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PROJECT DE HOT4RA'RE NR.
privind aprobarea Documentatiel de Avizare a Lucr ărilor de Interven ţii (D.A.L.L)
a principalilor indicatori tehnico —economici pentru obiectivul de investi ţii
„Reabilitare pod peste dud Ialomi ţa la Ţăndărei pe DJ 212"

Consiliul Judeţean
Av ănd in vedere:
- Referatul de apro bare nr. 5Á-Y-í2021 6, din '3 .10.2021 al Presedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examineind:
- Hotărărea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 66/28.05.2020 privind aprobarea
Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitare pod peste răul
Ialomiţa la Tăndărei pe DJ 212 ";
- Hotărărea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 67/28.05.2020 privind apmbarea
Temei de proiectare aferentă obiectivului de investi ţii „ Reabilitare pod peste ridul
Ialomiţa la Tăndărei pe DJ 212A";
- Raportul de specialitate nr.02.4 /20210 - k din /(I)i .10.2021 al Direcţiei
Investiţii şi Servicii Pub lice;
.10.2021 al Comisiei economico- Avizul nr.
/2021 din
financiare şi agricultură;
- Avizul nr.
din
.10.2021 al Comisiei de urbanism,
/2021 amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
In conformitate Cu:
- prevederile Ordonanţei de Urge* a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny";
- prevederile Ordinului nr. 1333/2021
privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investiţii "Anghel
Saligny", pen tru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 aim. (1) lit. a)-d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) si alin. (3) lit. fi din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu complet ările ulterioare;
- prevederile Hotărdrii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
tehnico-economice
aferente
con ţinutul-cadru
al
documentaţillor
obiectivelor/proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri pub/ice;
-

Consiliul Judetean lalomita
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările
si completările ulterioare,
In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu compiet ărde ulterioare,

HO T Ă R Ă4TE
Art.] Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucr ărilor de Intervenţii (D.A.L.I.)
pentru obiectivul de investi ţii „Reabilitare pod peste rdul Ialomiţa Tăndeirei pe DJ
212 ", prevăzută in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărdre.

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, rezultaţi din
Documentaţia de Avizare a Lucr ărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare pod peste rdul ialomiţa la Tăndărei pe DJ 212", dupei cum
urmează :
- valoarea totală a investiţiei : 15.730.501,17 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 13.453.794,41 lei cu TVA,
- durata estirnată de execu ţie : 15 luni

Art.3 Prin grija Secretaruluigeneral al juderului lalomiţa, prezenta hotărdre se
va comunica, spre ducere la indeplinire, Direcţiei Investi ţii şi Servicii Pub/ice, Direcţiei
Buget Finanţe si Direcţiei Achizi ţii i Patrimoniu, urmeind a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

DIG
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PROCONSINFRA S.R.L.
Str. Grigore Ionescu or. 63, Sector 2, Bucuresti
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BORDEROU
PIESE SCRISE
1. Borderou
2. Listă de semnături
3. Memoriu justifieativ
4. Deviz general şi devize pe object Scenariul I
5. Antemăsurători — Se.enariul I
6. Deviz general şi devize pe object Seenariul II
7. Antemăsurători — Seenariul H

PIESE DESENATE
1. Plan de amplasare in zon ă

PI - 01

1: 25.000

2. Plan de situatie situatia existent ă

PSE 01

1: 1.000

3. Releveu pod

RL 01

1 : 100/50

4. Profil longitudinal

PL —01

1: 100/1.000

5. Plan de situatie — situatia proieetat ă

PSP - 01

1:500

6. Dispozitie general ă pod — Seenariul I

DG —01

1 :100/5o

7. Seetiune transversal ă suprastructur ă — Seenariul I ST -01

1:20

8. Seetiune transversal ă suprastructur ă Seenariul II ST -02

1:20

9. Profit transversal tip pe rampe

1:50

-NWT,
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LISTA DE SEIVINATURI

Administrator (reprezentant tegat).—

Ing. Adrian TUDOR

7:0TA,
.(c)

VIVO"

,efProject:

Ing. Adrian TUDOR

Ver0eator de proieet atestat eerintele A4,

B2 D:

Coleetiv de elaborare:
Nume §i prenume

Ing . Adrian TUDOR

Ing. Daniel
i MORLOVA

Ing. Daniel TUDOR

Speeializarea

Responsabilitâti

Drumuri si Poduri

Piese scrise.
Piese desenate.
Documentatie
economică

Inginer Căi Ferate,
Drumuri si Poduri

Piese desenate
lucrări de artă

Inginer CAi Ferate,
Drurauri si Poduri

Lucrări de drum §i
siguranta
circulatiei

Inner Cal Ferate,
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JUSTIFICATIV

1. INFORIVIA
VESTITH
Li

RALE PRIVIND OBIECTIVUL DE IN-

Denumirea obiectivului de investitii

,Reabilitare pod peste rtiul ialomita la randfirei pe D.1212"

1.2

Ordonator principal de ereditefinvestitor

Prqedintele Consiliului Judetean Ialomita

1.3 Ordonator de eredite (seeundar/tertictr)

Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investitiei

Judetul Iakimiţa

1.5 Elaboratorul doeumentatiei tehnie,e de auizare a literal-nor de inuestifii

PROCONSINFRA
CUI: R039216736 ; J40/$414/2018
Adresa sediu social: Str. Grjgore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucure§ti
Adres5 de corespondentâ: Str. Malul GArlii nr. 31, Jilavele, Ialomita

PROCONSMRA

Telefon: 0722956840
Email: proconsinfragmail.com

Elaborator: PROCONSINFRA SR. L.
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SITUATIA EXISTENTA Ş I NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.

2.1

Prezeniarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale giflnanciare

intruck un transport eficient este o oamponentă critică a dezvoltării econornice,
atât la nivel national cht si la nivel global, iar disponibilitatea sistemului de transport
afectează tiparele de dezvoitare şi poate ű o piedică sau un factor de influentă a dezvoltării
economice a fiecărei natiuni, sunt necesare investitil masive şi sistematiee in acest sector.
Modernizarea si reabilitarea infrastructurii locale este necesară in vederea
asigurării unei retele de transport rutier sigure şi operationale.
Conform Strategiei de dezvoltare a Judelului Ialomita in perioada 2014 - 2020, una
dintre prioritătile Consiliului Judetean Ialomita 0 constituie reabilitarea Si modemizarea
podurilor aflate in administrare, asigurandu-se astfel cre şterea gradului de sigurantă a
cireulatiei pe aceste poduri.
2.2

Analiza situagei existente §i identificarea necesit ătilor fi a dOcientelor

Descrierea obiectivului

Podul existent a fost construit in anul 1966 si are o suprastructură alcătuită din
grinzi prefabricate, din beton armat, in sistem "Matarov" solidarizate cu pl ăcute sudate la
nivelul rosturilor longitudinale dintre grinzile prefabricate de la placa superioar ă si din
antretoaze.
' care
Sc apreciază că podul a fost dimensionat la convoaiele clasei "E" de blear
(convoaie A3o +V80).
Lungimea totală a suprastructurii podului este de 85,70m CU trei deschideri simplu
rezemate 28,60m + 28,40m + 28,60. In plan, podul este amplasat in aliniarnent.
Grinzile prefabricate au inăltirnea de 1,52m in cămp, re,spectiv 1,62m pe reazem
unde prezintă vute de ranforsare liniare atht in plan vertical, ck şi in plan orizontal.
In sectiune transversal ă suprastructura este ale ătuită din şase grinzi dispuse la
circa 1,65m distantă interax.
Structura de rezistentă a tablierului este aleătuită din şase grinzi şi cinci antretoaze,
din care două in planul reazernelor.
In sectiune transversal ă lătimea nodului este de 10,20M, fund compusă din:
trotuare 2 X 1,00M + parte carosabilă de 7,80m + 2 x 0,20111 grinzi de &are a parapetului.
Infrastructurile masive sunt realizate din beton armat:
- pile lamelare, Cu avantbec si arierbec, cu banehetă de rezemare la partea superioar ă;
culee masive, prevăzute cu ziduri de gardă si ziduri intoarse.
După alcătuirea constructivă şi anal executiei, se apreciază că infrastructurile sunt
fundate direct.
Elevaldile infrastructurilor sunt protejate cu tencuial ă, ornamentală, cu aspect de
zidărie de piatră.
,,a21111=1111••••11•11MRIME,-

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.

Berkeficiar: JUDETUL IALOMITA
Pag. 5

Nr. proiect:
23/ 2020

Faza : D.A. L. I.

PROCONSINFRA S.R.L.
PROIECTARE Ş I CONSULTANTA IN INFRASTRUCTURA
„Reabilitare pod peste rhul Ialomita la T ăndărei pe DJ212"

In amplasamentul podului, poate fi pus ă in evidentă realizarea unui dig de
protectie (amplasat in amonte pe malul sang) şi care este continuat in aval cu un z din
beton, cu o lungime de peste 100m.
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tehnică de calitate a proiectelor, -•, • or şi a constru
1.
septembrie 2019, s-a elaborat o Expe _At16.T.1,..e,,,,,
specialitate a obiectivului de către
Expert Tehnic atestat Prof. Univ. Dr. hag. orian BuirrEscu, in baza legitimaliei
de Expert Tehnic atestat seria M nr. 05757 din 11.03.2002 in domeniul CONSTRUCTII
PODURI (A4, B2, D).
In urma observatfilor efectuate la lucrare, in cadrul Expertizei Tehnice s-au identificat următoarele defecte şi degradări:
Q . III

,

'

-

Elementele principale ale structurii de rezistentfi 0 elementele de rezistentă ale suprastructurii care sustin calea:

- degradări severe, generalizate ale betonului din elementele prefabricate: beton exfoHat şi dislocat, armături de rezistentă fără strat de acoperire şi puternic corodate,
fisuri şi crăpături;
solidarizări cu eclise metalice corodate şi nefunctionale (la nivelul antretoazelor);
beton cu defecte de suprafată ale fetei văzute in grinzile prefabricate şi plăcile monolite: imperfectiuni geometrice, culoare neuniform ă, pete;
infiltratii generalizate prin pl ăcile grinzilor prefabricate (in special prin rosturile longitudinale dintre grinzi);
infiltrutii pe fetele verticale ale tablierului in zona rosturilor de dilatatie şi pe grinzile
marginale prin consola trotuarului;
beton degradat in grinzile de fixare a parapetului pietorial: cr ăpături, coroziuni, dislocări şi armături aparente corodate;
prezenta vegetatiei pe grinda de fixare a parapetului pietonal.
Elementele infrastructurii:

infiltratii puternice prin rosturile de dilatatie de pe cuiee şi pile, prelinse şi pe
banchetele şi elevatiile infrastructurilor gener ănd degradarea puternică a betonului
armat structural din banchete;
beton puternic degradat in banchetele de rezemare pe culee şi pe pile, din cauza
coroziunii chimice a apelor infiltrate prin rosturile de dilatatie: coroziune beton, exfoliere, armături aparente şi corodate;
infiltratii prin corpul culeelor şi pilelor (provenind din infiltratii de lungă durată prin
rosturi;
din cauza placării elevatiilor infrastructmilor cu mortar arhitectural, nu au putut fi
observate defecte evidente ale fetelor v ăzute;
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
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Nr. proiect:

ziduri de gardă realizate improvizat, fără solidarizare Cu corpul culeelor;
ziduri intoarse cu beton degradat, realizate in sistem de zid de sprijin, nesolidarizate
Cu corpul culeelor;
lipsă opritori seismici pe pile şi culee;
aparate de reazem corodate de infiltratii (fără cuzineti de rezemare);
vegetatie abundenta pe suprafata banchetelor dintre rosturi şi la exteriorul
tablierelor;
şi pereuri degradate
sferturi de con puternic degradate, cu p
distruse, cu vegetatie abundent ă;
Albie, rampe de acces, Inst

coborarea talvegului în albia minora, u
debitelor spre cele doua deschideq Opt
- aluviuni şi vegetatie depuse in dreptt p
dificii pe tr
latime insuficienta a rambleelor la ca
cienta, care nu
parapet directional puternic corodat şi
Cu podul;
- instalatii pozate improvizat pe zidurile intoarse şi sub =Isola trotuanilui pe tablier.
/

Elementele call., trotuare, rosturi de dilatalie, sistem de scurgeTer
lor, parapet' pietonali, parapet" de sigurantă

pRoCONSiNFRA
degradarea betonului asfaltic pe cale: gropi„ denivelari, faiantari;
tu-,- parapet pietonal pe pod cu mana curenta puternic degradat ă (beton exfo''k a.
ra aparenta şi corodata) şi zabrelute lips ă;
borduri denivelate intre trotuare şi partea carosabilă degradate şi inglobate frr'
dărie şi vegetatie;
- lipsa dispozitivelor de acoperire a rostmilor de dilatatie de pe cale şi trotuare (colmatate improvizat Cu asfalt) care au permis infiltrarea puternic ă a apelor prin rosturi;
guri de scurgere incomplete şi colmatate.
Podul are urt indiee de stare tehnică IST 34 §" se Incadreaz ă în CIASA
DE STARE TEHNICA IV. Conform art. 21 din „Instructiuni tehnice pentru stabilirea
stării tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2006, podul se află intr-o STARE
NESATISFACATOARE, cu eiemente constructive care sunt intr-o stare avansata de
degradare. Sunt necesare lucr ări de reabilitare, inlocuirea unor elemente.
Potrivit Raportului de Expertiza Tehnică stint prevazute luerAri de reabilitare,
inloeuirea integralii a structurii de rezisteniii a tablierului §i a sistemului dc
,

\

rezemare pe infrastructmi.
In prezent, din ca-uza stării tehnice necorespunzatoare a podului, circulatia
vehieulelor en masa mai mare de to tone se desfetwaril pe ruta ocolitoare:
DN 2A (Tăndărei) — DN 2A (Chirana) — DN 3B (Chirana) — DN 3B (Fete şti), in ambele
senstiri de circulatie, iar viteza maxima de circulatie pe pod este restrietionatil la
251(m/h.

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
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Situatia eaczstentd. vedere din amante mal steing

2.3 Objective preconjzate a fi aiirtse prin realizarea investitiei publice

Se consideră ea lucrările propuse vor asigura parametrii normali de exploatare,
urmfind ea in urma implementării invesţiţiei, participantii la trafic s ă beneficieze de
conditil superioare de circulatie, precum:
desfăsurarea traficuluj auto si pietonal in condith optime de sigurantă si confort;
facilitarea tranzituluj de marfuri, in special in context-ul eresterii semnificative a
fluxurilor comerciale ca urmare a cresterji economjce constante In ultjmii ani;
eliminarea restrictiilor de viteză si tonaj, eliminarea posibilitătii de inchidere definitivă a poduluj, cauzată de avansarea degrad ă'rilor;
- nemsitatea imbun ătătirii nivelului de trai si confort al populatiei din zonă, dar si al
persoanelor ce tranziteaz ă judetul pe ruta respectiv ă;
imbunătătirea accesibilit ătii şi mobilităţii populatjej, bunurjlor sj servicillor, care va
stirnula o dezvoltare economică durabilă;
crearea de noj locuri de muncă pe perioada executiei lucr ărilor;
interventii rapide ale echipelor specjale (ambulanta, pompierj, autorit ătile locale);
- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lueru benefic pentru rnediul
inconjurător;

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
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i

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1 Partieularitd ti ale amplasamentului
3.1.1 Deserierea amplasainentului (localizare
fata terenului, dimensiuni in plan)

-

intravilan/extravilan, supra-

Judewl Ialomita se află in partea de sud-est a tării, in Chmpia Bărăganului,
diviziune estică a Cămpiei Romăne, ye cursul inferior al Ialomitei si la interferenta unor
vechi şi import,ante drumuri comerciale, prin care capitala OM este legată cu Moldova si
cu litoralul Mării Negre.
Orasul Tăndarei este situat in partea de nord-est a judetului Ialomita si formeaz ă,
impreună cu municipiile Slobozia, Fetesti şi Urziceni, reteaua asez ărilor urbane a jud_etului Ialomita. Localitatea Tăndărei reprezintă al patrulea centru urban ea mărime si importantă al judetului lalomita.
Podul ce face obiectul prezentei proceduri este amplasat pe drumul judetean
DJ212, la km 78+250 Şl traversează Raul Ialomita in extravilanul Iocalităţií rănd5rei.
Suprafata total ă studiată este de 121.34o,00mp, din care 11.524,00mp in intravilan
si 109.816,00mp in extravilan.. Suprafata ocupat ă de lucrări este de 3.950,00mp.

tprid4re,

Pod pe DJ212 km 78-1-25 0 ,
peste Rita falomita

Plan ilustrativ cv amplasamentul obiectivului
3.1.2 Relatii en zonele invecinate, aceesuri existente si/sau al de acees posi-

bile
Podul este situat la km 78+25 0 al DJ212 şi asigură traversarea Răului Ialomita.
In prezent, din eauza stării tehnice necorespunzătoare a podului, circulatia
vehiculelor Cu mesa mai mare de io tone se desfăsoară pc rota ocolitoare:
DN 2A (Tândărei) — DN 2A (Chirana) DN 3B (Chirana) — DN 3B (Fetesti), in ambele
sensuri de circulatie, jar viteza maxima de circulatie pe pod este restrictionat ă la 251m/h.
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
Beneficiar: JUDETUL LALOMITA
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Faza:

3.1.3 Datele seismice 4i climatice
Date seismice:

Relieful judetului Ialomita poart ă amprenta situării sale in diviziunea estică a
arnpiei Române Bărăganul, fiind dorninat de cămpuri tabulare intinse şi unci. Circa
65% din suprafata judetului apartine Câmpiei B ărăganului, 15% Lunch i Dunării, 9%
şi n% luncii Ialomiţei şi campiei de divagare Argeş - Buzău.
Din punct de vedere geologic, zona Ialomitei este un bazin de sedimentare
mar itimg lacustră.
Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseisrnic ă,
amplasamentul obiectivului apartine zonei seismice care se caracterizeaz ă printr-o valoare
ag = 0,25g şi o perioadg de control (colt) a spectrului de răspuns Tc 1,os.

077471. 702
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Date climatice:

Clima judetului Ialomita este temperat-continental ă caracterizandu-se prin veri
foarte calde şi ierni foarte reci, printr-o amplitudine termic ă anuală, diurnă relativ mare si
prin precipitatii in cantităti reduse.
Verile sunt deosebit de calde §i secetoase, iarna este prezent criv ătul.
Precipitatiile amt r ăspandite neuniform şi sunt in jurul valorii de 500 mm.
Temperatura medie anual ă a aerului cre§te de la Nord-Vest (10,4 0C la Armă.5esti),
care Sud-Est (11,1 0C la Fetesti).
Minima absolută a ajuns pang is - 32,5 0C in Armăşesti (25 ianuarie 1942), iar
maxima absolută pană la +440C in Amara (august 1951), fapt ce determin ă o amplitudine
termică maxima de 76,50C.
Durata media anuală de strălucire a Soarelui este cuprins ă intre 2.100 §i 2300 ore,
numărul anual de zile cu cer senin este de 110; Cu cer noros de 123, iar Cu car acoperit 130
de zile.
Reteaua hidrografic ă a judetului Ialomita cuprinde ape curg ătoare, limarre
fluviatile, lacuri de lunc ă, lacuri de albie, lacuri artificiale.
Raul Ialomita (cod cadastral XI.i.) i şi culege izvoarele glaciare situate pe versantul
sudic al Masivului Bucegi, in jurul altitu.dinii de 2.390m, de sub Piatra Obarşiei.
Acesta are o lungime de 417km şi o suprafată a bazinului hidrografic de 10.350km 2.
Raul Ialomita primeşte 142 a.fluenti.
Amplasarnentul studiat se află in zona cu adâncimi de inghet de 0,7ora - 43,8om,
conform STAS 6054/85.
ROMANIA
rt.104.40
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Zonarea teritoriului României infunctie de adancimea de inghet, dupd STAB 6054/85
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Conform CR1-1-3-2o12, incărcarea din z ăpada pe sal este Sz = 2,5 kN/m2 avand
intervalul mediu de recurent ă IMR=50 ani.
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este de 0,60 kPa.
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3.14 Studii de teren

Studiu geotehnic

Studiul geotehnic a fost elaborat in iuna octombrie 2019 de cAtre PAZYGEO
PROIECr S.R.L., fund intoemit de cAtre Trig. Geolog Bercea ŞTEFĂNUŢ şi verificat
la cerinta Af de c ătre Dr. Ing. Florica STROIA.
Pentru stabilirea conditiilor de proiectare si executie a lucrArilor de fundatii an fost
executate urm ătoarele lucr ări de investigatie a amplasamentutui:
un foraj geotehnic panA la adâncimea de 18,00m adâncime pentru identificarea succesiunii stratigrafiee;

A o penetrare dinamicA Cu con (SPTc) la atincimea de 15,6om.
In urtna efectuArii forajului geotehnic s-a stabilit urm ătoarea succesiune litologică a
depozitelor existente pe tom:tie:
o,00m + o,7om - umplutură. (părnint argilos galben cafeniu cu rar pietris);
0,7orn 4- 2,00m praf argilos nisipos, gălbui, uscat;
2,00M + 3,50M —

praf argilos nisipos, gălbui, uscat, cu oxizi de fier;

3,50m + 5,00m - nisip fin, prăfos, gAlbui cu oxizi de fier, Cu apA;
- 5,00m + 18,00m - praf argilos nisipos, gAlbui, cu lentile de nisip fin, cenusiu, Cu apA;

La data investigatiflor geotehnice amplasamentul se prezenta stabil, nefiind afectat
de fenomene geologice sau geomorfologice.
La penetrarea elinamic ă Cu eon s-a interceptat refuz la adkricimea de 15,60m.
In forai au fost intălnite infiltratii de ană pe intervalul 3,5 0 m 18,00m.
Se recomandA fundarea indirectA sub adAneimea de 14,00m.
Conform NP074-2o14 s-a stabilit pentru amplasarnentul afiat în studiu categoria
geotehnică si riscul geotehnie, rezultănd urtnătorul punetaj:
conditii de teren (medii), ..................
apa subteran ă (cu epuismente normale)

3 pumice
2 puncte

clasifieare constructii dupa importantA (deosebit ă)

5 puncte

A vecinătăti (fArA riscuri)
A rise seismic ( ag > o,25g)
Total punctaj:

........

