri 
menajere pot fi colectate de firmele specializate. 

Deseurile toxice si periculoase sunt carburantii (benzina), lubrifiantii si acidul sulfuric, necesare unei 
bune functionari a utilajelor.  Utilajele vor fi aduse pe santier in stare buna, cu revizia tehnica efectuata. 

 
Deşeuri tehnologice 

 
 Se estimează că vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri tehnologice: 

- deşeuri inerte reprezentate de materialul rezultat în urma excavaţiilor efectuate  pentru realizarea reţelelor 
edilitare şi a străzilor;  

- deşeuri metalice constituite din piese de schimb etc. rezultate din activitatea de întreţinere. 
 

Deşeuri inerte 
 
Deşeurile inerte sunt constituite din sol vegetal, nisipuri şi pietrişuri. 
Conform H.G. nr. 856 din 2002, deşeurile rezultate de la obiectivul analizat se clasifică astfel: 
 
    Codul    
deşeului 

Denumirea deşeului 

17 
Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamânt excavat din amplasamente 
contaminate) 

17 01 01 beton 
17 04 11 cabluri  
17 05 04 pamânt si pietre 
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 

 
Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 426/2001 şi art. 18 din HG 856/2002, materialul rezultat din activitatea de decapare / excavare se 
încadrează în categoria deşeurilor nepericuloase. 

 
Deşeuri metalice 

 
În cadrul lucrarilor din amplasamentului analizat, orice deşeu metalic provenit de la montarea şi/sau 

reabilitarea reţelei de canalizare existente va fi depozitat în locuri special amenajate în acest sens, container 
transportabil sau platfomă.  

 
 Managementul deşeurilor 
 
Nu vor rezulta depozite de material steril (pământ), surplusul va fi folosit la lucrările de reabilitare a 

spaţiilor verzi. 
Deşeurile reciclabile se vor colecta şi valorifica conform prevederilor Ordonanţei nr.33/1995.  
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Recomandarile din perioada de constructie referitoare la managementul reziduurilor solide provenite 
din activitatile de lucru sunt: 
- reziduurile inerte ramase vor fi transportate catre terenurile existente unde se vor asigura lucrari de 

fertilizare. Ca alternativa, reziduurile pot fi folosite ca material de acoperire in depozitele de reziduuri urbane 
(municipale) pentru a reduce emisiunile in atmosfera si pentru a impiedica accesul oamenilor si al 
animalelor; 

- reziduurile de metale trebuie refolosite pe cat posibil. 
 
Singurele deşeuri rezultate care necesită un program special de gospodărire, în acord cu reglementările 

în vigoare şi pe principiile unui management ecologic, sunt cele rezultate din activităţile de întreţinere şi 
reparaţii a mijloacelor auto şi utilitarelor. Aceste tipuri de deşeuri se materializează în: 
- anvelope/acumulatori uzate; 
- uleiuri de motor; 
- piese metalice uzate şi înlocuite; 
- filtre de ulei. 

 
Activitatea de  întreţinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va 

executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, în spaţii special amenajate. Toate 
utilajle, autoutilitarele vor fi aduse în amplasamentul analizat în stare normală de funcţionare, avand efectuate 
reviziile tehnice.  

Depozitarea  deşeurilor tehnologice se va face numai la sediul unităţii pe platforme betonate pentru 
recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului. 

Materialul metalic, rebuturile, rezultate din lucrările de montare instalaţii, vor fi valorificate prin unităţi 
abilitate pentru reciclarea materialelor. 

 
 
 

III. MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII 
 
 
La execuţia lucrărilor se vor respecta toate normele de protecţie a muncii în vigoare la acea dată. Pentru 

prevenirea accidentelor, se vor respecta normele de protectie a muncii in vigoare. Constructorul raspunde 
integral de respectarea tuturor normelor de protectie a muncii, pentru care are datoria de a instrui sub semnatura 
si de a supraveghea tot personalul angajat in lucru. Seful de obiectiv, reprezentand constructorul, va asigura 
cunoasterea proiectului si a conditiilor de calitate impuse de fiecare lucrare in parte, de catre tot personalul 
muncitor. 

 
Se vor respecta următoarele norme : 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
- HG nr. 1425/11.10.2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr.319/2006; 
- HG nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru şantierele 

temporare şi mobile; 
- HG nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul 

de muncă; 
- HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători 

a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 
- HG nr. 1051/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a 

maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; 
- HG nr. 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
- HG nr. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 

lucrători a echipamentelor de muncă; 
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- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 99/29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu 
temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; 

- Normă metodologică din 06.07.2000 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/29.06.2000; 

 
Pe durata lucrarilor de executie, constructorul va lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de 

disconfort (praf, zgomot, etc.) si incadrarea lucrarilor in standardele si legislatia privind protectia mediului. 
Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10009/88, respectiv valoarea de 50 dB 
(A), curba de zgomot Cz 45. Pentru limitarea zgomotului, programul de functionare a santierului va respecta 
acordul asociatiilor de proprietari din zona.  

 
Prin caracterul lor, lucrarile in marea lor majoritate vor fi in contact direct sau in apropierea 

traficului rutier. Pe acest considerent se impun lucrari sigure de semnalizare, de izolare, protectie si 
separare a zonelor de lucru si de o permanenta supraveghere a executiei lucrarilor in conditii de trafic 
rutier. O atentie deosebita trebuie acordata semnalizarii traficului pe timpul noptii, când orice 
nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranta circulatiei poate genera accidente deosebit de grave. 

 
 

  
  

 