......

1 punct
3 puncte

7-6--77A
\E F-e-4

/12co°
ocCAASIhiRN
SP-1-

(( n

t
e

A

14 puncte

Rezulta un risc geotehnic moderat şi categoria geotehnicii IL
3.1.4.2 Studii topogrance

Studiul topografic este intoemit de SMART TOPCAD PRODESIGN
prin Ing. Ungureanu Gh. CAtfilin, autoriz. OCPI categoria B, seria RO-PH-F, nr. 0207.
Studiul topografic cuprinde intreaga zon ă de interes a obiectivului, respectiv zona
podului, zona albiei in zona podului amonte si aval de acesta, zona rampelor de acces şi
racordările Cu terasamentele, etc.
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
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Studiul topografic este realizat in sistem Stereo 70 plan de referintă Marea Neagra
1975, resnectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie şi Cartografie si este efectuat astfel inck datele rezultate s ă poată f utilizate pentru modelarea tridimensională a terenului (coordonate X, Y, Z).
Studiu topografic este vizat OCPI Ialomita.

3.1.4.3 Studii de stabilitate ale terenului

Nu este cant
3.1.4.4 Studii hidrologice

Pe baza debitelor comunicate de c ătre Administratia National ă "Apele Române",
prin Administralia Bazinal ă de Apă "Buzau - Ialornita", s-a elaborat documentatia tehnic ă
necesară şî s-a obtinut avizul de gospodărire a apelor.
Avizul ABA Buzău-Ialonlita este atasat prezentei documentatii.
3.1.4.5 Studii hidrogeologiee

Nu este
3.1.5 Situatia utilităţiIor tehnieo edilitare existente
Pentru acele retele de utilităti ce vor necesita relocare/deviere, se va realiza
relocarea acestora conform solutiel stabilite impreun ă cu detinătorul acestora.
In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucr ărilor va asigura protectia
mediului si a instalatiilor aferente rgelelor de utilit ăti de pe amplasament (dup ă caz) si va
asigura conditille de protectie a muncii si a muncitorilor executanti.
Antreprenorul General are obligatia de a obtine toate avizele necesare in ceea ce
priveste amplasarea tuturor constructillor si echipamentelor necesare executiei lucr ărilor
şi pentru bransarea pe timpul executlei lucr ărilor la rgelele de utilităti existente.
Racordarea la retelele locale de utilit ăti se vs face in conditifle prev ăzute de avize.
-

3.1.6 Analiza v-ulnerabilitfitilor cauzate de factori de rise, antropiei si naturali, inelusiv de schimbiiri elimatice ee pot afeeta investitia

Riscurile naturale sunt manifest ări extreme ale unor fenomene naturale precum
cutremurele, furtunile, inundaţiile , seceta, care au o influent ă directă asupra vigil fiecărei
persoane, asupra societ ătii si a mediului inconjurkor, in ansamblu.
Cunoa.sterea acestor fenomene perrnite luarea unor m ăsuri adecvate pentru
limitarea efectelor pierderi de viati omenesti, pagube materiale si distrugeri ale mediului
pentru reconstruct-la regiunilor afectate.
Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate in functie de diferite criterii, cum ar
fi: modul de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc.
Mentionăm că pe perioada implementării proiectului riscurile vor fi climinuate
pfin6 la un nivel care s ă nu punsă în pericol investitia, intruck luerările se vor efectua cu
respectarea tuturor reglement ărilor tehnice si legislative in vigoare, relevante la specificul
lucrării.
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3.1.7 Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice sau de
arhitectură, situri arbeorlogice pe amplasament sau in zona imediat invecinată, existenta condition ărilor specifice in cazul existentei imor zone
protejate

Amplasamentul proiectului se suprapune cu reteaua NATURA 2000 (ROSCI 0290
şi ROSPA 0152 Coridorul
In spetă, a fest obtinut avizul RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Balta
Mid. a Brăilei, in calitate de custode al ariei naturale protejate.
-

3.2 Regintuljuridic
3.2.1 Natura propriet ătii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv
servitati, drept de preempliune

Podul apartine domeniului public al Judetului falomita şi traverseaz ă Riul Ialomita
la km 78+250 al DJ212, în extravilanul localităţii Tăndărei.
Categoria de folosintă actuală a terenului: pod, aviind destinatia: cale de
comunicatie rutier ă.
Terenul se incadrează in zona C Zona di de comunicatii, Cr căi rutiere.
-

-

3.2.2 Destinatia constructlei existente

Categoria de folosintă actual ă a terenului: pod, avă.nd destinatia: cale de
comunicatie rutier ă.
3.2.3 Includerea constructiei odstente in listele monumentelor Lstorice,
situri arheologice, arii naturale protejate, precum §i zonele de protectie ale
acestora şi in zone construite protejate

Amplasamentul obiectivului nu se află intr-o zonă protejată sau in Dana de
protectie a unui monument istoric. De asemenea, amplasamentul nu interfereaz ă cu situri
arheologice.
Amplasamentul proiectului se suprapune Cu reteaua NATIJRA 2000 (ROSCI 0290
şi ROSPA 0152 Coridorul lalomitei).
In acest sens a fost obtinut avizul RNP ROMSILVA Administratia Parcului
Natural Balta Mid a Brăilei, in calitate de custode al ariei naturale protajate.
-

3.2.4 Informatii/obligatii/constr ăngeri exbrase din documentele de urbanism

Categoria de folosintă actuală a terenului: pod, avand destinatia: cale de
comunicatie rutier ă.
Terenul se incadrează in zona C - Zona căi de comunicatii, Cr - căi rutiere.
3.3 Caracteristici tehnice şiparametri specifici
3.3.1 Categoria §i clasa de importantă

Lucrările care fac obiectul proiectului se incadreaz ă in categoria „B"- lucrări de
importantă deosebită, determinate conform HG 766/21.11.1997 şi HG 675/03.07.2002.
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Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n)k(n) = (n) x p(i)/n(i)
Determinarea punctajului acordat:

Nr.
crt.

Coeficient
Denumirea factorului determinant
de unicitate
k(i)
1 „Importanta vital ă
1
2 Importanta social-economic ă
1
3 Implicarea ecologic ă
1
Necesitatea luării in considerare a duratei
1
4 de utilizare (existentă)
Necesitatea adapt ării la conditille locale de
1
5 teren 0 de mediu
Volumul de muncă si de materiale necesare
Total punctaj factor! determinanti
Categoria de importantă: »B" -

Punctajul
Criterii asociate factorului
determinant
P(n)
P(i) P(ii) POW
4
4
3
4
4
4
4
2

2

2

2

5

3

3

4

3

2

4

3
3

3

20

Cerintele de verificare a proiectul
următoarele:
A.4 - Rezistentă mecanică şi stabilitate pentru
Constructii Poduri;
B.2 - Sigurantă în exploatare pentru constructii afere

Constructii Poduri;
D Igienă, săn ătate şi mediu inconjurător pentru toate domeniile.
-

Acestea au fast stabilite şi precizate pentru ca Beneficianti să poată apela
specialiştii verificatori corespunz ători.
3.3.2 Cod in lista rnonumentelor istoriee

Obiectivul şi amplasamentul acestuia nu figurează in lista monumentelor istorice.
3.3.3 Aniani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Podul a fost construit in anul 1966.
3.3.4 Suprafata construitii
Suprafata ocupată de lucrări este de 3.950700mi).
3.3.5 Valoarea de inventar a constructiei

Valoarea de inventar a obiectivul-ui este conform inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Judetului ralomita.
3.3.6 Alti parametti
Nu este cazuL
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
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3.4 Analiza stärii constructiei existente, pe baza concluziilor expertizei
tehniee

In baza Legii 10/1995 *i liotărarii nr. 742/2018 privind modificarea Hot ărâni
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucr ărilor şi a constructiilor, in luna
septembrie 2019, s-a elaborat o Expertiz ă Tehnică de specialitate a obiectivului de către
Expert Tehnic atestat Prof. Univ. Dr. big. Florian BURTESCU, Tn baza legitimaţiei
de Expert Tehnic atestat seria M nr. 05757 din 11.03.2002 in domeniul CONSTRUCTII
PODURI (A4, B2, D).

In urma observatiilor efectuate la lucrare, in cadnil Expertizei Tehnice s-au identificat urrnătoarele defecte şi degradări:
Elementele principale ale structuril de rezistentfi qi elementele de rezistentii ale suprastructurii care sustin calea:

degradări severe, generalizate ale betonului din elementele prefabricate: beton exfoliat şi dislocat, arm ături de rezistent ă fără strat de acoperire şi putemic corodate,
fisuri şi crăpături;
solidarizări cu eclise metalice corodate şi nefunctionale (la nivelul antretoazelor);
beton cu defecte de suprafată ale fetei văzute in grinzile prefabricate 0 pl ăcile monolite: imperfectiuni geometrice, culoare neuniform ă, pete;
infiltratii generalizate prin pl ăcile grinzilor prefabricate (in special prin rosturile longitudinale dintre grinzi);
infiltratii pe fetele verticale ale tablierului hi zona rosturilor de dilatatie şi pe grinzile
marginale prin consola trotuarului;
beton degmdat in grinzile de fixare a parapetului pietonal: cr ăpături, coroziuni, dislocări şi armături aparente corodate;
prezenta vegetatiei pe grinda de fixare a parapetului pietonal.
Elementele infrastructurii:

infiltratii puternice prin rosturile de dilatatie de pe culee şi pile, prelinse şi pe
banchetele şi elevatiile infrastructurilor generind degradarea puternic ă a betonului
armat structural din banchete;
beton puternic degradat in banchetele de rezemare pe culee şi pe pile, din cauza
coroziunii chimice a apelor infiltrate prin rosturile de dilatatie: coroziune beton, exfoliere, arm ături aparente şi corodate;
infiltratii in corpul culeelor şi pilelor (provenind din infiltratii de lung ă durată la rosturi;
din cauza placării elevatiilor infrastructurilor cu mortar arhitectural, nu au putut fi
observate defecte evidente ale fetelor v ărute;
ziduri de gardă realizate improvizat, f ără solidarizare Cu corpul culeelor;
ziduri intoarse cu beton degradat, realizate in sistem de zid de sprijin, nesolidarizate
cu corpul culeelor;
lipsă opritori seismici pe pile şi culee;
aparate de reazem corodate de hafiltratii (fără cuzineti de rezemare);
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vegetate abundentă pe suprafata banchetelor dintre rosturi şi la exteriorul
tablierelor;
sferturi de con puternic degradate, cu pierderea formei şi pereuri degradate sau total
distruse, en vegetate abundentă.;
rampe de aces, instalatii pozate sau suspendate tie pod

coborarea talveguiui în albia minork Cu circa 2,50m, cauzate in special de dirij area
debitelor spre cele două deschideri dinspre malul drept;
aluviuni şi vegetate depuse in dreptul pilei din aibie;
lâtime insuficient ăi a rambleelor la capetele podului, acces dificil pe trotuare;
parapet directional puternic corodat, cu inAltime insuficientă, neracordat cu podul;
instalati pozate improvizat pe zidurile intoarse şi sub consola trotuatului pe tablier.
Elementele căii, trotuare, rosturi de dilatatie, sistem de scurgere a ape Ir, parapeti pietonall, parapeti de sigurantă

degradarea betonului asfaltic pe cale: gropi, denivel ări, faiantări;
parapet pietonal pe pod cu mâna curentă puternic degradat ă (beton exfoliat, armătura aparentăşi corodată) şi zăbrehrte lips ă;
borduri intre trotuare şi parte carosabilă degradate şi inglobate in murdărie şi vegetate;
lipsa dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatate de pc cale şi trotuare (colmatate improvizat en asfalt) care au permis infiltrarea puternicA a apelor prin rosturi;
gun i de scurgere incomplete şi colmatate.
3.5 Starea tehnic ă, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punct de vedere al asigureirii cerinrelor fundamentale aplicabile, potrivit legii
Podul are un indice de stare telmică Isr 34 §i se incadreazii in CLASA
DE STARE TEHNICA IV. Conform art. 21 din „Instructitmi tehnice pentru stabilirea
stării tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2006, podul se află intr-o STARE NESATISFAC,ATOARE, cu elemente constructive care sunt intr-o stare avansată de degradare.

Sunt necesare luerări de reabilitare, inlocuirea integral ă a structurli de
rezistentă a tablierului qi a sistemulul de rezemare pe infimstructuri.
3.6 Actul doveditor alforrei majGre

Nu este cazul.
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CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE
TA

Clasa de rise seismic

?ROCOliS MFRA

Nu este cazul.
b) Prezentarea a minim

2

solutii de inte

Se vor analiza comparativ dou ă posibile
SCENMUUL I: inlocuires integral& a

no!, alezate pe un sistem nou de rezem20 7
SCENARIUL

II: Consolidarea
exterioară, refacerea sistemului
infrastructurilor

,

zi prefabricate
structurilor
recomprimare
consolidarea

c) Soluţiile tehnice şi mitsurile propusee

ertul tehnic spre a
dezvoltate in cadrul documentafiei de avizare a luc -riirilor de interventii

Conform art. 21 din „Instructiuni tehnice pentru stabilirea st ării tehnice a unui
pod" indicativ AND 522-2006, podul are un indice de stare tehnică IST = 34 qi se
incadrează in CLASA DE STARE TEHNICA W - STARE NESATISFA.CATOARE,

cu elemente constructive care sunt intr-o stare avansată de degradare. Sunt necesare lucrări de reabilitare, inlocuirea unor elemente.
d) Recomandarea intervenjiilor necesare pentru asigurarea functionii rii
conform cerintelor şi conform exigenfelor de calitate

Avănd In vedere defectele şi degradările constatate, in vederea asigurării cerintelor
de rezistentă şi stabilitate, imbunătătirea sigurantei, confortului şi functionalitătii in
exploataxe, este necesară executia de lucrări de reabilitare a obiectivului.
Solutiile constructive se vor adopta -tinând seama de următorii parametri:
• alcătuirea constructivă a podului;
9 zona seismică;
> conditiile topografice din amplasament;
• natura terenului de fundare;
A conditionările imp-use de avizatori.
Soluţiile proiectate au in vedere respectarea urm ătoarelor principii de bază şi
anume:
• asigurarea rezistentei şi stabilitătii;
• asigurarea funclionalit ătii in conditii maxirne de sigurantă şi confort;
• asigurarea durabilitătii in timp;
• eliminarea restrictiilor de viteză şi tonaj;
• eficienta tehnico-economică;
• durata de executie minim ă;
A aplicarea de solutii constructive, materiale şi tehnologii de executie moderne, in pas
Cu cele folosite pe plan mondial in domeniu;
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5. IDENTIFICAREA SCENARITLOR TEHNICO-ECONO

SE

(minim doui) $1 ANALIZA DETALIATA. A ACESTORA
5.i Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic,
functional-arhitectural 4i economic
5.1.1 Deserierea principalelor lucriiri de interventie

9
C4
•••,.

Z
44,

,
A

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploata
ate,
judetean de clasă tehnică TV, in vederea asigurării cerintelor de reziste
prelungirea duratei de viată precum şi imbunătătirea sigurantei, confortului şi
functionalitătii în exploatare a acestuia, este necesar a se realiza urm ătoarele lucr ări:
SCENARIUL I: Inlocuirea integralii a tablierului cu grinzi prefabricate
noi, aşezate pe un sistem nou de rezemare şi consolidarea infrastructurilor Lucrările se vor executa sub circulatie, pe jum ătate de eale, aiternativ, in
concordantă cu tehnologia de executie.
Principalale kale constau in:
a) Lucriiri pregiititoare (amenajarea terenului)

Se va proceda la demolarea c ăii pe pod şi a echiparnentelor de la nivelul
suprastructurii (hidroizolatie, dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, gun i de
scurgere, trotuare, borduri şi parapeti).
Se va demonta suprastructura existent ă (gzinzi, antretoaze). Se vor demola
umpluturile din spatele culeelor, degaja ingrijit culeele şi pilele pang la cota de forare.
Se va amenaj a un drum tehnologic de acces şi o platformă pentru macara şi utilaje.
in vederea executiei lucr ărilor de consolidare de la nivelul infrastrueturilor este
necesară amenajarea unui dig de deviere a apelor R ăului Ialomita şi executia unor incinte
de palplanşe recuperabile pentru asigurarea platformelor de lucru la infrastructuri.
,
La terminesea lucr ărilor, toate amenaj ările provizorii din albie, drumuri de aie
platforme, etc. vor fi dezafectate şi refăcut cadrul natur
b) Lucrfiri la infrastructura

\

PROCONSINFRA 1
SRL

forati,
_uş-k5kok''
Infrastructurile existente se vor consolid
, care imbtava
lateral fundatiilor existente şi solidarizati la p
fundatia existentă şi care este ancorat in aceasta.
8 pilati forati.
La nivelul fiecărei pile se von execute 10 p
d=108omm şi
Sunt prevăzuti forati din beton armat cl
lungimea de 20,00m.
Radierele de solidarizare se vor realiza din beton armat clasa C30/37. La pile,
acestea se von executa perimetral radierelor existente, jar la culei vor avea form ă de "II",
fiind exeeutate pe fetele laterale şi pe fata culeii dinspre deschidere.
Pentru a asigura conlucrarea corespunz ătoare cu structure existent ă şi
transmiterea sarcinilor c ătre pilotii forati, la nivelul elevatiilor pilelor se vor practice
degajări in care se vor dispune profile metalice 120 (transversale infrastructurii paralele
Cu axul longitudinal al podului).
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
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Perforările se vor executa la partea inferioar ă a elevatiilor, urm ănd ca profilele
metalice să fie inglobate in radierul de solidarizare. Profile vor avea lungimea de 6100m,
fiind prevăzute căte 8 bucăti pentru fiecare pil ă.
Blevatiile infrastructurilor se vor cărnăşui cu beton armat clasa C30 1 37, Cu
grosimea de 30cm, cămăşuiala fiind ancorată în radierele noi şi in elevatfile existente.
Inainte de executia cămăşuielii se va Indepărta tencuiala ornamental ă şi se vor pregăti
corespunzător suprafetele de beton, prin curătare cu peria mecanică şi injeetarea fisurilor
cu răşini epoxidice.
Se vor reface banchetele de rezemare, cu prevederea unor blocuri de rezemare noi
din beton armat clasa C30/37 (sub no: aparate de reazem) şi ancorate in structura
existentă.
Se vor demola partial şi reface cu beton armat clasa C30/37 zidurile de gardă şi
zidurile intoarse, adaptate la noua alcătuire a sectiunii transversale a suprastructurii.
Toate infrastructurile vor fi prev ăzute cu opritori antiseismici. Toate suprafetele de
baton vor fi protejate cu vopsea special cu rdl anticoroziv.
c) Luceări la suprastructură

Noua suprastructură va avea schema statică de grinzi simplu rezemate, fund
realizată din 6 grinzi prefabricate din beton precomprimat Cu armătură aderentă pe
fiecare deschidere, Cu inăltimea de 1,60m şi lungimea de 28,50m, dispuse la 2,00111
distantă interax, pe aparate de reazern noi din neopren armat.
Grinzile prefabricate vor fi solidarizate la partea superioară cu o placa din beton
armat clasa C35/45, turnată pe predale prefabricate din beton armat clasa C40/50, iar
transversal prin antretoaze de reazem din beton armat clasa C35/45, realizate monolit,
postcomprimate.
Placa de suprabetonare se va executa cu pantă transversal ă de 2,0%, profil
acoperiş, avănd o grosime variabil ă 14+22cm. Pe pile se va proceda la contnuizarea
" ede suprabetonare, In vederea reducerii num ărului de rosturi de dilatatie.
Toate suprafetele de baton vor fi protejate cu vopsea special cu rol antico ffi3OCONSINFRA
SRL

d) Cale, trotuare, parapeti

1

Alcătuirea sectiunii transversale va asigura o l ătime a părtii carosabile de
pentru două fire de circulatie, corespunz ătoare unui drum judetean de cla.să tehnică IV şi
două trotuare pietonale de 1,50m lătime totală.
Calea pe pod va fi aleatuită din:
hidroizolatie performantă tip membrană;
- 3 cm strat protectie hidroizolatie din beton asfaltic BAS;
4 cm beton asfaltic BAP16;
4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică MAS16.
La marginea părtii carosabile se vor monta borduri din granit eu dimensimile
20x25cm. Umplutura trotuarului şi grinda de parapet se vor realiza din beton clasa
C$0/37, in care pot fi prevăzute tevi PVC de iromm pentru trasee de cable, conducte.
Paste betonul de umplutură de la trotuare se va aşterne un strat de baton asfaltic
BA8 cu grosimea de 3cm, executat cu pante de 1% inspre borduri.
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
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marginea exterioar ă a trotuarelor sunt prev ăzute elemente prefabricate din
beton armat clasa C4o/5o cu aspect estetic modern şi rol de picurător, dar şi de cofrai la
rnomentul turnării plăcii de suprabetonare.
Intre partea carosabil ă şi trotuarele pietonale se vor monta parapeti de sigurantă
tip foarte greu H4b metalici zineati, iar la rnarginea exterioar ă a trotuarelor se vor manta
parapet i pietonali metalici, zincati.
Se vor prevedea gun i de scurgere prevăzute Cu tuburi prelungitoare din PVC.
Pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de tip etanş
cu suflul maxim de somm.
La

e) Racordarea cu terasamentele
La nivelul taluzurilor se vor executa sferturi de con pereate, cu fundatie din beton
simplu, jar la nivelul căii racordarea cu rampele se va realiza prin plăd de racordare din
beton armat rezemate pe zidul de gardă şi pe grinzi de rezemare din beton armat. Grbazile
de rezemare vor fi turnate pc un prism de piatră spartă bine compactată.
Se va asigura o racordare corespunz ătoare, facH ă, intre trotuarelele de pe zona
zidurilor intoarse şi acostamentele rarnpelor de acces.
Se vor prevedea de scări de acces prevăzute cu mfină curentă şi casbui La baza
casiurilor se va execeuta un pereu de piatră brută.
f)

Rampe de acces

Se va asigura racordarea la eapetele podului a părtii carosabile şi a platformei
rarnpelor de acces la noile caracteristici geometrice şi cote proiectate ale podului (lătime,
linie roşie), rezultănd o lungime totală amenajată de 262,50m, din care 95,80m podul.
7'6
In profil transversal, rampele vor avea urm ătoarea alcătuire:
CI
co
- PIatforma drumului:
8,00m
\ tROCOSNR1SNFRA
(P
6,00m
Partea carosabil ă:
- Benzi de circulatie:
2
\
- Acostamente:
2 X 1,00m,
din care benzi de incadrare 21 O,2' Panta transversal ă pe partea carosabil ă 2,5%
- Panta tra:nsversal ă pc acostamente:
4%
Imbrâcămintea asfaitică existelată se va freza integral pe intreaga lungime a
proiectului.
Rampele vor avea o structură rutieră Cu următoarea alcătuire:
- 4 cm strat dellalra din beton asfaltic BAt6rul 50/70;
6 cm strat de bază din BAD22,41eg 50/70;
min. 20 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal;
- structură rutieră existentă - se mentine.
Pe ambele rampe se vor monta parapeti de sigurairtă metalici zincati tip 1-12, pe
toată lungimea amenajat ă, pe ambele părti ale drumului;
Se vor realize marcaje şi semnalizare rutieră, at& pe rampe c ăt şi pe pod.
; -

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.

Beneficiar: JUDETUL IALOMITA
Pag. 22

Nr. proiect:
23 / 2020
Faza:

PROCONSINFRA S.R.L.
PROIECTARE Ş I CONSULTANTA. IN INFRASTRUCTURA
„Reabilitare pod peste râul Ialomita la Tăndkei pe IXJ212"

g) Luerări in albie

Pentru a proteja malul drept al albiei, susceptibil de eroziuni, se ve execute un zid
de protectie din gabioane aşezate pe saltele de gabioane elastiee.
Zidul de protectie se va execute pe eke 75,00m amonte şi aval de pod, pe malul
drept al R.aului Ialomita.
Se vor executa saltele elastice SGo,50 (6,00m x 5,00m x 0,50m) şi gabioane G2,0
(2,00M X 1,00M X 5,0011 , G1,5 (1,5orn x 1,00m x 5,00m), G1,0 (1, 00 m x ',own x 5,00m).
Saltelele se vor dispune cu latura de 6,00m in sens transversal albiei. In fata acestora se va
executa o protectie CU anrocamente. Tronsoanele de capăt Sc vor execute evazat, pentru a
se asigura incastrarea in maluri.
Suplimentar, se vor realize lucrări de degajare de vegetatie şi material solid,
calibrare şi reprofilare albie, in zona podului, in vederea asigurării unei sectiuni optime de
curgere, pe toate cele trei deschideri ale podului.
)

Lucreirile propuse in SCENARIUL I aduc podul la parametrii normali de
exploatare corespunzători norrnelor actuate in vigoare EUROCODE (LMi, LM2) şi vor
asigura o durată de viată a podului de 100 de ani.
Lucreirile de la nivelul suprastructurii şi at căii se vor executa sub circulatie, pe
jumătate de cale, in concordantă cu tehnologia de executie şi cu instituirea unei restrictii
de vitez ă la max. 101cm/h şi a unei restrictii de tonaj la max. 7,5tone.
Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului şi vor fi
stabilite m ăsurile speciale de sigurantă care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrărilor.
Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijareaşi orientarea şoferilor cu semafoare
temporizate sau piloti de circulatie, pozitionati la capetele podului.
In cazul in care pe parcursul executiei lucrărilor va apărea necesitatea de
inchidere totală temporară a circulatiei pe pod, aceasta se va realiza in perioade cu
trafic redus şi pe intervale de limp limitate, cu devierea circulatiei pe rute alte*tk
Aceasta se va realiza cu acordul Benefici vizată de Serviciul 14'i-tier din
i ł PROCONSNFRA
cadrul LP.J. Ialomita şi anuntată in pres
SCF,NARIUL H: Consoli
exterioară, refacerea siste
infrastructurilor

Lucrările se vor execute sub
concordantă Cu tehnologia de executie.
Principalale lucrări constau in:

iltiFiNtrP °

, alternativ, in

a) Luerări pregătitoare (antenajarea terenului)
Se va proceda la demolarea căii pe pod şi a echipamentelor de la nivelul
suprastructurii (hidroizolatie, dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, guni de
scurgere, trotuare, borduri şi parapeti). Se vor demola umpluturile din spatele culeelor,
degaja ingrijit culeele şi pilele pânii la cote de forare.
4.1.•=1.2111,
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Sc va anaenaja un drum tehnologic de acces şi o platformă pentru macara şi utilaje.
in vederea executiei lucrărilor de consolidare de la nivelul infrastructuriior este
necesară amenajarea unui dig de deviere a apelor Râului ialomita şi executia unor incinte
de palplanse recuperabile pentru asigurarea platformelor de lucru la infrastructuri.
La terminarea lucrărilor, toate amenaj ările provizorii din albie, drumuri de acces,
platforme, etc. vor fl dezafectate şi refăcut cadrul natural initial.

b) Lueriiri la infrastructură
Infrastructurile odstente se vor consolida prin executia unor piloti forati, dispusi
lateral fundatinor existente si solidarizati la partea superioar ă cu un radier, care imbracă
funclatia existentă si care este ancorat in aceasta.
La nivelul fiecărei pile se vor executa to piloti forati jar la culei cate 8 piloti forati.
Sunt prevăzuti, piloţi forati din beton armat clasa C25/30 de diametru d=w8ornm şi
lungimea de 20,00M.
Radierele de solidarizare se vor realiza din beton armat clasa C3o/37. La pile,
acestea se vor executa perimetral radierelor e2dstente, jar la culei vor avea form ă de "U",
fiind executate pe fetele laterale şi pe fata culeii dinspre deschidere.
Pentru a asigura conlucrarea corespunz ătoare cu structura existentă şi
transmiterea sarcinilor c are pilotii forati, la nivelul elevatillor pilelor se vor practica
degaj ări in care se vor dispurie profile metalice 120 (transversale infrastructurii paralele
Cu axul longitudinal al podului). Perfor ările se vor executa la partea inferioar ă a
urmand ea profilele rnetalice s ă fie inglobate in radierul de solidarizare. Profile
vor avea lungimea de 6,00m, ffind prevăzute cite 8 bucăti pentni fi.ecare pil ă.
Elevatiile infrastructurilor se vor cămăsui cu beton armat clasa C30/37, Cu
grosimea de 30cm, cămăsuiala find ancorată in radierele noi si în elevatiile existente.
Inainte de executia cămăşuielii se va indepărta tencuiala ornamental ă şi se vor pregăti
corespunzător suprafetele de beton, prin curătare şi injectarea fisurilor cu răs'ini
epoxidice.
Se vor reface banchetele de rezemare, cu prevederea unor blocuri de rezeinare;ribi7-4,..
din beton armat clasa C30/37 (sub aparate de reazem noi) şi ancorate in structura
tr
existentă.
PROCONSINFRA
Se vor demola partial si reface en beton armat clasa C30/37 zidurile de:gar&
zidurile intoarse, adaptate la noua alcătuire a sectiunii tansversale asuprastructurgQ yESTI-rs
'bate infrastructurile vor fu prevăzute cu opriton antiseismici.
Toate suprafetele de beton vor fi protej ate cu vopsea specială Cu rd l anticoroziv.
.

c) Lucrări la supragtru.ctură
Grinzile existente Sc vor consolkla prin precomprimare exterioar ă (aplicată după
repararea betoanelor degradate din grinzi). Ordinea de precomprimare va fi incep ănd cu
grinzile marginale §i continuAnd cu grinzile centrale.
Se vor executa antretoaze noi din beton clasa C35/45, ce vor fl precomprimate Cu
toroane drepte, dispuse pe toat ă inăltimea acestora. Antretoazele de capăt vor fi prevăzute
cu blocuri de ancorare pentru cablurile longitudinale de precomprimare a grinzilor.
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
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Grinzile se vor solidariza la partea superioară cu 0 placa din beton armat clasa
C35/45, ce se va executa cu pantă transversal de 2,0%, profil acoperi ş, avănd n grosime
variabil ă 14+22cm. Pe pile se va proceda la continuizarea pl ăcii de suprabetonare, in
vederea reducerii num ărului de rosturi de dilatatie.
Toate suprafetele de beton vor fi protejate cu vopsea special ă cu rol anticoroziv.
d) Cale, trotuar, parapeti

Alcătuirea sectiunii transversale va asigura o l ătime a părtii carosabile de 7,80m,
pentru două fire de circulatie, corespunzătoare unui drum judetean de clasă tehnică IV şi
două trotuare pietonale de 1,5om lătime total ă.
Calea pe pod va fi alcatuit ă din:
- hidroizolatie performant ă tip membrană;
- 3 cm strat protectie hidroizolatie din beton asfaltic BA8;
- 4 cm beton asfaltic BAP16;
- 4 cm mixtură asfaltică MAS16;
La marginea părtii casosabile se vor monta borduri din granit cu dimensiunile
20x25cm. Umplutura trotuarului şi grinda de parapet se vor realiza din beton clasa
C3o/37, in care pot fi prevăzute tevi PVC de liomm pentru trasee de cable, conducte.
Peste betonul de umplutură de la trotuare se va aşterne un strat de beton asfaltic
BA8 Cu grosimea de 3cm, executat cu pante de inspre borduri.
Consola de trotuar va fi prevăzută cu picurător.
Intro partea carosabil ă şi trotuarele pietonale se vor monta parapeti de sigurantă
tip foarte greu H4b metalici zincati, jar la marginea exterioară a trotuarelor se vor monta
parapeti pietonali metalici, zincati.
Se vor prevedea gun i de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare din PVC.
Pe culei se vor manta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie detip etan ş"?
cu suflul maxim de 50mm.
VROCONS 11'lf
e) Racordarea Cu terasamentele

16

1

P./

La nivelul taluzurilor se vor executa sferturi de con pereate, cu fundatie din bah
simplu, jar la nivelul căii racordarea cu rampele se va realiza prin plăci de racordare din
beton armat rezemate pe zidul de gardă şi pe grinzi de rezemare din beton armat. Grinzile
de rezemare vor fl turnate pe un prism de piatră spartă bine compactată.
Se va asigruu o racordare corespunz ătoare, facil ă, intre trotuarelele de pe zona
zidurilor intoarse şi acostamentele rampelor de acces.

Se vor prevedea de scări de acces prevăzute cu mână curentă şi casiuri. La baza
casiurilor se va execeuta un pereu de piatTă brută.
f)

Rampe de acces

Se va asigura racordarea la capetele podului a părtii carosabile şi a platformei
rampelor de acces la noile caracteristici geometrice şi cote proiectate ale podului (lătime,
linie roşie), rezultănd o lungime totală amenajată de 262,50m, din care 95,80m podul.
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
Beneficiar: JUDETUL TALomrrA
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In profil transversal, rampele vor avea urm ătoarea alcătuire:

Platforma drumului:
Partea carosabil ă:
Benzi de circulate:
Acostamente:

8,00m
6,00m
2

2 X Loom,
din care benzi de incadrare 2 X 0,25m
Panta transversal ă pe partea carosabil ă 2,5%
- Panta transversal ă pe acostamente:
4%
Imbrăcămintea asfaltică existentă se va freza integral pe intreaga lung-ime a
proiectuiui.

Rampele vor avea o structur ă rutieră cu următoarea alcătuire:
- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16rul 50/70;
- 6 cm strat de bază din BAD22,41eg 50/70;
min. 20 cm strat de baza din piatră sparth amestec optimal;
- structură rutieră existentă — se mentine.
Pe ambele rarnpe se vor monta parapet de sigurantă metalici zincati tip ř
\ \
toată lungimea amenajat ă, pe arnbele părt ale drumului;
Se vor realiza marcaje si semnalizare rutier ă, atAt pe rampe cht şi pe pod; PROCOIA5144
s
g) Lucrări tn albie

Pentru a proteja malul drept al albiei, susceptibil de eroziuni, se ve executa' Un'zi
de protectie din gabioane asezate pe saltele de gabioane elastice.
Zidul de protecte se va executa pe eke 75,00ml amonte i aval de pod, pe rnalul
drept al Raului
Se vor executa saltele elastice SG0,5o (6,00m x 5,00m x 0,5om) şi gabioane G2,o
(2,00m x Loom x 5,00m), G1,5 (1,5om x Loom x 5,00m), GLo (Loom x Loom x 5,0om).
Saltelele se vor dispune Cu latura de 6,0 cm în sens transversal albiei. In fata acestora se va
execute o protectie Cu Anrocamente. Tronsoanele de capăt se vor executa evazat, pentru a
se asigura incastrarea in maluri.
Suplimentar, se vor realiza lucrări de degajare de vegetate si material solid,
calibrare şi reprofilare albie, in zona podului, in vederea asigur ării unei sectiuni optirae de
curgere, pe toate cele trei deschideri ale podului.

Lucr6rile propuse in SCEIVARIETI, H menrin podul la parametrii normali de
exploatare corespun76tori clasei "E" de incărcare (convoaie A30+1780 0 oameni pe
trotuare) şi vor prelungi durata de viat6 a podului Cu cca. 30 de ani.
Lucr6rile de to nivelul suprastructurii 0 al căil se vor executa sub circulatie, pe
jum6tate de cafe, in concordanN cu tehnologia de executie şi cu instituirea unei restrictii
de vitez6 la max.10km./h 0 a unei restrictii de tonaj la max. 7,5tone.
Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului §i vor fi
stabilite masurile speciale de sigurant6 care vor fi aplicate pe timpul executiei lucr6rilor
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Fluentizarea traficului se va realiza prin dirfiarea şi orientarea soferilor Cu sernafoare
ternporizate sau piloti de circulatie, pozitionati la capetele podului.
In cazul in care pe parcursul executiei lucreirilor va apeirea necesitatea de
inchidere totală temporară a circulatiei pe pod, aceasta se va realiza in perioade cu
trafic redus şi pe intervale de amp lirnitate, cu devierea circulatiei pe rute alternative.
Aceasta se va realiza cu acordul Beneficiarului, va fi avizatei de Serviciul Rutier din
cadrul LP.J. lalomita şi anuntată in presa local&
5.1.1.1 Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau
structural

a ansamblului

' ute lucrgri de inlocuire integral ă a suprastructurii
In cadrul proiectului sunt prevăz
podului §i lucrări de consolidare a Mfrastructurilor.
haterventii de protejareiconservare a elernentelor naturale si antropice existente valoroase

In cadrul proiectului nu sunt necesare lucr ări de interventii de
protejareiconservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase.
5.1.1.3 Demolarea partialii a unor elemente structuraleinestructurale,
culfeirei modiflearea configuratici qi/sau functiunii existente a constructiei

In cadrul proiectului sunt prevgzute luer ări de inloeuire integrală a suprastructurii
podului şi lucrări de consolidare a infrastructurilor.
5.1.1.4 Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare

Sc va executa un tablier nou, a şezat pe un non sistem de rezemare.
5.1.1.5 Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rtispunsului seismic at constructiei existente

Sunt prevgzuti opritori antiseismici pe toate infrastructurile.
5.1.2 Deserierea si a altor eategorii de luer ă'ri incluse in solutia
terventiei propusit

tehnieil a in-

Nu este caul.
5.1.3 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de faetori de rise, antropici şi naturali, inelusiv de sehimbări clitnatiee, ee pot afeeta investitia

In cadrul proieetului sunt prev ăzute lucrări de reparatii şi consolidare a
infrastructurilor pod-ului, inlocuirea tablierului, precum şi alte lucrări conexe necesare.
Riscurile naturale aunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum
cutremurele, furtunile, inuridaţiile, seceta care au o influentă directă asupra vietii fiecgrei
persoane, asupra societ ătii şi a mediului inconjurător, in ansamblu.
Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate in functie de diferite criterii, cum ar
fi: modul de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc. In finictie de
geneză, riscurile naturale se diferentiaz ă in: riscuri endogene şi riscuri exogene.
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Riscurile endogene sunt generate de energia provenit ă din interiorul planetei, in
această categorie fiind incluse eruptiile vulcanice i cutremurele. Riscurile exozene sunt
generate de factorii clirnatici, hidrologici, biologici etc., de unde categoriile de: hazarde
geomorfologice, hazarde climatice, hazarde hidrologice, biologice naturale, biofizice.
Riscurile geomorfologice cuprind o gam ă variată de procese, cum stint prăbuşirile,
tasările sau alunecările de teren, avalanşele. Riscurile climatice cuprind o gam ă variată de
fenomene şi procese atmosferice care pot genera pierderi de vieti omeneşti, man i pagube
şi distrugeri ale mediului inconjurător. Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune
intre can şi natură, declanşate sau favorizate de activităti umane şi care sunt dăunătoare
societătii in ansamblu şi existentei wnane in particular. Aceste fenomene sunt legate de
interventia ornului in natură, cu scopul de a utiliza elementele c,adrului natural in interes
propriu: activită0 agricole, miniere, industriale, de construetii, de transport.
Mentionăm că pe perioada implement ării proiectului riscurile vor fi diminuate
pAnă la un nivel care să nu pună in pericol invesitia, intrucât lucr ările se von efectua cu
respectarea tuturor reglement ărilor tehnice şi legislative in vigoare, relevante la specificul
5.1.4 Informatii privind posibile interferente Cu monumente istorice/de
arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat invecinatii, existenta condition ărilor specifice in cazul existentei unor zone
protej ate

Amplasamentul proieetului se suprapune cu releaua NATURA

2000 (ROSCI 0290

şi ROSPA 0152 Coridorul
5.1.5 Caracteristicile tehnice si param ( s
urma realizăril lucrărilor de interventi

-

1titiei rezuttate-41:k

(41:TROCOstkirFRA..;.),

- Lungime totală pod
- Lungime suprastructur ă
Lătime totală pod
Tip fundatii

?E• 9 T

\ -..'

/
.:4

forati d=108ornm

- Lătime pa rt e carosabilă
- Lătime trotuare

T = 2 X 1,50m

- Tip grinzi

prefabricate, precomprimate

- Dimensiuni grinzi

Lg=28,50m, Hg=1,6om

-

o'y

'

zi x 3,90m = 7,80m

Nurnăr grinzi

6 buc. x 3 deschideri

Tip parapeti

pietonali, de sigurantă metalici

Racordarea cu terasamentele

sferturi de con pereate, pl ăci de
racordare

Lungime totală amenajată (inclusiv rampe)

La = 262,5 0 m (inclusiv podul)

Lătime pa rt e carosabilă rampe de acces

LT = 6,00

- Lucrări in albie

ziduri de protecide mal drept
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5.2 Necesarul de utilitfiti rez-ultate, inclusiv estimfiri privind depiisirea con-

sumurilor initiale de utilitiiti i modul de asiwurare a consumurilor suplimentare

Prezentul proiect nu creează necesitatea de utilităti noi şi nu genereaz ă estimări
suplimentare privind dep ăsirea consumurilor initiale de dinaintea implement ării
proiectului.
5.3 Durata de realizare şi etapele principale cordate cu datele previkzute in
grafieul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape prineipale
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5.4 Costurile estimative ale investifiei
5.4.1 Costurile estimate pentru realizarea investi ţiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare

valoarea total ă a investitiei in SCENARIUL 1 este:
Costul total al investitiei conform Devizului general este: 15.730.501,17 lei
din care valoarea luer ărilor de C+M este de 13.453.794,41 lei en TVA.

cu

WA,

Valoarea totală a investitiei in SCENARIUL 2 este:
Costul total al investiliei conform Devizului general este: 14.354.095,68 lei cu TVA,
din care valoarea lucr ărilor de C+M este de 12.247.944,52 lei Cu TVA.
Devizele generale al investitiei şi devizele pe object in ambele
aunt anexate in
partea scrisă a documentatiei şi aunt intocmite pe baza unor hate ce cantit ăti estimative.
5.4.2 Costurile estimative de operare pe durata normatil de viaWamortizare

a investitiei

Pe lângă c,osturile de investitie, proiectul genereaz ă şi costuri pa termen lung, asociate intretinerii infrastructurii proiectate.
Aceste categorii de costuri sunt prevăzute pentru intreaga perioad ă de evaluare a
proiectului şi vor fi suportate din bugetul administratorului infrastructurii.
Lucrările de intretinere sunt stabilite pe baza solutiei tehnice propuse, în conformitate cu Normativul privind intretinerea şi repararea drumurilor publice - Ind. 554/2002 Si
aunt detaliate in cadriil capitolului 5.6. Analiza financiară şi econornicii aferentâ realrii luereirilor de interventie.
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Costurile unitare pentru lucr ările de intretinere şi reparatii au fost estimate tinănd
cont de lucrări anterioare i preturile rnedii ale pietei.
Pentru a determina valoarea actualizat ă netă a costurilor de operare şi intretinere,
se aplică rata de actualizare financiar ă de referintă
5.5 Sustenabilitatea realiz ării investitiei
5.5.1 Impactui cultural si social

Se consideră ea lucrările propuse vor asigura parametrii normali de exploatare,
urmănd ea in urma implementării invesţiţiei, participantii la trafic să beneficieze de
conditii superioare de circulatie, precum;
-

desfăsurarea traficului auto i pietonal in conditii optima de sigurantă si contort;
facilitarea tranzitului de marfuri, in special in contextul cresterii semnificative a. fluxurilor comerciale ca urmare a creşterii economice constante in ultimii ani;

-

eliminarea restrictiilor de viteză şi tonaj, eliminarea posibilit ătii de inchidere definitiv ă
a podului, cauzat ă de avansarea degrad ărilor;

-

necesitatea imbunătătirii nivelului de trai şi contort al populatiei din zonă, dar si al
persoanelor ee tranziteaz ă judetui pe rota respectivă;
imbunătătirea accesibilit ătii şi mobilitătii populatiei, bunurilor şi servicinor, care va
stimula o dezvoltare economic ă durabilă ;
crearea de noi locuri de muncă pe perioada executiei lucr ărilor;
interventii rapide ale echipelor speciale (ambulanta, pompieri, autorit ătile locale);
diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefit pentru mediul
inconjurător.

5.5.2 Estimfiri privind forta de munck ocupati prin realizarea investitiei

Avănd in vedere caracterul specific al luerarilor de infrastructură rutieră si al
lucrărilor conexe acestora, prin a.ceste luer ări nu se creează noi locuri de muncâ in mod

direct.

Lucrarile de acest tip imbunătătesc sau creeaz ă accese la obiectivele econornice,
culturale si administrative din zonă, ducănd la dezvoltaxea general ă a zonei, prin crearea
unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de muncă.
5.5.2.1 Infaza realiz ării

Executia lucrărilor se va realiza de către un Antreprenor specializat in lucrări de
infrastructură rutieră - lucrări de consolidare. Se apreciază că forta de muncă angajată in
ZOI2A pe timpul executiei va fi structurată astfel:
Ing. Responsabil Tehnic cu Executia;
- ilng. Responsabil cu Asigurarea Calit ătii;
- iIng. Diriginte de sander;
- i Sef de sander;
2 Maistri;
20 muncitori.
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Principiul egalităti de şanse va fi respectat şi in cazul implementării contractului
de lucrări care va ft incheiat in vederea realizarii obiectivelor proiectului proms snre
fmantare prin specificatiile tehnice care vor ft intocmite.
5.5.2.2 Infaza de operare

AvAnd în vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructur ă rutieră, prin
aceste lucr ări nu se creeaz ă noi locuri de muncă in mod direct.
5.5.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inelusiv impactul asupra biodiversitatii §i a siturilor protejate

Lucrările de reparatie capital ă a podului nu stint lucrări cu impact negativ asupra
mediului, din contră, reabilitarea infrastructurii rutiere va avea efecte favorabile asupra
factorilor de mediu.

În perioada de executie a lucrărilor, constructorul va lua toate m ăsurile pentru:
- respectarea acordului de mediu emis de Agentia regională pentru Protectia Mediului;
- reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport şi a utilajelor cc
urmează a ft folosite, prin efectuarea, la inceperea lucr ărilor şi nu numai, a reviziei
tehnice;
- mentinerea calit ătii aerului in zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru
aprobarea "Normativului privind stabilirea valorilor limit ă, a valorilor de prag şi a
criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de
azot, pulberilor in suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi
ozonului in aerul inconjurător„ şi STAS 12574/1987 „Aer in zonele protejate. Conditii
de calitate";
elirninarea pericolului oontamin ării cu produse petroliere a solului şi implicit a apei
subterane, prin efectuarea schhnburilor de ulei de la utilaje in statii speciale;
- protect-la apei de suprafată şi subterane prin respectarea celor prev ăzute in Legea nr.
107/1996, modificată şi completată- "Legea apelor";
eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei
prin efectuarea Cu atentie a operatiilor de turnare a betoanelor pentru fundatii;
- gestionarea corespunz ătoare a deşeurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 şi Legii
426/2001 pentru aprobarea "Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deşeurilor", prin selectarea şi colectarea pe tipuri de deşeuri in locuri
amenajate, recuperarea de şeurilor refolosibile şi valorificarea acestora, respectiv
eliminarea periodică a deşeurilor neutilizabile prin contract cu fume specializate;
asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucr ărilor in
conditii corespunzătoare (gospodărirea materialelor de constructie se va face numai in
limitele terenului detinut de proprietar, far ă a deranja vecin ătătile);
-

respectarea zonelor de protectie ale conductelor şi retelelor ce traverseaz ă
amplasamentul lucrării, dupa caz, precum şi conditiile impuse prin avizele obtinute;
- evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucr ării a tuturor materialelor r ărnase in
urrna executie;
respectarea conditifior de refacere a cadrului natural in zonele de lucru,
- .USL
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Protectia calitătii ape!
Materialele orincipale folosite (heton, agregate, arrn ături ) flu contin elemente
agresive. Nu sunt proiectate lucr ări care prin natura tor să afecteze calitatea ape! in zonă.

Pro tecria aerului
Lucrarea proiectat ă nu constituie o sursă de poluare a atmosferei. Eventualele
particule de praf care pot să apară in
executiei se pot stopa prin intretinerea
a
şantierului.
corespunzătoare

Cele mai importante noxe evacuate in atmosferă suit gazele de eşapament de la
maşini şi utilaje. Acestea aunt verific.ate periodic prin unităti de service auto, fiind admise
in circulatie doar cele corespunz ătoare normelor in vigoare.
Protectia impotriva zgomotului
Sursele de zgomot specifice care se manifestă in timpul execuţiei lucrării vor
dispărea odată cu inchiderca şantierului.
Sc vor lua toate m ăsurile necesare astfel inc.& pe durata desfăşurării lucrărilor
proiectate, poluarea fonic ă să fie cat mai redus ă.
Protecria impotriva radiatiilor
In structura lucr ărilor nu se introduc elemente care produc radiatii, materialele
utiliz.ate la lucrări vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile.
Protectia solului şi subsolului
Ansamblul de lucrări proiectate nu afectează negativ solul şi subsolul din zona
podurilor. Redarea suprafetelor afectate de lucrări sau ocupate temporar de Organizarea
de Santier se face conform tehnologiei inapuse de Caietele de Sarcini, cu respectarea
precisă a conditiilor cerute de mobilizarea şi asternerea p ămantului vegetal.
Protectia sistemelor terestre şi acvatice
Nu sunt proiectate lucr ări care prin natura lor
acvatice.

sä afecteze eco-sistemele terestre şi

Protectia aseză rilor umane şi a altor obiective de irzteres public
Lucrarea este amplasat ă in intravilanul localit ăţii, in zonă nu aunt monumente sau
obiective istorice care ar putea fi afectate in timpul lucrărilor. Lucrarile se vor desfaşura
strict in araplasamentul obiectivului.

Gospodarirea de*eurilor

In urma executării proiecttdui, nu rezulta deşeuri. Deşeurile menajere din
organizarea de şantier, precum şi cele inerente rezultate din tehnologiile de executie, se
vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate prin intermediul
serviciiior specializate la cele mai apropiate platforme de deşeuri.
Gospodă rirea substantelor toxice şi periculoase
Lucrările proiectate nu produc şi nu stochează substante toxice sau periculoase.
Lucrdri de reconstructie ecologicd
Lucrările proiectate nu sunt poluante, imbunătătesc conditiile
mediului in zona studiată. Prin urmare, lucr ările proiectate aunt ecologice.

de protectie a

La finalizarea şantierului, spatiile ocupate temporar vor fi refăcute şi redate
circuitului
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5.6 Analiza financiar ă qi economic ă aferent ă realiz ării luer ă rilor de interventie
5.6.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de
referintă şi prezentarea scenariului de referint ă

Abordarea de bază cu privire la once evaluare de investitli îşi propane să compare
situatiile Cu şi fără project.
Pentru a selecta cea mai bună optiune, s-a stabilit un scenariu de bază. Acesta
reprezintă o previziune firă investjtie a ceea cc va avea lac in viitor în contextul avut in
vedere. S-a considerat c ă in scenariul "fără proiect" nu se von realiza lucrări de reabilitare
a podului şi se von Ostia conditifie actuale de desfaşurare a traficului ratter.
Administratorul infrastructurii va suporta doar cheltuieli de intretinere astfel fuck
desfa'surarea circulatici sA se realizeze in conditij de sigurantă,
În scenariul "cu project", se reabilitează podul, executăndu-se lucrări la
infrastructura şi suprastructura acestuia, lucr ări la cale, trotuare şi parapeti, lucrări de
racordare cu terasamentele, lucr ări la rampele de acces şi lucrări in albie.
În vederea realizării obiectivelor proiectului, pentru scenariul "cu project" aunt
propuse două scenarii, respectiv:
Scenariul I: inlocuirea integrală a tablierului eu grinzj prefabricate noi, asezate pe un
sistem nou de rezernare şi consoliclarea infrastructurilor
Scenariul II: Consolidarea tablierului prin precomprimare exterioar ă, refacerea
sjstemului de rezemare şi consolidarea infrastructurilor
Perioada de referintă este de 30 de ani, in conformitate cu prevederile in vigoare
pentru elaborarea analizei cost-beneficju şi in baza celor mai bune practici de elaborare a
analizelor cost-beneficiu in domenjul transporturilor.
5.6.2 Analiza cererii de bunuri şi servicii care justific ă necesitatea §i
dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu qi lung

intre infrastructura de transport a unei regiuni şi dezvoltarea sa economică există o
relatie biunivocă. Potentialul de dezvoltare al unei regiuni este cu atlit mai mare cu căt
acea regiune dispune de o infrastrueturâ de transport mai dezvoltată. Infrastructura de
transport se nurnă'ră printre factorij cej mai importanti ai competitivitătii economice
nationale sau regionale, al ături de regimul fiscal, infrastructura tehnologic ă şi de cercetare
sau de nivelul de pregătire a fortei de muncă. Reciproca relatiei este de asemenea valabilă.
Creşterea economică determină o creştere a nevoilor de transport chiar mai accentuatk
crekind o presiune suplimentarâ asupra infrastructurii existente.
În mod simetric, lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca
dezvoltarea, jar economia regională stagnează sau chiar inregistrea26 un regres. Accesul
dificil (m6surat in timp si cost) spre arealele cu functiuni economice, rezidentiale sau de
agrement ale unei regiuni face ca acea regiune să 'fie mai putin atractivg atat pentru
medial de afaceri cat şi pentru populatie. Costurile marl de transport al mărfinilor şi
deplasarea in conditii dificile a persoanelor dintr-o anumit ă zonă sunt factori ce
descurajează investiţiile economice şi conduc la precarizarea treptat ă a acelej zone.
Pe de aka pa rt e, construirea şi intretinerea infrastructurii de transport aunt activităti
Cu un puternic efect multjplicator, ce creeaz ă numeroase locuri de muncă şi impulsionează
dezvoltarea economică pe orizontală.
Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
Beneficial*: JUDETUL INI,OMITA
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Neeesitatea investitiei este jusiificat ă de situatia existent ă a podului peste RA'aul
Ialomita la Tăndă rei pe DJ- 212, care se află intr-o stare nesatisfa'.c ătoare, prezentand,
elemente constructive care sunt intr-o stare ava nsat ă de degradare. Avhnd in vedere c .a.
pentru economia general ă a unei societăti, căile de cornunicatii reprezint ă unul din factont
principali care favorizeaz ă dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, proiectul de
reabilitare a podului contribuie la ere şterea gracitalui de mobilitate şi de accesibilitate a
zonelor deservite de acesta, asigur ănd desfă urarea trafictilui in conditii optime de
sigurantă şi confort.
Lucră rile propuse au fost proiectate tinand cant de functionalit ătile pe care trebuie să
le indenlinească, in conformitate cu reglement ărfle telmice in vigoare relevante şi
conditiile de teren.
5.6.3 Analiza financiar ă ; sustenabilitatea nzianciară
Abordare general ă

Scopul analizei financiare este de a evalutal performanta financiar ă a proiectuitn:
propus in perioada de referint ă, cu scopul de a sta.bili gradul de auto-suflcient ă financier?,
şi sustenabilitatea pe termen lung a proiectial ui propus, indicatorii de performanta
flnanciară, precum şi justificarea acordării sursel.c3 r de finartare de la bugetul de stat.
Analiza financiar ă aeoperă următoarele etaa.-"e: (i) estirnarea veniturilor ş i costurilor
proiectului şi implicaţiile lor in ceea ce privest e fluxul de numerar; (ii) determinare ,a
randamentului investitiei; (iii) verificarea cap .e-' a rtăţii fluxului de numerar previzionat
pentru a asigura functionarea durabil ă a project-1_111.1i in perioada de referint ă şi respectarea
tuturor obligatiilor legate de investitii şi serviciul
Metoda de bază utilizată in a.naliza finarx ciară este metoda fluxului de numerar
actualizat, care indic ă fIuxurile de numerar vii Ł care , in cadrul perioad.ei de referinta, la
vaIoarea nett: actualizati, conform unei rate de a c!.; 7tualizare prestabilite.
Analiza financiar ă are o abordare incrernia ntal ă, In cad-rub acesteia calculându-se
diferentele intre scenariile "cu proiect" şi "fără pr(c_aaiiect".
Ipoteze de anolizii
Moneda şi eurgul de sehimb

Evaluarea financiar ă este realizat ă in euvaae—aa. Cursul de schimb pentru c,onvertirea

estimArilor de cost din lei in euro este 1 euro = 4
Perioada de analizti
Perioada de previziune este de 30 de an iL

proiectului), in conformitate cu prevederile in

beneficiu.

_Incluzand perioada de implementare a
---kigoare pent ru elaborarea analizei cost-

Rata de aetualizareflnaneiarii

Cumularea fluxurilor de munerar inregistr
te in ani difrariti necesit ă adoptarea unei
rate de actualizare corecte. Aceasta permite caa--x-we licularea valrti prezente a fluxtualor de
numerar viitoare. Rata de actualizare financhTar
utilizată este r=4% in termeni real',
conform recomand ărilor din Ghidul ACB al Connk
siei Europene.
Anul la Care preturile viitoare aunt actualiz:
(efectiv arul pentru care este calculat ă
valoarea actualizat ă) este 2021.
ty'Et_ge,t
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PROIECTARE Ş I CONSULTANTA

Necesitatea investitiei este justificată de situatia existent ă a podului peste RA'aul
ialomita la Tăndă rei pe DJ212, care se afl ă iritr-o stare nesatisf ăcătoare, prezentand,
elemente constructive care sunt intr-o stare ava risat ă de degradare. Avind in vedere ca..
pentru economia general ă a unei societăti, căile de comunicatii reprezint ă unui din factorn
principali care favorizeaz ă dezvoltarea tuatror sectoarelor de activitate, proiectul de
reabilitare a podului contribuie la cre şterea gradulul de mobilitate şi de accesibilitate a
zonelor deservite de acesta, asigur ănd desfă surarea traficului in conditii optime de
sigurantă ş confort
Lucră rile propuse au fast proiectate tinand c ant de functionalit ătile pe care trebuie s"4
le indenlinească, in conformitate cu reglement ă rile tehnice in vigoare relevante
conditiile de teren.
5.6,3 Analiza financiarA; sustenabilitatea nnanciară
Abordare generalii

i
Scopul analizei financiare este de a evahavia4 performanta financlar ă a proiectulu
financiara
ă
propus in perioada de referint ă, cu seopul de a stoLbili gradul de auto-suficient
şi sustenabilitatea pe termen lung a proiectul
propus, indicatorii de performanta
financiară, precum şi justificarea acord ării sursel c)r de finantare de la bugetul de stat.
. or
Analiza financlar ă acoperă următoarele etalgoe: W estimarea veniturilor şi costuril
fluxul de numerar; (ii) determmarea
proiectului şi
lor in ceea ce privest
rand„amentului investitiei; verificarea cap',E1' fluxului de numerar previzionat
pentru a asigura functionarea durabil ă a proiectullai in perioada de referint ă şi respectarea
tuturor obligatiilor legate de investitii şi serviciul clatoriei.
Metoda de bază utilizată în analiza finarx (.7.iar ă este metoda fluxului de numerar
actualizat, care indic ă fluxurile de numerar viitcare in eadrul perioadei de referinta, la
valoarea ne-isă actualizat ă , conform unei rate de a ce 7tuafizare prestabilite.
Analiza financiar ă are o abordare increirt
in cadrul acesteia calculându-se
diferentele intre scenariile "cu proiece şi afără pr
,

> Ipoteze de analizil
Moneda qi eursul de sehimb

Evaluarea financiar ă este realizat ă in eur-cf:). Cursul de schimb pentru convertirea
estimărilor de cost din lei in euro este i euro = 4 ....e.-7)21.91ei.
Perioada de analiz ă

Perioada de previziune este de 30 de an ii
proiectului), in conformitate cu prevederile in
bene ficiu.

.(incluz&nd perioada de implementare a
--vigoare pent ru elaborarea analizei cost-

Rata de aetualizare financiar ă

Cumularea fluxurilor de numerar
Le in ani diferiti necesit ă adoptarea unei
rate de actualizare corecte. Aceasta permite caFift lcularea valorii prezente a fluxurflor de
numerar viitoare. Rata de actualizare
utilizată este r=4% in termeni real!,
conform recomand ărilor din Ghidul ACB al Con'.
Europene.
Anul la care preturile viitoare sunt actualizte (efectiv ainul pentru care este calculat ă
valoarea actualizat ă) este 2021.
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Pre( de rriferintel

Analiza financiară necesită un pret de referintă coerent pe toate liniile fluxului de
numerar. In analiza financiară a proiectului, sunt utilizate preturi constante, adic ă
preturile fixate la anul de bază. 2021, rata de actualizare financiară fiind exprimată in
termeni reali.
Unităli de cont

Analiza financiară se efectuează in preturi de piată. Preturile de piată cuprind TVA şi
taxele indirecte şi sunt folosite deoarece acestea reprezint ă preturile plătite de grupurile
furnizoare.
Descrierea qi estimarea costurilor 4i veniturilor
Cosiuri de investirie

Costurile de investitie reprezint ă valoarea total ă cu TVA a proiectului, aşa cum este
reflectatăin devizul general. Costtuile de investitie sunt prezentate in conformitate cu
devizul general din cadrul HG nr. 907/2016 şi cuprind costurile istorice, adic ă costurile
consumate si angajate de către Beneficiar pfin ă la acest moment, cAt şi costmlle viitoare
pentru realizarea proiectului. Costurile de investitie sunt detaliate in functie de graficul de
realizare a investitiei/ calendarul de implementare a proiectului.
Valoarea reziduaki

Infrastructura care stă la baza proiectului are o perioadă de perspectivă / durată de
viată mai mare decAt perioada de evaluare. In această situatie, valoarea rezidual ă a
infrastructurii este inclus ăin analiză, fiind considerată ca şi valoare restant ă a bunului la
sfarşitul perioadei de evaluare.
Analiza financiară include valoarea rezidual ă a infrastructurii proiectului ea un cost
de investitie negativ dupa terminarca perioadei de evaluare, fiind considerată ca intrare.
Pentru calcularea valorii reziduale a infrastructurii s-a utilizat metoda amortiz ării
liniare, care sustine că valoarea bunului scade cu o cota egal ă in fiecare an pe parcursul
duratei de viată. Astfel, valoarea rezidual ă este dată de următoarea formula:
„ Drr
— >< I
DTI

VR = valoare rezidual ă;
DTr = durata de timp rămasă;
DTt durata de viată totală;
I = valoarea
Valoarea rezidual ă a proiectului este estimată pe baza duratelor de viată
recornandate pentru fiecare element al investitiei, după cum se prezintă in tabelul 5.1.
Obiecte de investilie
conform Deviz General

Pod peste râtil Ialomita la
Tăndărei pe DJ212
Total

Valoare
investitle
euro
Scenariul I
2 . 244.431, 22

Durata
economica
de viata

100

Valoare
reziduala
euro
1.638.434,79
1.638434179
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Obiecte de investilie
conform Deviz General

Pod peste răul lalomita la
ăndărei we aim

Valoare

Durata

investitie
euro
Scenariul

economica
de viata

Valoare
reziduala
euro

II

2.042.191,84

30

Total

204.219,18
204.219,18

Conform jpotezelor prezentate mai sus, valoarea rezidual ă este luată in considerare
in anul 30 al perioadei de analiz ă la valoarea de 1.638.434,79 euro pentru Scenariul I şi
respectiv 204.219,18 euro pentru Scenariul
Costuri de intretinere
Pe lângă costurile de investitie, proiectul genereaz ă şi costuri pe termen lung,
asociate intretinerii infrastructurii proiectate. Aceste categorii de costuri sunt prev ăzute
pentru intreaga perioad ă de evaluare a proiectului şi vor fi suportate din bugetul
administratorulul infrastrueturii.

Costutile de operare a proiectului includ costurfle asociate cu operarea zilnic ăşi
intretinerea de rutin ă şi costurile activităţflor planificate. Aceste categorii de costuri sunt
prevăzute pentru intreaga perioada de evaluare a proiectului şi vor fi suportate din bugetul
Consiliului Judeţean
Lucrăríle de intretinere sunt stabHite pe baza solutiilor tehnice propuse, in
conformitate en Normativul privind intretinerea şi repararea drumurflor publice — Irzd.
AND 554/2002.
Analiza cost-beneficiu este efectuat ă folosind abordarea incremental, costurile de
intretinere fiind evaluate tinand cont doar de djferentele dintre scenariul "Cu proiect" şi
scenariul de referint ă "fară proiect".
Preturile unitare pentru lucr ările de intretinere au fost estimate tinand cont de
lucrări anterioare şi pretmile medii ale pietei.
Costurile de intretinere luate in considerare in scenariile Tara project" şi "Cu project"
sunt sintetizate in tabelul 5.2 şi respectiv in tabelul 5.3.
Tabelul 5.2- Luerări de intrefinere cantitilti si eosturi, seenariul
proieet"

Nr.
ert.

1

2

Denurnirea lucrfirii

Repararea pe suprafete izolate a
tencuielilor la infrastructura'
Repararea pe suprafete izolate a
tencuielilor la su-

Pret
unitar
(euro,
inelusiv
WA)

Cantitate

UM

929,00

mp

10,19

857,00

nip

10,19

Periodieitatea
efeetuArii lueriirilor de
intretinere si
reparatii
eurente
(nr. interventii/ perioadfi)

Procent
afeetat

Costuri
eurente
. (euro,
melusiv
WA)

trimestrial, pe
măsura constatirii necesitAtii

30%

11.359,81

trimestrial, pe
m5sura constatării necesitkii

30%

10.479,40
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Nr.
c1 t.

Denumkea incriiril

Cantitate

UM

Pret
unitar
(euro,
incl.-Ludy
TVA)

Periodicitatea
efecturtrii lucriirilor de
iniretinere si
reparatii
eurente
(nr. interventii/ perio-

Proeent
afectat

Costuri
eurente
(euro,
inciusiv
TVA)

ad.))

prastructură

3

Curătarea rosturilor degradate si
umplerea lor cu

22,6o

m

7,60

200,00

mc

5,93

36,00

!Due_

33,14

1,00

me

7,16

17, 96

me

2269
,

192,00

m

63,64

250,00

nip

30,78

8,00

buc,

580,26

1.563,00

nip

18,13

960,00

mp

1 9,34

2.466,00

mp

0,73

mortar
,
cf

Curătarea
banchetelor
Ungerea aparatelor

5

6

7

8
9
io
„
"

.1.9

13

de rem

aultarea căii de
noroi ai gunoaie,
desfundarea gurilor
de seurgere
Completări izolate
de terasarnente la
calea de rulare sau
la rampe
Reparatii la parapete
Reparatii la trotua-

re
Reparatii la guri de
scurgere
Protectie anticorozivă suprafete
de beton cu vopsea
specială
Reparatil la hidroizolatii (Hidroizolatie performantă tip mornbrană)
Reparalii la hidroizolatii (Hidroizolatie pentru
suprafete in contact
Cu terenul)

trimestrial, pe
măsura eonstatării necesitătii
trimestrial, pe
măsura constatării necesitătii
trimestrial, pe
măsura constatării necesithlii
săptămAnal sau
imediat după
constatarea situatiei
imediat, In
funepie de
gravitatea situatiei

3 0%

206,11

30%

1.423,2 0

25%

1.193, 04

t00%

372,32

3 0%

122,25

30%

3.665,66

30%

2.308,50

50%

2.321,04

30%

8.501,16

30%

5.569,92

30%

540, 05

30%

459,96

30%

525,79

on de cite on se
constată.
necesitatea
or! ,-1 .- At e on se
constată
necesitatea
ori de căte on se
constat ă
neeesitatea

on de eke or! se
constată
necesitatea

on de cite on se
constat ă
necesitatea

oil de căte on se

14

Reparatii la rosturi
de dilatatie

22,60

m

67,84

15

Reparatii la casiuri

32,00

mp

54,77

constată
necesitatea
ori de cite or! se
constată
necesitatea
ori de eke or! se
constată
neeesitatea
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Nr.
crt.

Denumirea lucritrii

unite/.

Cantdtate

UM

(euro,
inelusiv
TVA)

Periodicitatea
efeetuării lucrărilor de
intrelinere 10
reparatii
curente
(nr. interventii/ perio-

...
rrocent
afeetat

Costuri
curente
(euro,
inalusiv
TVA)

edit)

16
17
18

Reparalii la sferturi

de con
Reparatii la scări de
acces

-

208,00

me

97, 27

32,00

m

33,45

150,00

m

387,46

constată
necesitatea
ori de eke ori se
constată
necesitatea

3 0%

6.069,65

30%

321,12

30%

17.435,70

on de ate on se

tntretinere ziduri

de proteetie
Tabelul 5.3

on de căte on se

Luc-P(11i de intrefinere

-

constată
necesitatea

cantit ăti şi costuri, seenariul "eu

project"
Pret
Nr.
art.

Denundrea luerării

=titer

Cantitate

UM

(euro,
inclusiv
TVA)

1

2

3

Repararea pe suprafete izolate a
tencuieliIor la infrastructurr
Repararea pe suprafete izolate a
teneuielilor la suprastructurr
Curătarea rosturilor
degradate şi
umplerea lor cu

4

5

de reazem

Ungerea aparatelor

6

7

Curătarea c ăii de
noroi si gu.noale,
desfundarea gurilor
de scurgere
Completări izolate
de terasamente la
calea de rulare sau
la rampe

Procent
afectat

Costuri
curente
(euro.
.

mclusiv
TVA)

929,00

mp

10,19

trimestrial, pe
măsura constatării necesitătii

to%

3.786,6 0

857,00

mp

10,19

trimestrial, pe
măsura constatării necesit ătii

10 %

3.493, 13

22,60

m

7,60

trimestaial, pa
măsura constatării necesit ătii

10%

68,7 0

201,00

RIC

5,93

to%

476,77

36,00

buc.

33,14

25%

1.193,04

1,00

me

7,16

t00%

372,32

to%

40,75

mortar
Curătarea
banchetelor

Periodicitatea
efectuării luerărilor de
intretinere si
reparatii
curente
(nr. intervenOij perioadă)

trimestrial, De
măsura consiatării necesitătii
trimestrial, pe
măsura constatării necesitătii
săptămănal sau
imediat după
constatarea situ-

a-tie'
17,96

mc

2.2,69

imediat, in
functie de

gravitates situatiei
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Denumirea lucriirii

8

Reparatii la
parapete*

9

re*

10

Reparatii la gu ri
scurgere*

11

12

13

Cantitate

UM

Pret
unitar
(euro,
inelusiv
WA)

Periodieitatea
efeetuftrii lueriirilor de
Intretinere si
reparalii
eurente
(ur. interventii/ perioadt1)

afeetat

Costuri
eurente
(euro,
.
mclusiv
TVA)

10%

4.480,26

10%

769,50

25%

1.160,52

10%

2. 833,72

10%

1.856,64

10%

180,02

10%

153,32

10%

175,26

10%

2.023,22

10%

107,04

1.0%

5.811,9 0

Procent

on de ate on se

Reparatii la trotua-

de

Protectie anticorozivă suprafele
de beton cu vopsea
specială*
Reparatii la hidroizolatii (Hidroizolatie performantă tip membrană)*
Reparatii la hidroizolatii (Hidroizolatie pentru
suprafete in contact
cu terenul) *

704,00

m

63,64

250,00

nip

3 0 ,78

8,00

buc.

580,26

1.563,00

mp

18,13

960,00

nip

1 9,34

2.466,00

rap

43,73

oni de eke on se

14

m

67,84

15

Reparatii la casiuri *

32,00

nip

54,77

16

de con*

208,00

mc

97,27

32,00

in

33,45

150,00

in

387,46

Reparatii la scări de
acces*

18

Yntretinere ziduri
protectie *

de

constat ă
necesitatea

on de căte on se

22,60

17

constată
necesitatea

on de eke on se

Reparatii la rosturi
de dilatatie*

Reparatii la sferturi

constată
necesitatea
ori de căte or i se
constată
necesitatea
on de cite ori se
constată
necesitatea

constată
necesitatea
ori de căte ori se
constată
necesitatea

on de eke on se
constată
necesitatea
ori de căte ori se
constatii
necesitatea

on de eke on se
constată
necesitatea

on de cite on se
constată
necesitatea

Note: (2) Lucr ările de intretinere marcate cu "b" se vor executa incepand cu anul 6
de exploatare a in,frastructurii.
(3) Lucr ările de intrerinere sunt orientative. Asffel, aces tea pot varia in
funclie de starea tehnic ă reală a infrastructurii rutiere. De asemenea, preturile unitare
pe categorii de lucr ări pot varia fat ă de cele utilizate in planul de intretinere. Acestea vor
fi in conformitate cu ofertele primite de administratorul infrastructurii pentru lucr
ările
de intretinere.
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Venturi

Practica economic ă europeană şi internationedă arată că in cazul projectelor al eăror
object de investitie este reprezentat de infrastructur ă de bază şi care nu prevăd
introducerea de taxe, nu apar beneficii directe financiare (fiscale), proiectul fiind un
răspuns la nevoile identificate. in cadrul proiectului de reabilitare pod penste rAul
Ialomita la Tăndărei pe DJ212 flu sunt prevăzute taxe sau tarife care vor fi percepute de
administratorul infrastructurii rutiere. Astfel, se consideră că proiectul nu este generator
de venituri.
Rentabilitatea financiar ă a investitlei
După colationarea costurilor totaie de investitie, costurilor totale de operare şi
veniturilor, urm ătoarea etap ă a analizei financiare constă in calcularea indicatorilor
rentabiljtătii financiare a capjtalului investit şi a sustenabilitătii financiare a fondurilor
din cadrul projectultd.
Calculul rentabilitătii financiare a investitiei măsoară capacitatea veniturilor nete de
a acoperj costurile de investitie. Rentabilitatea financiar ă a investitiiior este dată de
următorii indicatori:
este definită ca suma care
Valoarea Aetualizat ă Netă Financiară (FNPV)
rezultă atunei cand investitia preconizată şi costurile de operare ale proiectului
(actualizate) se deduc din valoarea actualizat ă a veniturilor aşteptate. FNPV este
exprimată in unităti monetare (euro) şi depinde de amploarea proiectului.
—

Rata Intern ă de Rentabilitate Financiar ă (FIRR) este definită ca fiind rata
de actualizare care produce o FNPV egară cu zero.
FIRR este un procentaj şi nu inregistreaz ă variatie pe scala.
—

FNPV şi FIRR rnilsoară performanta investitiei independent de sursele sau metodele
de finantare.
Datele de jntrare pentru calcularea indicatorilor rentabilit ătii financiare a investitiei
sunt prezentate in tabelul 5.4.
Tabelul 5.4 - Sintezit analiza financiar ă - rentabilitatea

intregii

investifii (euro, valori neaetuaiizate)
Perioada
de

analiz
' ii

Costuri de
investitie

Costuri intretinere
(inerementale)
Seenariul

Venituri

Flux de numerar

I

o

68 .990 ,94

1

1.699.426,80

-72.874,68
-72.874,68

2

1422.6%36

12.8708

0 GO

-1.354.729,68

0Q0

70.723,10
70.723,10
70.723,10
70.723,10

7

-70.723,10
-70.723,10
-70.723,10
-70.723,10
-70.723,1 0

9
10
11

- 43. 891,97
- 43.891,97
- 43. 89 1,97
- 43.89 1,97

3
4
5
6

0,00
0,00

3.883,74
-1.626.5,242

0,00
o oo
0,00
0,00
0L._
Q

0,00
09,
L_____

0,00

70.72310

43. 891,97
41891,97
43- 89 1,97
43. 891,97
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Perioada
de
analiza

Costuri de
investivie

Costuri intretinere
Onerementale)

Flux de namerwr

Venituri

12
13

- 43. 891,97

0,00

"43. 891 i97

14

- 43.851,97
- 43. 891,97
- 43. 891,97
- 43. 891,97

0,00
0,00

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

-1 . 638 .434,79

1

68.990,94
1.548.068,51

2

1 .299.3 13,43

-43.891,97
- 43.89 1,97
- 43. 891,97
- 43-89 1,97
'43.89 1,97
- 43.8 9 1,97
- 43.89 1,97
- 43.891,97
- 43. 8 9 1,97
-43.89 1/97
-43. 89 1,97
- 43.891,97
Seenariul II

43- 8 9 1197
43.89 1,27

0,00

43.8 9 1,97
43.891,97
43.89 1,97
43-891,97
43.891,97
43.891,97
43.89 1,97
43.891,97
43.891,97
43-89 1,97
43.89 1,97
43.891,97
43.891,97
43.891,97
43-891 ,97

0,00

1.682.326,76

0,00
0,00
0,00
0 00
,

0. 00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
2
0 , 00

72.874,68
72.874,68

0,00
0,00

-72.874,68
-70.7232 10

0,00

-1.226.438,75

3

0,00

70.723,10

4

-70723,W

0,00
0200

70.723,10
70.723,10

0,00
0,00

70723, 10
70.723,10

0,00

43. 89 1 ,97
43.89 1,97
43.89 1,97
43.89 1,97
43,89 1,97
43, 891,97
43. 891,97
43.891,97
43.89 1,97
43 ,891,97
43.89 1,97
43.8 9 1,97
43.891,97
43.891,97

-

-

-70.72340
- 70.723, 10
8
9
10
11
12

13
14
5
16
17
18
19
20

1
22
23

24
25
26
27
28
29

-204.219,18

'70.7234 0
- 43.891,97
- 43. 891,97
-43.89 1,97
- 43.89 1,97
- 43.891,97
- 43.891,97
- 43.89 1 ,97
- 43.891,97
- 43.891,97
- 43.89 1197
- 43.89 1,97
- 43.89 1 ,97
- 43-891,97
- 43-89 1,97
- 43. 891,97
- 43. 89 1 ,97
- 43.891,97
- 43.89 1,97
-43.891)97
- 43.891,97
- 43-8 9 1,97
- 43.8 9 1,97

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ü00
_t

0,00

0,00
0 , 00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.883,74
-1

475. 1903

43-891197

43-891,97
43.89 1,97
43-891,97
43.891 ,97
43-89 1,97
43.89 1,97
248.111,15
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Valorfie rezultate pentru indicatorii rentabilit ătii fmanciare a investitiei sunt conform
tabelului 5.5.
Tabelul 5.5- Valorile indieatorţior rentabilitdrii financiare a investitiei
indicator al proiectului
I Valoare rezultatA
Concluzie
Scenariul 1
< 4% (rata de actuafizare) --> proiectul nu este
Rata internă de rentabilitate
-0,03%
(FIRR)
rentabil financiar
< 0 (valo are negativă) --) veniturile nete nu au
Valoarea actualizată netă (FNPV)
-1.514.165,85 euro capacitatea
de a acoperi costurile de investitii
< 1 (valoare subunitara) -) veniturfie nete nu
0,00
Raportul beneficiu/cost (Rb/c)
au capacitatea de a acoperi costurile de
investitfi
Seenariui II
<4% (rata de actualizare) .- proiectul nu este
Rata intemă de rentabifitate
-3,37%
(FIRR)
rentabil fulanciar
< 0 (valoare negativa) 4 veniturfle note nu au
-1.709.900,12 euro capacitatea
Valoarea actualizată netă (FNPV)
de a acoperi costurile de investifii
veniturile nete nu
< 1 (valoare subunitara)
0,00
Raportul beneficiu/cost (Rb/c)
au capacitatea de a acoperi costurile de
investti
--)

D-upă cum se poate observa, FNPV este mai mic ă decgt zero şi FIRR este mai mică
deck rata de actualizare, ceea cc inseamn ă că proiectul nu este rentabil şi necesită sprijin
financiar, fiind, aşadar, eligibil pentru obtinerea fondurilor de la bugetul de stat.
Sursele de fmantare

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare
şi constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local.
Sustenabilitatea financiarii
Un proiect este sigur din punct de vedere financiar dad nu implic ă riscul de a
rărnăne fară numerar pe viitor. Analiza sustenabilit ătii proiectului ia iii considerare
intrările şi ieşirile de numerar din fiecare an, de-a lungul perioadei de evaluare.

Diferenta dintre aceste fluxuri indic ă surplusul sau deficitul anual, acumulat in
fiecare an. Prin calcularea deficitului/ surplusului cumulat in fiecare an, proiectul poate
indica dacă fluxul de numerar net este sau nu este intotdeauna cu profit. Aceasta analiz ă
este efectuat ă pentru project privit ea tot unitar.
Pentru ea proiectul să fie considerat sustenabil din punct de vedere financiar, fluxul
de numerar net curnulat trebuie s ă fie mai mare decfit zero in fiecare an. Deoarece
proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor de intretinere ale
proiectului revine administratorului infrastructurii. Sursele vor fi alocate pe m ăsura
cheltuielilor şi astfel fluxul de numerar este o.
Deoarece solicitan-tul este autoritate public ă, nu este relevantă obtinerea until flux de
numerar mai mare deck o, Beneficiarul aloc ănd exact sursele necesare acoperirii
cheltuielilor.
Structura analizei de sustenabilitate financiar ă este prezentat ă in tabelul 5.6.
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Tabelul 5.6 Analiza sustenabilita Iiifinanciare (euro, valori neaetualizate)
-

Perioada
de
arudiz ir

Couturi de
invesiitie

Costuri de intrelinere
generate de
implementarea
proiectului

Total iesiri

68.990,94

o,00

68.990,94

1 -699.42 6,80

0,00
0,00

1.699.426,80
1.427.604,36

2.151,58
2.151,58
2.151,58
2.151,58
2.151,58

Fonduri de la bugetul
de stall Contributia
beneficiarului INVESTITIE

Venituri
din
exploatare

Contributia
beneficiarului •iNTRETLNERF

Scenariul I
68.990,94 I

o oo

o,00

1.699.426,80 .

0,00

1.427.604,3U41,

0200

0,00
0,00
2.151,58

Total intriiri

68.990,94

Total Flux
de
Numeral.

28.982,71

2.151,58
2.151,58
2.15458
2.151,58
2.151,58
28.982,71
28.982,71

10
11
12
13

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

14

15

28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71

16
17
18

28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71

0,00
0 I 00
0,00
0,00

28.982,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19

28.982,71

28.982,71

0Q

28.982,71

28.982,71

0,00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.1182,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

0 00

28.982,71
28-982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,21
28_982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2

3
4
5
6
7
8
9

1.427.634,36

28.982,71

0,00

0 , 00
0,00

j

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.151,58
2.151,58
2.151,58
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

0 , 00

28.982,71
28.982,71

0,9Q

'

i

2.151,58

0,00
0 00
0,00
0,00
0 z_____,
00
0 00
0 1____
00
0,00

28.982,71
28.982,71
28.982,71

2.151,58
2.151,58
2.151,58
2451,58
2.151,58
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28,982,71

=MOM

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982271

Flux de
Nurnerar
Total
Cumulat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0 t._
00
0,00
0,00
o 00
0,00

0,00
L____
0,00
0 00
0,00

0,0
0,00

0.0
02_
00
0,00
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Perioada

de
analiză

Fonduri de is bugetul

Costuri de intretinere
Costuri de
investitie

generate de

Total iegiri

implementarea
proieetului

'

Venituri

de ate/ Contributia !
benerstăarului INVESTITIE

1
din
: exploatare
i

Contributia
beneficiarulni -

Total intrări

INTREITNERE

Total flux
de
Nmnerar

Flux de
Nusnerar

Total
Cumulat

Scenariul II

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

68.990,94

0,00

1.548.068,51

0,00

1.299.313,43

0,00
2.151,58
2.151,58
2.151,58
2.151,58

2.151,58

68.990,94
1.548.068,51
1.299.313,43

68.990,94_:

0 00
0 00
0 00
osoo
0 GO
010
o.._

1.548.068,51 i

1.299.313,43!

2.151,58
2.151,58
2.151,58

2.151,58
2.151,58

0 ,9Q

0,00
0 L__
00
0 0o
07 oo
0 1-___00
0 00
0z 00
0 00
___..
02_
00

j

0,00
0,00
0,00
2.151,58
2. 15 1,58
2.151,58
2.151,58
2.151,58

28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71

28.982,71
28,982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71

28.982,71

28.982,71
28.982,71

0 99
_

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

0,00

28.982,71

28.982,71

0,

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
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28.982,71

1

.

28.982,71
28.982,71
28.982,71

28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71

___

j

000
0 i..00
00
0 L____
0,00
0,00
0z 00
02_,
00
0Q
__
0, 00

1

0,00
0,00

28.982,71
28.982,71
28.982,71

68.990,94
1.548.068,51

1.299.313,43
2.151,58
2.151258
2.151,58
2.151,58
2.151,58
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28,982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28.982,71
28,982,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,

0 /._
00
0 00
0 00
0 oo
0 ,00
_...._
0 L._
oo
0 , 00

0 oo
0 ?oo
_
0,00
0 00
0,00
0 00

0,00
00
0 r...._
0 00
0,00
0,00

oo
0 t._
0
____
z0 0_
0,t.__..
00
0 00
0
0&Q
t___,
0 00
0 00
0 00
0 ,00
00
0 00
0 00
.....2.-0,00
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5.6.4 Analiza econornicA, analiza cost eficacitate
-

Scopul analizei econornice este de a dernonstra eă proiectal are o contributie pozitivă
pentru
socjetate şĘ prin urrnare, merit ă să fie cofinantat prin fonduri de la bugetui de
netă
stet / bugetul local.
Beneficiile projectului trebuie s ă depăseaseă costurile projectului şi, in mod special,
valoarea actualizată a beneficillor economice ale proiectului trebuie s ă depăsească
valoarea actualizat ă a costurilor economice ale proiectului.
Pentru projectele a căror valoare totală estimată nu depăseste pragul de 3 0 milioane
lei pentru care docurnentatia tehnico-economjc ă Sc aprobă.' prin hotăeăre a Guvernului,
potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modific ările şi
completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate.

În concluzie, pentru proieetul propus, avfind in vedere valoarea total ă a acestuia, nu
este necesar să se elaboreze o astiel de analiză economic:4.
Pentru a avea o imagine a impactului economic al proiectului, in continuare sunt
mentionate beneficiile generate de irnplementarea acestuia si anume:
desfăsurarea traficului auto si pietonal in conditji optime de sigurantă şi confort;
facilitarea tranzitului de mărfuri, in special in contextul cresterij semnificative a
fluxurilor comerciale ea urmare a cresterii economice constante in ultimji ani;
eliminarea restrictiilor de viteză si tonal eliminarea posibilit ătii de inchidere defini6vă a podului, cauzată de avansarea degradăriior;
necesitatea imbunătAirii nivelului de trai şi confort al populatlei din zonă, dar si al
persoanelor care tranziteazA judetul pe ruta respeetiv ă;
imbunătătirea aceesibilit ătii şi rnobilitătii populatiei, bunurilor şi servicillory care va
stimula o dezvoltare economic ă durabilă;
erearea de noi loeuri de muncă pe perioada executiei lucr ărilor;
interventii rapide ale echipelor speciale (ambular4, pompierj, autorjt ătile locale);
diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru mediul
inconjurător.

De a.semenea, implementarea projectului are impact si asupra confortului
utilizatorilor infrastructurii rutiere (factor soft care cuprinde acele caracteristici ale unei
deplasări care fac experienta pl ăcută, fără a reduce direct timpul şi costurile călătoriei), ca
urrnare a imbunătătirii stării tehnice.
Pentru evaluarea eficacit ătii proiectului, s-a calculat raportul cost-eficacitate
(raportul ACE). Acesta reprezintă rezultatul impărtirii valorii actualizate a costurilor totale
(NPVcost7.4 total costuri de investitie actualizate 4- total costuri de intretinere actualizate
valoare reziduală actualizat ă) la efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici. Atit
costurile, Cat şi beneficiile sunt considerate incremental.
Rata de actualizare utilizată este r = 5%.

Modal de calcul al raportului ACE este urtnătorul:
Raportul ACE -

NPvcast cu project NPVcast fiirg proiect
Efectc,pruit Efect ľă project
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1.687.618,35 euro

Rap. ACE Scenalui T — pnd peste rAul Jalornita la Tânt-E4rei pe DJ212 reabilitat
1.775.541,35 euro

Rap. ACE Scenariulll— pod peste râul latomita la TAnd5rei pe Di212 reabilltat
5.6.5 Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate este o tehnic ă de evaluare cantitativă a impactului modificării
unor variabile de intrare asupra rentabilit ătii proiectului investitional.
Mediul economic caracteristic Rominiei presupune existenta unei palete variate de
factori de rise care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta
previzionată a proiectului. Acesti factori de rise se pot incadra in d.ou ă categorii:
categorie care poate influenta costurile de investitie;
categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.
Scopul analizei de seuzitivitate este:
identificarea variabilelor entice ale proiectului, adică a acelor variabile care au cel mai
mare impact asupra rentabilit ătii sale; variabilele entice sunt cele pentru care o
variatie absolută de 1% fată de cea mai bună estimare dă na§tere la o variatie
corespunzătoare de nu mai putin de t% (un punct procentual) a NPV (de exemplu,
elasticitatea este de o unitate sau mai mare);
evaluarea general ă a robustetii şi eficientei proiectului;
- aprecierea gradului de rise: en căt numarul de variabile critice este mai mare, Cu atat
proiectul este mai riscant;
- sugereaz ă măsurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.
Astfel, an fost testate variabilele de intrare ale modelului asupra indicatorilor
flnanciari ai proiectului, impactul acestora prezent ăndu-se in tabelul 5.7.
Tabehd 5.7- Sinteza analizci de senzitivitate
Variabila testa*/

Modificare
%

FNPV
(euro)
Seerlarial

Valori initiale ale
pararnetrilor
Costul investitiei
Costurile de intretinere
reparatii

IS pentru

IS pentru

FNPV
(%)

FIRR
00

I

-1.514165,85

-o,o3%

1%

-1,544-395,41

-o,o8%

-2,00%

-160, 3 3%

1%

- 1-517.437, 19

-0,04%

-0,22%

-32,92%

Seenariuli

Valor! initiaie ale

II

-1.709.900,12

parametrilor
Costul investitiei
Costurile de Intretinere/
reparatii

FIRR
(%)

1%
1%

-

1 , 737.488719

-1.713.171 7 46

-3,37%
-

3,43%

-1,61%

-1,71%

-

3,39%

-0,19%

-0,70%

Din pun& de vedere flnanciar, valoarea investitiei este o variabil ă critică.
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5.6.6 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proiectui este adaptat normeior tehnoiogice şi măsurilor recomandate de Uniunea
Europeană şi legislatia national ă.

De asemenea, au fost analizate si estimate riscurile de natură tinanciar'ă, de
administxare si management generate de proiect. Se consideră eh' acestea sunt recluse ea
pondere. Beneficiarul obiectivului investitional prezint ă o capacitate de management si de
implementare a proiectului corespunz ătoare cu cerintele actuale. Riscurile de natură
financiară si politice, dar şi cele referitoare la forta majoră an fost evaluate in cadrul
estimarii costuribr investitionale.

in eadrul Devizului General estimativ, pentru acestea s-a prev ăzut o valoare
procentuală din costul direct de investite. in acest mod, sunt asigurate conditile normale
de de,sfa`surare a următoarelor faze de proiectare si tnai ales de execute.
Categoriile de riscuri identificate in cazul proiectului analizat sunt urm ătoarele:
•

Riscuri administrative si de planificare urban ă:

1. riscul să apară intarzieri si/sau dificult ăti în obtinerea tuturor avizelor, acordurilor,
permiselor şi autorizatiilor necesare;
•

Riscutri referitoare la achizitiile pub/ice:
2.

•

intărzieri procedurale;

Riscuri legate de proiectare:

3. riscul unor soluti tehnice gresite sau neadaptate, rezultate ca urmare a unor investigatii/ studii geotehnice, hidrologice, topografiee etc. defectuoase sau de slang militate sau
rezultate in urma unor activit ăti de proiectare defeetuoase;
4- estimări inadecvate ale costului proiectului;
> Riscuri legate de constructie:

5. depăsiri ale costului proieetului;
6. intărzieri in ceea ce priveste constructia;
7. calitate inadecvat ă a lucrărilor executate;
8. conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, alunec ări de teren etc.;
9. riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor);
•

Riscuri operationale:
to. costurile de exploatare şi intretinere sunt mai

•

mani decăt s-a estirnat;

Riscmi financiare;

n. lipsa resurselor financiare proprii necesare implernent ăxii optime a proiectului;
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Propunerea masurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul riscurilor de implementare si finalizare a Proieetului
Riscuri administrative
i.

diffettitilti ht obrittereo tuturor avizelor,
Riseul s ă apard inMrzieri
şi
autorizatiilor
neeesare
aeordurilor, permiselor

În vederea elimin ărji acestui risc, s-au luat urm ătoarele măsuri:
respectarea
reglement ărilor jmpuse de fiecare entitate în ceea ce Drive§te proiectarea
lucrărilor,
aplicarea unor m ăsuri compensatorti care sA atenueze impactul asupra mediului;
- intocrairea documentatfilor şi obtinerea avizelor şi aeordurilor conform cerintelor
fiecărei
Riscuri referitoare la achizitiile publice
2« Întârzieri procedurale
Măsuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui rise:
- contractarea serviciilor şi lucrăxilor impuse de implementarea proiectului se va face
aplic'and normele de achizitii publice prev ăzute de legea privind achizi ţiile publice;
- documentatiile de atibuire se vor realjza de experti in domeniu, jar evaluarea ofertelor
se va face in cadrul unei cornisii specjalizate.

Riseuri legate de proiectare
3. Riseul unor sotu ţü tehniee gresite sau neadaptate
Măsuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui rise:
- sołuţiíte tehnice propuse tin cont de conditiile de teren, determinate prjn investigatii
amănuntite;
- soluţiile tehnice sunt cele uzitate In mod curent in t ările europene pentru lucrări
similare;
la nivelul proiectantului, s-a elaborat o procedur ă internă de verjficare a calit ătij in
fiecare faz ă de investigatii de teren ş i de proiectare.
4. Estimetri inacleevate ale eostului proieetului

Măsuri propuse pentru elirninarea/ minimizare/ controlul acestui rise:
estimarea costului proieetului pe baza investigaijilor şi studiilor efectuate, pretmilor
curente de piată şi, de asemenea, pe baza solutiilor tehnice şi structmilor definite in
ca.drul activitătilor de projectare.
Riscuri legate de constructie
5. Deptifiri ale eostului proieetului
Mă suri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestuj rise:
Beneficiarul, conform procedurilor sale interne, va nomjnaliza un Manager de Project
responsabil cu supervizarea şi monitorizarea implementării proiectului, clarificarea
problemelor care pot ap ărea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile şi a altor
activităti desfăşurate de contractant.
- Manageml de Project va conduce o echipa de proiect forrnat ă din specialişti cu
experientă pe domenii diferjte, din cadnil Consiliului Judetean Ialomi ţa, acord'ar' o
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importantă deosebită
cu success şi la un nivel de calitate ridicat a lucr ărilor
solieitate şi se va impHca activ in sustinerea contractantului in vederea indeplinirii
activitătjlor care îi revin. Un management de project profesionist poate garanta
incadrarea costului proiectului in bugetul contractat.
supervizarea proiectului se va face şi de către dirigintele de şantier, acesta avand
următoarele atributii:
- să verifice respectarea în detaliu a proiectului pe toat ă perioada executiej lucr ărilor
de constructie;
să informeze proiectantul cu privire la eventuale neconcordante intre project şi
lucrările de constructie in vederea dispunerii m ăsurilor necesare;
- să urmărească respectarea şi indeplinirea măsurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate in cazul in care exist ă nerespectări sau omisjuni ale proiectului;
să verifice documentele de caljtate pentru materialele puse in oper ă pe perioada
executiei lucrărilor de constructii.
6. intikrzieri in ceea ce priveste constructia

Ca şi in cazul riscului de dep ăşire a costului proiectului, un management de project
profesionist poate garanta incadrarea proiectului hi termenul de finalizare.
7. Calitate inadecvatti a lucril rilor executate

Ma.nagementul de project, activitatea de dirigentie de şantier şi cea de asistent ă tehnică
din partea proiectantului desf ăsurate in mod profesionist garanteaz ă o calitate adecvată a
lucrărilor executate.
8. Conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, alunectiri

de teren etc.

Riscul de inarziere a lucrărilor ca urmare a conditijlor meteorologice nefavorabile este
un rise comun tuturor projecteIor de investitie. Schimb ările climatice din ultimii ani au
condus la o dificultate a constructorilor în aprecjerea unni grafic de lucru realist. in
planificarea logic ă şi cronologică a activit ătilor cuprinse in planul de actiune an fost
prevăzute marje de timp pentru etapele mai importante ale proiectului.
9. Riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor)

Prin documentatia de atribuire a contractului vor fi solicitate informatii referitoare la
capacitatea economic ă şi financiară, eapacitatea tehnic ă şi capacitatea profesional ă a
canclidatului/ ofertantului.

Riscuri operationale
10. Costurile de exploatare şiintretinere sunt mai mari deceit s a estimat
Măsuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui rise:
estimarea costurilor de intretinere pe baza solutiei tehnice propuse, in conformitate cu
-

Normativul privind intretinerea şi repararea drurnurilor publice

—

Ind. AND

554/2002;
- utilizarea prelmilor unitare pentru fiecare categorie de lucrări de intretinere practicate
pe piată.

Riscuri financiare
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NI%

11. Lipsa resurselor financiare proprii necesare
iectului

imp lement ării optime a pro-

Măsuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui risc:
- finanteze toate costurile aferente proiectului;
costurile necesare implement ării proiectului.
prevada in b
N;11 NOMIC

6. SCEN

7

71 r
6.1 Co
fina'r

OPTIM RECOMANDAT

puse, din punct de vedere tehnic, economic,
1i.!
riscurilor
I

a
In Scelt"' 'id t. se 'Tr ift•I inlocuirea integral ă a tablierului cu grinzi
prefabricate noi, aşezate\ dun sistem nou de rezemare şi consolidarea
-p

infrastructurilor

Principalele avantajëTe acestui scenariu sunt urrnătoarele:
asigură structurii o durat ă de viată de 100 de ani;
solute modernă de interventie;
-flU necesită lucrări de interventie viitoare, in afara luer ărilor de intretnere curent ă ;
Principalele dezavantaje ale acestui scenariu mint următoarele:
costuri mai marl ale investtei

In Scenariul II se promme consolidarea tablierului prin
precomprimare exterioar ă, refacerea sistemului de rezemare şi consolidarea
infrastructurilor
Principalele avantaje ale acestui scenariu mint urrnătoarele:
costuri mai mici ale investitei
- consumuri de materiale mai recluse;
Principalek dezavantaje ale acestui scenariu sunt urrnă toarele:
- asigură structurii prelungirea duratei de viată cu dear 30 de ani;
- necesită tehnologil şi tehnici pretentioase de execute, neaccesibile şi nestăpanite
corespunzător de multi Antreprenori;
necesită utilaje şi dotări specifice, reduc ănd numărul de posibili Antreprenori calificat
pentru executia lucrărilor;
-

necesită mai mult personal calificat (specializat) pentru executia lucr ărilor;

- poate necesita reinterventii ulterioare;
necesită urmărire in timp mai deosebită.
6.2 Selectarea şijustificarea scenariului optim recoman.dat

Avănd atăt avantajele prezentate, din punct de vedere tehnico economic, se
recomanclă spre implementare Scenariul I de interventie -inlocuirea integral ă a
tablierului cu grinzi prefabricate noi, asezate pe un sistem nou de rezemare si
consolidarea infrastructurilor.
-
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Varianta optim ă de realizare a investitiei inlocuirea integral a tablierului cu grinzi
prefabricate noi, asezate pe un sistem rirmi de rezemare si consolidarea infrastructurilor,
este sustinută atat de elaboratoml prezentei documentatii cat §i de Expertul Tehnic.
6.3 Prineipalii indieutori tehnieo-eeonomici aferenti investifiei
6.3.1 Indicatori inaxhuafl, respectiv valoarea totalii a obiectivului de inexprimată in lei, cu TVA 4i respectiv, fără WA, din care constructiimontaj (C+M), in conformitate cu devizul general
Valoare
(fără TVA)

WA

Valoare
(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

TOTAL
GENERAL

1 3,239,262.47

2,491,238.70

1 5,730,501.17

Din care C+IVI

11,305,709.59

2,148,084.82

1 3,453,794.4 1

Denumire

6.3.2 Indicatori minimal!, respectiv indicator! de performantii - elemente
fizice/capaciati fizice care sfi indice atingerea ţintei obiectivului de investitii
qi, după caz, calitativi, in conformitate CU standardele, normativele qi
reglementiirile tehnice in vigoare
-

- Lungime totală pod
- Lungime suprastructură
- Lătime totală pod
- Tip fundatii
Lătime parte carosabil
- Lătime trotuare
- Tip grinzi
-

Dimensiuni grinzi
Număr grinzi
Tip parapeti
Racorciarea cu terasamentele

Lt = 95,8am
Ls = 85,7am
B = 11,66m
indirecte, piloti forati d=io8amm
Pc = 2 benzi x 3,90m = 7,80m
T = 2 x 1,50m
prefabricate, precomprimate
14=28,50m, Hg=1,60m
6 buc. x 3 deschideri
pietonali, de sigurantă metalici
sferturi de con pereate, pad de
racordare

- Lungime total amenajată (inclusiv rampe) La 262,50m (inclusiv podul)
- Lătime parte carosabil rampe de acces
Lr = 6,00
- Lucrări in albie
ziduri de protectie mal drept
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6.3.3 Indicatori fmanciari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare
stabiliti în functie de specificul şi tinta fiec ărui obiectiv de investitii

Valorile rezultate pentru indicatorii rentabilit ătii financiare a investitiei se prezintă
după cum urmează:
Indicator al oroieetului
j Valoare rezultaa
Coneluzie
Seemariul I

-0,03%

Rata internâ de rentabilitate (FIRR)
Valoare-a actualizatil neti (FNPV)

-L514,165,85 euro

Raportul beneficiu/cost (Rb/c)

0,00

< 4% (rata de actualizare) 4 proiectul nu este rentabil
financiar
< o (vaioare negativa) 4 venirik
tu nete nu au
capacitatea de a acoped costurne de investitii
< 1 (valoase subunitara) 4 veniturite nete nu au
capacitatea de a awned costurile de investitii

Raportul cost-eficacitate (raportul ACE) reprezintă rezultatul imp ărtirii valorii
actualizate a costurilor totale (NPVcost = total costuri de investitie actualizate + total
costuri de intretinere actualizate + valoare rezidual ă actualizată) la efectele/ beneficiile
exprimate in termeni fizici şi are u.rmătoare valoare:
Rap.

ACE Seenanul I —

1.687.6187 35 euro
pod peste rfiut lalornita la Tândgrei pe D3212 reabilitat

6.3.4 Durata estimat ă de executie a obiectivului de investitii, exprimat ăin
luni
Conform graficului de realizare a investitiei propus, durata de executie se estimează
la 15 luni calendaristice.
6.4 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specfflce functiunii preconizate din punct de vedere al aaigurdrii tuturor cerin.felor fundamentale apticabile con.structiei, conform gradulid de detaliere al propunerilor tehnice.

Documentatia elaborat ă este in conformitate cu reglementările specifice in vigoare şi
indeplineşte cerintele Beneficiarului.
La stabilirea solutiilor tehnice s-au respectat prevederile Expertizei Tehnice de
specialitate.
Se va asigura un nivel calitativ corespunz ător criteriilor de performantă principale,
exigentele de verificare a proiectului de către verificatori tehnici atestati fiind urm ătoarele:
A.4 Rezistentă mecanică şi stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:
poduri;
-

Sigurantă in exploatare pentru pentru constructii aferente transportului rutier;
D igienă, sănătate şi mediu inconjurător.
B.2 •-•-•

-

6.5 Nominalizarea surselor de flnantare a investitiei publice, ca urmare
analizei economice fifinanciare

a

Sursele de finantare a investitiei se consdtuie in conformitate Cu legislatia in vigoare
şi constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local şi alte surse legal
constituite.
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Nr. project:

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
7.1

CertMcatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Anexat documentatiei.
7.2 Studiu topografic, vizat de e ătre Oficiul de Cadastru si Pub licitate Imobiliar ă

Studiu topografic a fost intocmit de a persoan ă autorizată OCPI, doeumentatia
fiind-vizată de Oficiul de Cadastru ş Publieitate Imobiliară
7.3 Extras de carte funciaret, cu exceptia cazurilar speciale, e:epres
prev ă zute de lege

Extrasul de carte funciar ă se va ata.5a de c ătre Beneficiar.
7.4 Av -ize privind asigurarea utilit ătilor, in cazul supliment ării capacit ătii
existente

Prin implementarea acestui proieet nu este nevoie de suplimentarea ut řlităţilor
existente.
7.5 Actul administrativ at autoritettii competente pentru protectia mediului, metsuri de diminuare a impactului, m ăsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu,
de principiu,
hi documentatia tehnico-economic ă

Actu[ adrninistrativ al autoritătii competente pentru proteetia mediu1ui (Agentia
pentru Proteetia Mediului Ialomita) este anexat prezentei documentatii.
7.6 Avize, acorduri si studii specifice,

Conform Certifieat de Urbanism

-

care pot conditiona solutiile tehnice

toate avizele au fast obtinute.

7.6.1 Studîu privind posibilitatea utiliz ării unor sisteme alternative de eficientă ridicatit pentru cresterea performantei energetice

Nu este eazul.
7.6.2 Studiu de trafic si studiu de circulatie

Nu este cazul.
7.6.3 Raport de diagnostic arheologic, în cazul interventiilor în situri artieologiee

Nu este eazul.
7.6.4 Studiu istoric, in cazul m.onumentelor istorice

Nu este cazul.

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L.
Benefidar: JUDETUL IA LOM ITA
Pag. 53

Nr. proiect:

PROCONSINFRA S.R.L.

23 / 2020

PROIECTARESI CONSULTANTA iN INFRASTRUCTURA
„Reabilitare pod peste răul Ialomita la Tănclărei pe DJ212"

LFaza:

de specialitate necesare in functie de specificul investi ţiei
Elaborarea prezentei documentatii şi prezentarea solutiilor de interventie s-a făcut
pe baza următoarelor documentatii şi studii:
- Expertiză Tehnică de specialitate (A4, B2, D);
- Studiu geotehnie;
- Studiu hidraulic;
Studiu topografic.
7.6.5 Studii

Data:

tune

2021

intoonit,
Ing. Adrian TUDOR
1 N.

rROCONS 1 EA
vPs'
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DEVIZ GENERAL SI
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Faza: D.A.L.I.
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1

2

CAPrTOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
L3 Arnenajari pentru protectia mediului sl aducerea terenului la starea Initiala
1.4 Cheituieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Total capitol 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3: CheltuIell pentru proiectare sl asistenta tehnica

lei

TVA
0.19
let

3

4

5

60,000.00

11,400.00

71,400.00

60,000.00

11,400.00

71,400.00

Valoare (fara TVA)

-

0.0000

Valoare (Cu WA)
lei

0.0000

0.0000

3.1 Studli

12,750.00

2,422.50

15,172.50

3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studil specifice
3.2 Documentatii-suport Si cheltuie4 pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnlca
3.4 Certificarea performantei eneraetice si auditul energetic at cladirilor

12,750.00

2,422.50

15,172.50

2,000.00
8,000.00

380.00
1,520.00

2,380.00
9,520.00
-

261,600.00

49,704.00

311,304.00

3.5 Prolectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabllitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatle de avizare a lucrarilor de interventii Si deviz
general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelortacordurifortautorizatillor
3.5.5. Verificarea tehnic ă de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execute
3.5.6. Project tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achlzitie
3.7 Consultanta
3.7.1. Managementul de project pentru oblectivul de Inveslă tit (0.5% din C+M)
3.7.2. Auditul flnanciar (0.5% din C+M)

3.8

Asistenta tehnlca
3.8.1. Asistenta ten-ilea din partea proiectantului (0.5%din C+M)
3.8.1.1. pe perioada de execute a lucrarllor
3.8.1.2. pentru participarea prolectantulul la fazele Incluse in programul de control at
lucrarilor de execute, avizat de catre BC
3.8.2. Drigentie de santier (1.5% din C+M)

Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
Constructii Si instalatii
4.1.1. „Reabilitare pod oeste r ă ul lalomIta la T ă nd ă rel pe 0.1212"
4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3
Utilaie, echipamente tehnologice Si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4.4
de transport
4.5
Dotari
4.6
Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

5.2

_

44,200.00

8,398.00

52,598.00

9,500.00

1,805.00

11,305.00

22,900.00
185,000.00

4,351.00
35,150.00

27,251.00
220,150.00

1,000.00
113,057.10

190.00
21,480.85

1,190.00
134,537.94

56,528.55
56,528.55

10,740.42
10,740.42

67,268.97
67,268.97

226,114.19

42,961.70

269,075.89

56,528.55
28,264.27

10,740.42
5,370.21

67,268.97
33,634.48

28,264.28

5,370.21

33,634.49

169,585.64

32,221.27

201,806.92

624,521.29

118,659.04

743,180.33

11,046,866.00
11,046,866.00

2,098,904.54
2,098,904.54

13,145,770.54
13,145,770.54
-

-

_

-

.

-

.

-

-

11,046,866.00

2,098,904.54

13,145,770.54

Omanlzare de santler

220,937.32

41,978.09

262,915.41

5.1.1. Lucrari de construct' si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organIzarli santierului

198,843.59
22,093.73

37,780.28
4,197.81

Comisioane, cote, taxe, costul creditulul

236,623.87
26,291.54

127,479.85

-

127,479.85

56,228.55

-

56,228.55

11 ,245.71

-

5.2.1. Comisioanele si dobanzlle aferente credituluI band' finantatoare
5.2.2. Cote aferent ă 15C pentru controlul calitatil lucrarilor de construct'
5.2.3. Cota aferent ă 'SC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism Si
oentru autonzarea lucrarilor de constructli
5.2.4. Cola aferenta casel sociale a constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme Si autorizatia de construire/desflIntare
Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)
5.3
5.4
Cheltuleli pentru informare si publicitate
Total capitol 5
CAPITOLUL 6: Cheltuleli pentru probe tehnologice sl teste
6.1
Pregatirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnoloolce si teste
Total capitol 6

Total GENERAL
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

BENEFICIAR:
JUDETUL IALOMITA

56 228.55
3,777.04
1,159,458.02
1,507,875.19

220,297.02

262,275.11

-

.
13,239,262.47
11,305,709.59

11,245.71
56,228.55
3,777.04
1,379,755,04

1,770,150.30

-

.
2,491,238.70
2,148,084.82

-

_
15,730,501.17
13,453,794.41

Proiectant,
PROCONSINFRA S.R.L.

„Reabilitare pod peste raul Ialomita la T5ndarei pe DJ212"

oexEcrukuu

P_EMIZUL
01 LUCRARI PREGATITOARE
SCENARWL I - Recomandat
I Nr.
crt

Denurnirea capitatelor 0 subcapitolelor de cheltAdell

1

2

Cap. 4 - Chekuieli pentru investltia de bazi
4.1 Constructii 5i instalatir
Terasarnente, sistemaUzare pc vertical 51 amenajari
4.1.1

4.1.2
4.12.1
4.1.3
4.1.4

exterioare
RezIstentS
LUCRARI PRECIATITOARE
Arhitecturt
Instalatii

TOTAL! - subcap. 4.1
4.2

Montaj utllaje 51 echlparnente tehnologIce

TOTAL II - subcap. 4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Utilaje, echipamente tehnologice 51 funetionale care neces1t6
montaj
Uti1aje, echipamente tehnologice 51 functionale care nu
necesitS mortal sl echipamente de transport
Dotciri
Actfve nec:orporale

TOTAL HI - suhcap. 4.3-144+4S+4.6

Total deviz pe obiect
(Total I + Total II + Total III)

Velure
L
11/4
fare TVA
lei
lei
3

4

1 458 870.00

7Z 185.30
,

Va!care cu TVA
----

,

lei
5

1,736,055.30

0,00

0.00

0.00

1,458,370.00
1 458 870.00
0.00
0.00
1,458,870.00
0.00

277,185.30
277 185.30
0.00
0.00
277,185.30
0.00

0.00

0.00

1,736,055.30
1 736 055.30
0.00
0.00
1,736,055.30
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0,00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,458,870.00

277,185.30

1,736,055.30

Prolectant,

Prolectant,
PROCONSINFRA S.R.L.

n

Reabilitare pod peste râul Ialomita la Tandgrei pe D3212"
DEVIZVL OBIECTULUI:
02 LUCRARI LA POD

NI .
crt.

SCENAFtIUL - Recomandat
Va loam
Denumin3a capibblelor gi subcapttolelor de cheltuieli
2

1

Cap. 4 - Cheltuiell pentru investRia de baz5
4.1 Constructii si instalatii
Terasamente, sistematizare pe vertIcal6 51 amenafari
9 .,1
1
exterfoare
4.1.2 RezistenVA
4.1.2.1 INFRASTRUCTURA - CULS
4.1.2.2 INFRASTRUCTURA • PILE
4.1.2.3 LUCRARI LA SUPRASTRUCIURA
4.1.2.4 CALE, TROTUAR, PARAPET1
4.1,2.5 RACORDAREA CD TERASAMENTELE
4.1.2.6 RAMPE DE ACCE5
4.1.2.7 ZIDURI OE PROTECT1E
4.1.3 Arhitectură
4.1.4 Instalatli
TOTAL I - subcap. 4.1
4,2 ,rontai utilaie si echipamente tehnologlre
TOTAL II- subcap. 4.2
Utllaje, echipamente tehnologlce 51 functlonale care necesitS
4.3
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice 51 functionale care nu
4.4
necesItS montai sl echipamente cle transport
4.5 Dotgri
4.6 Active necorporale
TOTAL III subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
-

Total deviz pe oblect
(Total I + Total /I + Total /II )

TVA

Valoare cu 'IVA

lel

lel

3

4

5

9,587,996,00

1,821,719.24

11,409,715.24

0.00

000
,

000
.

9,587,996.00
1,841,778.00
3,011,700.00
2,934,893.00
694,290.00
103,805.00
319 780.00
681,750.00
0.00
0.00
9,587,996.00
0.00
0.00

1,821,719.24
349,937.82
572,223.00
557,629.67
131,915.10
19,722.95
60 758,20
129,532.50
0.00
0.00
1,821,719.24
0.00
0.00

11,409,715.24
2,191,715.82
3,583,923.00
3,492,522.67
826,205.10
123,527.95
380,538.20
811,282.50
0.00
0.00
11,409,715.24
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

9,587,996.00

1,821,719.24

11,409,715.24

fare TVA
lel

Prolectant,
RA S.R.L.

Proleetant,
PROCONSMERA S. RL.

L.
„Rea

N.

Denuntire aelluitate

crt

.

e pd peste raid Ialomlţa Ia Ţ idărci pa DM 2

Cdoulul

Cilditatii

Cant-Rats

Total

P.1.1.

OBIECir 011 LUCRARI -PRE GATITCPAIRE
.
DEV1Z 1: LUCRAR1 PREOATITOARE
2uiicc
7 VOm lath x 95 80rn . .
00m1 tnna 01 7 00111 . :., .
01.1
95 80m1 a 2 ■
ma
90m2a 2parri x 0,25-inc/m1
95 80m1
. ,, .
ull
4
part.1
baa.
9,00m ' x 05,70m lum)ime x 10era

.

.
Sumnalmara rotten tardporara
Dalai:0ra ego --.12am ' 'oaIm a
Deiteacere aafali pe rove (--10em gradate)
Deaftiotorr boniuti de baton
Doiroplare baton aimplu umplutura Manure
Demolare
at • Cdal tact&
Dcabecire guti de acurgere

1
2

Domolare baton de pawn

Dammam 'we refahicam indateme
Dammam antremazu de baton exiatente
Damian:, tononicti &emotive In «' ai culei
Droncloro partiato beam banebete, eitboi
intomo, Adult" de &

•

MG

medic

Drrou da WADS ... tarlearaanta
Dram do acceo - ballad
Di de deviate - teraaarnente
16 D' dc devicre - . monde cu aurocarnente
lineints do paiplansc recuperabk Mango bat=
ai awaken
Pimifonna do lucru din 'aira a a - =cant
PI forum & lucťU dm fdatea Aparta -lbriijo
El ,
. ,

131

, ' ' x 3deachidori

boo.

ninitoma fiii x 3ileoellideri
200 Wan x 2 a 0 i , x 2 cola)

bec.

MAIO
31500.00

ma

39 00m it 30,00m x 50ern.
2 0,00me A 3 3 $0em
69
a24 ore
TOTAL DEVIZ

jj

450.00
•

375.1K)
440.

'T 02; IsMitillti LA POD
mc

ml

Armatura 135000(C) In adaplare act (manna)

Confonn moult mum

mc

inc

mc

Fatima 0,30naymp
9Insairrip a 40cm pontru &cam nip do suprahla

Inlectarea limnitor ell radii) opoxidice
Pertimari pewit allaora
1ctarim mama et* mini opotialico

III Won C30/37 in adaptaro cold (park opmin
anl + cannaulala
onion
Cofraja plane in adaptare culti (pant spericara
ciao + commulata)
Armatura B5001(C) In adaptarc adz Warta
a criCara Olden + aataa4tdala)

di

=Lo

Aparata dr mamma an =apron avant mobil() tip
19
10
20 Pdam.do tntraspaala
Grin& do naamara 0 4Orti a 0 40111 a 8 00m
Placi do
1,lOna a 4,00tn x ą 25nc
ldmitnlatte puitra anpratela in contact on
ilg
Prcinaioandaomzlcaacu.anfbtcdabclaaot

tu2 %4
(5.50 nip a 12in limpime)+0.3m gnsimo a 3,00In
x 12in Inn
a 2cidol
(9,50inp/m x 1 Oilm Inogima +2 Icta a 5,5mp)x
2culai

.,

29 450.00
15,00
20,00
13.00
410.00
700,00

.

int
ml

Conform pro= =um

75.00

.

.

-

-

897.00

-

..

88.00

,

..

250.00

-

-

10,560,00

.

,

bur. x2rmlai

butt.

4.00

6grinz1. x 2oulat

Iwo.

12.00

-

Alla

13.00

-

bug,
boa.

2.00 -"
14.00

-

TOTAL, TAVVIZ

nip

.

897.00

,

0 75ma ,
Ong) s. 2aulo
lbua.a2oapcIn
7brio. a 2aulet
(26.2nap x 2feta + 15m at 17:11+ 25inp a 4 fee 40,5in 11,00 Al) 3.24,71.1i6
34 . ■ x 2 to + 5tn a 12 in a 2cidoi

.
,..
-

,

249.00

fita

%atm./nip a 40cm pontru Eacare mp de supra-iota

1 20000
35200
31 0000

43,2 11 040

(15,5cap+(17.00m9 a 4m inaltiniti)t10rap+(361np
a 'mu inallicw)i-lOmpi (1641 nip a 1,5m aValtiMa)) a
2 colon

It ..„..,

300.00
000.00
2 40.00

2,000.00

.601:1,00rop inbaatracturi + 400,0011'p hi Tama

Domain Wan cantarreinat
nadiatructive
' "a
Do
13man C16 20 de opalltara
Bolen C30/371a ad taro ouiai radian')
Cofrăn Jana In ad tata cub) radiara

, Iga It,13

18.00
90.00
560.00

ute

" x 2 ealei x 2140thril
92,in soodurio 8
Conform . , ,- t iSa am'aąni
0•92
Nahum a IA/Drina 16bua.
16bue. a 2
x 2 CUICO
64m a 011,trajonsitne
_
1
x 11 00m1 ; a 2 Moo
100 00m a 3 50 Mai= x 2 auto

inE

,
-

mc
inc

1 1,00m. x 4 00m) a 2cul '

Neglect/0i ooprafelelor

I

70,00

p .mottuno x 150,00m limslinc a 2
4 OOm latimc x 50can a 150 90nd
20 00me sectiune x 150,00ntla 2
00mc seed= x 120 00m1

..
_

DEVIZ 11 INVIREISTRUCTURA -, CUL13

s:, aura b<4.00tram culal
FornFO iilaii d-1080nun
Bamc C25130 in pitni
Armatura B5000 in pAoti

6

2,00
748.00
1,239.00
192.00
48.00
1 92.00
1.00

25,09rue 2 2 pile + 75,00ma x 2 culei

0
1

in.

.

-

L046.00

-

25)11)0

..

Prolectont,
PROCONSINFRA
" NA
I ...L.!
„Rea illtare pad /Toteiu I Iollaryltx Ia Tandirel pa DJ2 12
Nx.
ettr

DEVIZ 2: INFRASTRUC
1

2 Panto . .ti d-10801nro
3 Baton C25/30 . ohi
4 Armature B5003 in rulnti
5 Dernalarc bakin cantainina
Detorminari amino undintritedve
Baton C16/20 do vitiate
Pragatiroo auptufarclar
In 'netaroa familiar co mini emoxit
Performl pentnr maim
lultiotarara =wee on raatrti eptaid ice
Ma inctalico
Porn
x20 de $o)Ldarimvo
Baton C16/20 de egalhare
Baton C30137 in radian.
Co& 'e to radicre
Amount B500S io. radi
bEdroixolatio pardm cumafrac in contact cif
Mutual
Baton C30/37 la cammaire al vatii, Ikt bancbcto,
'. '
C6 6 ţilano in on on' eIriva61,1a hamlet;
ad ai canitori
CaNtmilt
,...ela, ntasuiro tdevictii
a 1350041(C) la cammuirc okumtli, la
banclietc, omitted tilmrituri
No.. li 310 i .rit ri satinet's:mini
Am* do =zee on lauopma aanst fixer hi. 9
Apx.roc dt iti52011 Ca 1710676Ei artnat mobile. ti
' ari in alcvatio entru

in
in

a
6

Prutoctil'4 anticarozivo so-Facto de baton
..,„ errislia

- PI

,
tradtime) 2
(24,00m porimotr u 2 2,00m x 150In
3gc
10 .001( 2 2 pile 2 22,00m1
0 92m I. acctinno x 10 pilati x 21410 2 21,00nd
Conforrit_mocont de ammo
09 , ,, madman 2 I 06m1 x 2012m.
201auc. x 2' 00rol
96mp x 0,10m grosimit x.2 pile

&Tatum be-4.00m la dcgittro pile

9

El

Caktdol emmilisitii

Duareire agtivitate

PO

(15.50am+(23r1 2 Im 1raddmo)i .32.5nip4(34.5mp
2 1.5m. Inalfirno)+40.5 mp+(38.5mp 2 lm
' . )) 2 2011t
Eatimat 0 30ml/in .
Arm
2
413ent
panful
Ilacare mp da ammarata
9
,.
a
91ruedittp 2 40c pontra &care nip de uproEt
egaiita
Blum 2 1,50 m Ituudine x 2piUt
6 00in lunginin 2 8 bucati 2 2pile
1 Om . 0 Orri ;.. ..' . 2 2,286
00 re . 7,60 m lungimo 3 2 pila
70 on 2 3.5 !matins 2 2 . c
Conform . -DM
(1.70m *maim 2 3m inatima+ 1'10 0111+ 30111
.- ' elm x lta ittaltime x 2,-le
(4.00mp aria 2 12„00ni lungime + 25in gait-natal
3 it t. owe 2 7 00m Wald= 9.E...,......._.......
(4,00mp x 2 fete +1,60m 2 12m !lingerie 2 2 fide
9m 2 7m inallimc 2 2 Ada) x 2.121.0
8 Olin x 7 00m Matti= x 2.

Ira

MAI
MO

WO

Tota

_

—
1,336.00
440,
387.00
36,765.00
19.00
400,00

me

20.00

nip

680.00
04,00
2,4424/0

-

allaillIll

2,448.00

6
131

24.00
96.00
26.00
704.00
1190.00
70 400,00
1,420.00
201.00
173.00

.,

112.00

..

A)
12.00

-

12.00

-

24,120,00

Conform procaut ormare
4tuni. 2 ilia
6'. ri, x 2raudusi

estutikate

bu ,
boo

601121. x 2randmi

moo

(25 in 2 7na initiate + 50,00rup bmichata) x lplIe
TOTAL DVIZ

DEVIZ 3: SITPRASTRUCTIMA
Grirmiptefabricate pr000mprimate, Ir.1,60cm,
1.-='211 50ta
Predate prvfabricete din Won amid RP 1cremate.
Prodalo prefabricate din baton atmat tip 21,' ale
a do a
baton=
Belo C35/45 in
Atmaatura B5003(C) in placa de angratictonaro
6

hue,

12.00

-

Ibuc. 2 SI marital

bun.

171,00

-

2boo. 2 57 moduli

bun.

114.00

2. lOon 000tăcno x 115,7th lungeMo

into

180.00

lug

29,978.00

6

21 2 3 dot:bided

' ariform procent tic ammo

57.00

Annatura MODS C in antraroam

0 60m a 1 50m x 10,50m) 2 6buc.
(0,60m ,50rit a 2 + 1,50 2 10,50m 2 2 -1- 0,60 2
10 50 x 6buc.
Conform . .cont do amain

Toraane EN10138.11116097-15.2 to latent=

(10,511an 2 4 x 6 am-ono) a 1,0861ggimi

274.00

Anconfc d W15
Tod d --- 62min inl. / 67mm ext.
Elernente prefaltricato gib* parapet tip 1
1,-- 1 99m
Elcmcarc prefitbricato griaila parapet tip 2
3,-1 49in
5 dicta do Went la intradoi
Pratrae aniicaro&S truprafetc do baton nu
Ma t
Ida

Ono. a 6 antratoaxe
4bno. x 6 annoloam 2 10,50m

24.00
252.00

Delon C35/45 in mitre-loam
Cofrige to antrotourt

238.00
3900.00

76,00

38buo. 2 2 part
Ilima. 2 2 pad

al-

boo.

22.00

95.80m 2 7 5arn

719.00

-

10,0i/inv./nit x 85,70m lungime

857,00

-

TOTAL DLNIZ

rilP

Milil

Proiectant,
PROCONSLN FRA &R L

ANTSURAIDARE - SCEISIARIUL I - Recomandat
„Realnlitare pod peste r&ul Ialomita la Tandirei pe DJ212
Nr.
crt

Calcutta cantitatil

Detormire actinAtate

U.M. Cantitate

P.U.

Total

DEVIZ il: CALF,, TROTUAR, PAIRAPETI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hidroizoiatie perfannanta tip membrana
Strat grotectielddroizolatic din 3cm BAB
Cale pe pod din 4am BAP16 strat inferior
Cale pe pod din 4cm 1v1A,S16 strat =prior
Parapet de siguranta tip foarte gnu H4b metalic
zincat
Parapet &tonal metalic zincat
Borchni de granit 20x25cm
Beton C30/37 unadutura trotr.tar
Baton adeliie 13 Ag la brut= (3em)
Teri PVC110inin
Cruti de scargere tip T1G1 en Mburi
jirelungiMar°
Diagordiv acaperire rust de cblat3tieD=100rnan

11,20orp / rat pod a 85,70m hingitne
10,75rnp / ml god x 85,70m lung=
1,80,m3 ind pod x 85,70m !Interne
7,80mp / nil pod x 85,70m fungi=

mp
nip
mg
nip

960.00
922.00
669.00
669.00

..
-

95,80nd x 2parti

ml

192.00

-.

95,80m1 a 2parti
95,80ral a 2parti
0,30enp adox 95,80m1 x 2parti
1,30mp / ml x 95,801111x 2parti
'Nevi a 95,80m1 a 2parti

ml
mi
me

-

ml

192.00
192.00
58.00
250.00
384 00

-

..
.
-

buc.

8.00

.

-

ml

2160

-

4buc. a 2parti
11,301n1 a 2roaturi

aril

DEVIZ 5. RACORDAREA CU TERASAMENTELE
,

32

4
5
6
7
9
10

Semi pc tabu

Peron de Matra la baza casiutai

7 glad x 2 culei

bon

1 grinda x 2 cuki

bur,

2.00

1,00mc x 8,00m a. 2 culei
0.50mend x 15,00m x 4
(3,14 X 5,50M. a 6,00in x 6,00M)/3
3,14x 5,50m x ,00m. + 40,00mp
3,14 x 5,50m x 7,00m + 40,00trip
8,00m a 4buc.
8 Oltra x 4truc.
2,00mc x 4 bite.

mc

16.00
30.00
208.00
161.00
161.00
32.00
32.00
8.00

MC
Me
rep

nil
MC

14 00

TOTAL D VIZ

DEVIZ 6: IRAMPE LIE ACCES
1
3
4
5

Stoat de piatra sparta amestec optimal
Stoat de1cmiturs din binder BAD22,4 - 6cm
Strat de unua Clitt BAIA

ITidieeloaro de eirculatie
Mare* rtniere lonendinale

8,00m lad= medic x 177 00m
6,50m x 177,00ent x 04C time
6.50/o 177,00m1
4buc.
262,50m

6

Parapet de siguranta mastic zkleat tip 112

170.00m ramps Tandarti + 150,00m ramps Feud mi

320.00

7

Iniorlaare taluz

170,00/n a 7,00/n x 2 pani

680.00

TOTAL DEVIZ

DEVIZ 7. ZIDURI DE PROTECTIE
1

2
3
4

Terasamente In recalibroxe si reprofflare albie
Zid dopmtectia din gabinane
Geelong filtrant - drenan
Btoeaj de anrocamente

90,00m lathe x 150,00rn lungime x 1,00m
(75,00m+ 75,00m9 a 7,50mami
(75,00m + 75,00m) x 10,00mp/m
0,30m aria x 150,00m iungime
TOTAL DEVIZ

MC
MC
nip
MC

3,500.00
1,125.00

1,5130.00
45.00

TOTAL FARA T.V.A.
6

-

_

TOTAL DEVIZ

Plod de rscordam 4,00m x 1 1Cm x 25cm din
Won arrnat clam C30/37
Ginal de rezemare 0,40ra x 0,40m x 8,00m din
beton armAL duo 030/37
PESTEL de Matra apart.% nib krinzi de =snare
Baton 02530 in fundatie steri de con
LImplutUri conmaclate is siert do cOn
Stoat de balm - 10cm
Perm le afart de con baton 030/37 - 20cm
Caaiuri pc taluz

-

•
-

1,1ota:. Carditatile au caracter oriental* =nand a ýl dermitivate odar cu elaborama Proieetului Tehnie de =curie si a Detalinor de executic.

Proiectant,
PROCONSINFRA S.R.L.
Adresa sediu social: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti
Adresa de corespondenta: Str. Malul Garlii nr. 31, Jilavele, Ialomita
DEVIZ GENERAL - SCENARIUL II - nerecOmandat
al obiectivului de investitii

,,Reabilitare pod peste raul lalomita la T5ndă rei pe D3212"
Faza: D.A.L.I.
Nr.
cit

Denumirea capitolelor S i subcapitolelor de cheltuieli

1

2

lei

'NA
0.19
lei

3

4

Valoare (fara WA)

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenuiui
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia medlului si aducerea terenului la starea initiala

1.9

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

Total capitol 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitli
Total capitol 2
CAPITOLUL 3: Cheituieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1 Studli
3.1.1. Studli de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltulell pentru obtinerea de avIze. acorduri sl autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Cerbficarea Rerformantei enerqetice si auditul energetic al cladirilor
3.5 Prolectare
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilItate
15.3. Studlu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventil si deviz
general
3.5.4. Documentatille tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilorlautorizatlitor
3.5.5. Verificarea tehnic.5 de calitate a prolectului tehnic şl a detallilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detail' de executie
3.6 OrganIzarea procedudlor de achizItie

3.7 Consultanta
3.7.1. Manaqementul de prolect pentru obiectivul de investitii (0.5% din C+M)
3.7.2. Auditul financiar (0.5% din C+M)
3.8

Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantulul (0.5 0/0din C+M)
3.8.1.1. Re perioada de executie a lucrarilor
3.8.1,2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
3.8.2. Dirigentie de santier (1.5% din C+M)

Total capitol 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de haze
4.1
Constructii sl Instalatii
4.1.1. „Reabilitare pod peste râul lalomita la T6ndrel pa 00212"
4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnoloqice sl functionale
4.3
Utilaje, echipamente tehnoloqice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj Si echipamente
4.4
de transport
4.5
Dotari
4.6
Active necorporale

Total capitol 4
CAPITOWL 5: Alte cheltuieli
5.1
OrcjanIzare de santier
5.1.1. Lucrari de constructli si instalatii aferente oronizarii de santier
5.1.2. Cheltuleli conexe orqanizarii santierului
5.2
Comisloane, cote, taxe, custul credltulul
5.2.1. Comisioanele si dobanzlle aferente creditulul bancil fmantatoare
5.2.2. Cola aferent6 ISC pentru controlul calitatil lucrarilor de constructii
5.2.3. Cola aferentS ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriulul, urbanism sl
oentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta casel sociale a constructorllor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desflintare
5.3
Cheltuieli diverse sl neprevazute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)
5.4
Cheltulell pentru informare si publicitate

Total. capitol 5

-

Total capitol 6
Total GENERAL
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

BENEFICIAR:
JUDETUL IALOMITA

lei
5

_

-

-

60,000.00

11,400.00

60,000.00

11,400.00

71,400.00

71,400.00
0.0000

0.0000

0.0000

12,750.00

2,422.50

15,172.50

12,750.00

2,422.50

2,000.00
8,000.00

380.00
1,520.00

15,172.50
2,380.00
9,520.00
-

261,600.00

49,704.00

8,398.00

44,200.00

311,304.00
-

-

-

52,598.00

9,500.00

1,805.00

11,305.00

22 900.00
185,000.00

4,351.00
35,150.00

27,251.00
220,150.00

1,000.00
102,923.90

190.00
19,555.54

1,190.00
122,479.45

51,461.95
51,461.95

9,777.77
9,777.77

61,239.72
61,239.72

205 847.81

39,111.08

244,958.89

51,461.95
25,730.97

9,777.77
4,888.88

61,239.72
30,619.85

25,730.98

4,888.89

30,619.87

154,385.86

29,333.31

183,719.17

594,121.71

112,883.13

707,004.84

10,051,464.00
10,051,464.00

1,909,778.16
1,909,778.16

11,961,242.16
11,961,242.16
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,051,464.00

1,909,778.16

11,961,242.16

201,029.28

38,195.56

239,224.84

180,926.35
20,102.93

34,376.01
3,819.56

215,302.36
23,922.48

116,333.33

116,333.33

51,161.95

-

10,232.39

-

10,232.39

51,161.95
3,777.04
1,057,891.18

-

51,161.95
3,777.04
1,258,890.51
-

239,194.89

-

12,080,839.51
10,292,390.35

51,161.95

200,999.32
-

1,375,253.79

CAP1TOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1
Preqatirea personalului de exploatare
6.2
Probe tehnoloqice si teste

Valoare (Cu WA)

-

.

2,273,256.17
1,955,554.17

INflki
'
PROC

1,614,448.68

14,354,095.68
12,247,944.52

tkSA/A.

PROCONSINFRA

Proiectant,
PROCONSINFRA

„Reabilitare pod paste Mu! Ialomita ła ThodArei pe D3212"
DEVIZUL OBIECTULUI:
01 L1JCRAR1 PREGAT1TOARE
SCENARIUL II - Nerecomandat
I Nr.
crt„
1

Valeare
Denurairea capktatelor g,i subcapitaieler de Chettuieli

farts TVA
lei

2

3

J

TVA
Lei

Valoare cu TVA

4

5

251,535.30

1,575,405.30

tel

Cap, 4 - Chettuiell pentru investipa de bazi
Construe-LB 51 instalagl
Terasamente, sistematizare pe vertical6 şlamenajSri
4.1 . 1
exterioare
4.1.2 Rezistent6
4.1.2.1 LUCRARI PREGATITOARE
' 4.1.3 Arhitectur5
4.1.4 Insiziatii
TOTAL I - subcap 4.1
4.2 Montaj utilaje şi echipaniente tehnoloqice
TOTAL Il - subcap. 4.2
Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesitS
4.3
montal
Utliaje, echiparnente tehnologice V functionaie care nu
4.4
necesitS montai Si echipamente de transport
4.5 Dodd
4.6 Active necorporale
TOTAL III - subcap. 4.3+44+4.5+4.6
4.1

Total daviz pe object
(Total 1 + Total II + Total III)

1,323,870,00
0.00

0.00

0.00

1,323,870.00
1 323 8713.00
0.00
0.00
1 323 870.00
0.00
0.00

251,535.30
251 535.30
0.00
0.00
251,535.30
0.00
0.00

1,575 405.30
30
L575,405.30
0.00
0.00
575 405.30
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1,323,870.00

251,535.30

1,575,405.30

Prolectant,

1

Prolectant,
PROCONSINFRA S.R.L.

n

iteabilitare pod peste rho! Ialomita la Tindirei pe D2.212"
DEVIZUL OBIECTULUI:
021.LICRARI LA POD
SCENARIUL 1 Nerecomandat

1.
Nr
at.

Denumlrea capitolelor 41 subcapttelelor de cheltulell

Valor
fara TVA
lei

2

3

8,727,594.00

1

TVA

valoare co WA

!el

lei

4

5

1,658,242.86

10,385,836.86

Cap. 4- Cheituiell pentru Investille de bazd
4.1

Constructii si instalaUi
Terasamente, sistematizare pe vertical6 şi arnenajArl
4,1.1
exterioare
4.1.2 Rezistentti
4.1.2.1 INFRASTRUCTURA - CULEI
4.1.2.2 INFRASTRUCTURA - PILE
4.1.2,3 LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA
4.L2.4 CAL, TROTUAR, PARAPETI
4.1.2.5- RACORDARF.A CU TERASAMENTELE
4,1,2.6 RAMPE DE ACCES
4.1.2 3 ZIDURI 0 EPROTECTIE
4.1.3 ArhitecturA
4.1.4 Instalatii
v

TOTAL I - subc.ap. 4.1
4.2

Montai utilaje si echipamente tehnotocilce

TOTAL II- subc.ap. 4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Utiiaje, echlpamente tehnologice şi fonctionale care necesitS
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcVonale care nu
necesi1A montai sl echiparnente de transport
['Atli
Active necorporale

[TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total devlz pe obiect
(Total I 4- Total II 4- Total III)

,

0.00

0.00

0,00

8,727,594.00
1,841,778.00
3,011,700,00
2 074 491.00
694,290.00
103,605.00
319,780.00
681,750.00
0,00
0,00
8,727,594.00
0.00
0.00

1,658,242.86
349,937.82
572,223.00
394,153.29
131,915.10
19,722.95
60,758.20
129,532,50
0.00
0.00
1,658,242.86
0,00
0,00

10,385,836.86
2,191,715.82
3,583,923.00
2,468,644.29
826,205.10
123,527.95
380,538.20
811,282.50
0.00
0.00
10,385,836,86
ICY)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.130

0.00

0.00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8,727,594.00

1,658,242.86

10,385,836.86

1

PrOiedant,,
PROCO
S.R.L.

Prolectants
PROCONSINFRA
11.1 I - Ne
t
,Roabilitare pod pasteruI Ialomita la Ţăndärd ye 11.1212
Dunmire activitarte

n

OBIE

(410 "'

2

,,,

e
0c

Doofacere 2tof 1 ,, am
3 .',,f,21„,_
Dcafaccrc borduri de boom
Ikmolorc be= simpla um dutora tcemarc
Dowd=
, t_pkgonat motalic
7 Doorman .,,t do roc , ,„,., o

, 4

H

Dealt/lam boton do panto

Dccrnmmrc ontretonze do boton mdstento
11 docorative la pie al oulcii
Wi Demo 1
Dentolcus pordolo belon bacchant, prillud
Mows*, oidoti do pa(
Dam do acorn - teraccrocoto
Draw do accos - 'bawd
o ., do &mom - teragoinetdc
t de ticvicm - .,cctovhc ot(ouroottroonto
Jacinto do polplance noworabilo, WWI/ baton
oi ocootcro
Plalformo do Mom din .tro ., , -.2nocarn
1 Plalfbnmdcluczi,tliu. • 'tro. a cue- f. r c
19 E uismonto
9

I%

'I'otral

01.: LUCRARI PRECATITOARE
VIZ I: ,IJCRAR

Sell-Isiah= mho( bollworm/1

MI IIiIíIiJ

Calvtaltd candiatil

REGAT

0

E

2 mrocto
7 n latimo x 95,80211 , ,,.. o
7 00m latimc x 177 00(12 I tr., .
91 802n1x
95 2101of 2 . , a 0 25(00224.
95,80ntla 2porti
9 4$ r tcrt 2parii
9,00ro latime x 85,70m hme x 10
e c
loortrotoom x agtinzi N ldeSChidOli
01 0Ortop x 2 pile + 80,00ropx 2 culoi

-

.
•
-

71.00

-

-

boo.

90.00

-

-

mt.

560,.00

-

itj

mc
boo.

25,00mc x 2 pile + 75,00mc x 2, cold

tro

11 NM P sodium x 110 002n .9 , e a 2
, Othrn lethuc x 50cm x 150,00m1
2Omc1iwccx1SO013nh2
2,Omu muihice c 120,00n21

me
me
„,..,
cm

1.600,00mpindivotructici + 400,00mp to troupe
30 002n x 30 Oent x 50cm
210 00mc x 3 x 5
60zilt x 24 ono

2.00
748.00
1 239,00
192,00
48,00
192.0
8.00

•
-

200.00

.

28000O
300.00
$O00.00
240.00

-

2,000.00

-

450.00
375,00
1,440.00

-

..

-

-

-

TOTAL DEVIZ

CT 02: LUCRARI LA I' OD
DEVIZ I: INFRASTRUCTURA r.• CITE'
S turn he.4.00trt devil= Engel
Foror$ • oti 21=108
Baton C2 /30 in , 1 06
Anoctura WOOS inziloti
oloeo Waco. contominot
Dotermin "c*nerdiabatatva

1

JJ
9

13 n C30/37 1.4 ocloploro culci (rodlorc)
Co . c .lonc la • ..,,. ore add rool-kre.)

(151,00rop x 4,00m) x 2culd.
8 01011 x 2 cult! x 22,002111
0 9'
lectiuno alpiloti x 2 oulci x 21
(Ionfortio prooent dc moon
192m . notilmo x 1.002/4 x 16buo.
16122m. 20 00n8
64topx 0,10m gro Mao x 2 oukto
16,0 nip x 15,00m Itlifikto x 2 Woe
100,00cn x 3,50 inaltirracr x 2 Woe

Armalson B1009(C)lo odoptarc oulci ((ochre)

ConfOrm poacont ammo

bleto
_a_glo
6/2 c fixate

(11,5inp+(12,00rnp x 4m imillimv)+102np+(16top
x Int inaltittm)+10mpt(16,5 um x 1.5m Inaltima)) x
2 oulcc

Pu,etlwe suprofetolor
"cameo floorilor au rn
13
14

, mho

Foifocarl portico =Dom
kiectoton anon Du mini gag:idiot

Bobo C30/37 la adapia= CUld (TRIZIO gporloan
cuico + carnosulala
Camp plane lo adaplare colci (patIo apaeioara
(Moo + 042241,6in)

Annatata IMON(C) la adaptan ould (Paw
a
1 ,..' oars uoo +ctianaja
18 0 .. o antiociomim • rovonr4.1 co no r 'mu . 3
1 Aparato dc two= zu itcoptcri croon mobile
10
Pion de_platra opatto
Goinda do rezemare 0,40m x 0,40m x 8,00in
Placi. do rocordare 1 lam x , DOro. x I 25m
111drolzo1otie penno ouprofete in contaot co

1
24

tetanal
Prot 'o cuctiocroziva' - , oto dcc betOux

Bolimat 0 30m11
912nointp x 40cm pontru flecove lop de supratato
progatitc
9boo./mp x 40cm pciant &core nip do ouprafoto
Pr421.-140
(5.10 mi x 12.4o loma.m.a)4(0.3m gook= a 3,00rn
a 12mlou ' o x 2ouloi
(9,50rop/m x 12,00m lunifirne t- 2 tom x 5.5mp) ,
2culei

Coarom promt armn

I 20000

.•
mo

NMI

0 752tac
Ond. x 2ouroi
lbotc. ..ro 2.copoto
712120. 24 2coloi
(26.2tup x 21bto + 15221.x 17m + 25mp x 4 feto +
10.5m x 11.00 cc) a 2colot
34m x 2 fete + In x 12 cc x 2cuiet

TOTAL DEVIZ

320,00

13.00
480,00
700,00
43,200.00

-

•

249.00
75,00

-

ml

897,00

-

od

897.00

.

mc

81100

-

Imp

25000

lei

2bm. x 2culDi
602122'. a 2coloi

352.00
310.00
29 450.00
15,00

-

_

10,.$6000
4.00

e
mc
IFIS

trip

12.00
13.00
2.00
14.00
1,046,00
256.00

-

Prolectart,
PROCONSINFRA
1V1A
Jit
_L,AE"U.,A),ItWiaLa.,razL,WA
RAW) E '
e
a
,,Rerabilitare pođ pte ritd Ialornita J Tiinclarel pe Dan

NI;
ert.

Cale/all eantitatil

Doluarolre activitate

DEVIZ 2: N
,

1K4.01.1m La dziptjare pile

Fe= i1otid,•1080nun
Baton C25/30 in piton
Antenna B500S in piton
Domulant Imam contorninat
Deem
rodeo riodistruorlvo
13tiCL&20Jcziw
o
e

8
9
0
11

Progatirea ouprafolalor
tccamaliciwd&ce
Pot-fond poem antano
blicentroa more on mini opoaillice

(24,00m

ova x

Ell Cordite*

UCTU
Oat 1,

- PILE

itoutiaro a

,'
10 , •• x2 ,, ix 22
09 .,, .,. oon nix 10 • Ma2 ., o 2 00m1
Cm.
.. • iii1 enure
0 92m icutium J00nitx 20buo,
20bue. x 20,00m1
96r-np x 0,10mgmaimo x 2 pito
(15.50mr(2,3nt x 7in inaltIme)+32.5mit4(3.4.5rup
a 1.5m ittaltinto)+40.5 nm+(38,5mp x lra
inaltinto)) a 2010
Fatima 0,30nnimp
91umirap x 40en frnillk &ram nip do toprafata
ni,,L , tita
9154c,Imp x 40am pentrultroare mp do suptaa

1,336.00

rte.

440.00
3B7Â)0
36 7 5.00
19,00
400.00
20,00

nip

680.00

mo
ml

nd

204.00

na

2,448.00

-

2,448.00

prekatita

8 biro x 1.50 m ltstOntex 2211e
to ..., oti in MA ' • ant • .' motolico
Praline motatica X20 do antidarinto
6 0Orn Into • c a 8 bund x 2 .B.
130m • a 0 10m &aim a 2 pile
eon C16,L2_01Loialfzare
15 Edon C39/37 ill reicv
2 00 ntp a 17,60 m lungirrto a 2 pile
70 m a 3.5111116mo a 2 pilo
16
orb e 14 radian,
Anne= 115003 in renere
Confront mooed de armare
(170m pelmet," a 3m inaltime+ 179 rap 1. 30m
11 '.' oleic partial ouprofolo in cantaot en
teen
• • ' notru a 1m inaltnnelx 2pile
Baton C$0,127 la cannoutte eovalii, 14 borehole, (4,00mp atio a 12,00rn rouitimo + 25m pirlinitnia
30cm &. One x 7 Offin inaltirae x ,
aneneti oi ixilmi
otiljo plane Li carrtoordro email, la bamboo, (4,00mp a 2 fee +1,60m x 12m lungtroo x 2 fote
9za2 7m Mantle a 2 faro) K. ipilo
oldnoli i opritori
000n at 700 inaltimo x 2 •ilo
Car "c maw la oannomire eaten
Median B5003(C) la oamarruiro cloven,
Conform procent annant
banohoto, onzinoti 81 aprhoti
4boo, x 3palo
Nnopren tip 3 la opritori ontimismioi
• 'rate do ream= ou mop= armor lbw lip 9
6 inzi. a 2randuri
Apntmtc do maim cc noopren mine znabgo tip
treat x Zmnduri
0
Protomie antiatmev4 ouprafete do boron tut
•
(25 m x 7ra inaltimo 4 50,00mp batichota) a 2
12

ml

inc

ate

24.90
96,00
26.00
704.00
1190.00

-------

7 0 00
1,42000
201.00
171.00
112.00

.

24,12000
12.00
12.00
12.00
450.00

voporAirocial-a

TO' 'A

Total

PAL

EVIZ

DIEVIZ 3: SUPUASTR1CTUIŁ&
1

6 virmi x dosobld i
6 krin21 x 3 denchidee
3,20mp wootimm x 85 70m 11.149k4

buy.
Imo.

3

Roparatil ou manure epooddlos grinzl
Prettomprimaro readout' girmi axis-route
Baton C35/45 /a placa do mprabatonore

4

Aarneura B5008(C) in prooa Alo niptalmtonato

5

Rem 0.35/45

2

-

OW

18,00
30 Ĺ10
275.

Conform gar-41)84o otruar4

14

39,971.00

..

..

sup
. ---.

-

-

ArruaturaB500S(C) in enretaam

(0,60m a 1 lOnt a 10 50m a Ono.
(0,60m a 1,5Dra *2 + 1,50 x 10,50m x 2 i- 0,60 x
10 50)x 6bno.
Coda F, • - de
arr

Totvano B1910138-Y186087-15.2 la magenta

(10,50m x 6 x 6 ontrotoaxo) x 1,0961rgiml

ml

Cofroja la onbretoam
8
9
10
11

2
3
1415

Ancora't ; 1F15
'foci d rr, 62nun int. i 67trun oat.
Btocuri do anonmj
Elem9414 PagobAkensdrida PoroPOt OP X
.1...1,99nt
Elonante preabrloant ends parapet tip 2
1.--1 49m
Soh& do Meru to intradot
Pmtoodo ontienraziva supralbto do baton ou
votto44 apeolola

mo

-

4 800.00
411.00

.

-

.
-

•
•
•

61uo. a 6 ant-ream
61mo. a 6 are-atone x 10,50m
2buo. x 3dosohirlori

Me..

26.00
378.00
6.00

3814m. x 2 waft

buc.

76.00

-

-

1114m. a 2 potti

Imo.

22.00

-

-

9 80m *7 50m

nap

719.00

10,00mp/m1 a 85,79m lungime

fop

857.00

-

-

TOTAL DEVIZ

ml

57.00
238.00

ml

Proiettant,
PROCONANFRA

AnEk16,51RIE2A.RE - SCENARIUL U Nerecomandat
„Reabilitare pod poste riul Ialorni(a la Tiodird pe D.1212
1 Nr.
ert.

Calculul cant:RAI

Denurnire activitate

1

U.M.

Total

P,U,

Cantitate

DEVIZ 4: CALE, TROTUAR, PARAPET'

2
1 3
4
5
6
7
8
9
10

Adroimdatie petfortrarda tip triendtmana

11,20mpindpodx 85,70m lungime

Strat mcdcetia ladraindatie din 36-m13A8
Cale pc pod din 4om BAP16 gnat inferior
Cate pe faxt din 4orn MA.516 etrat superior
Parapet de sigurantzt tip I-oat-Et gom H4b =talk

10,75mp / ml pod x 8 $ ,70m lungirne
7,80mp / ml pod x 85,70m lungime
7,80mp / ml pod x 85,70m loner=

nip
nip
nip
nip

922.00
669.00
669.00

.
.
•

-

95,80m1 it 2psr6

ml

192.00

-

-

_

?Meat
Parapet pietonsl meta& 71.1101
Borduri de granit 20x25em
Baton C30/37 umplutara trotuat
Baton asfaltio BM 111 trot= (3em)

Tevi PV-C110man
Guri do sourgoro tip T1G1 ea tubmi
prokagitosto
12 Disptnitiv acopodro mat tte thlatatie D=100yarn
11

960.00

95,80mt x 2parli
95, 80m1 x 2pat8
0,30mp arie x 95,80m1x 2puz5
1,30mp (ml x 95,B0rol x 2par6
2tcvi, x 95.80m1x 2varti

ms
rul

19210
192_00
58.00
250.00
384.00

Prue. x 2para

buc.

8.00

-

ml

2160

-

11,30mt x Irosturi

mi
nd
IILE

- I

-

-

-

TOTAL DEVIZ

I
2
3
4
3
61
7
8
9
10

DEVIZ 5: RACORDAREA CU TERASAMENTELE
Placi de razordare 4,00mx 1,10m x 25cm dip
7 placi x 2 culci
buc,
baton arrnat dam C30/37
Grinzi de remmare 0,40m x 0,40In x 8,001n din
1 minds x 2 Mild
boo.
botott armat dash C30/37
Priam &Matra spatta tub gitio21 de reAmare
1,00me x 8,00m x 2 multi
me
Baton C25/30 in landatic dart_ de can
0,50mend x 15,00rn x 4
MG
thaplutari o.ompactate la afert de cot
(3,14 x 9,SOm x 6,01Jra x 6,00103
Ms
3,14 xi, 50m x 7,00m + 40,00m2
&rat do Mast - lOcsn
1111/
Pc= ia eat do con ham C50/37 - 20sm
3,14 x 5,50m x 7,00m + 40.00mp
nip
8,00m x 41me.
Casimi pe tabu
nil
8,00rn x 4buc,
Scari po taluz
ml
Pump rio piatra la ban evairdui
2,00mc x 4 boc.
me

14.00

-

2.00

-

-

2 6.00
30.00
208.00
161.043
161.00
3100
32AI
8.00

_
.
-

-

_
-

TOTAL DE VIZ
I

3
4
5

Strat de piatra !Latta atnegtec optimal
80* dp lciotur_a din binder BAD22,4- 6cm
Strat—do umra din BA16 - 4cm
Intlicatoare de circuit&
Marcaja rutioto IorteMulinalo

DEVIZ 6: RAMPE DE ACCES
8,00m 126me medk x 177,00m lurkgirou a 25cm
6L5Out x 177 00411 x 0,06m x 2,4.0 time
6,50m to 177,00m1
4bur,
262,50m

to ,
nip
bum.
km

6

Parapet do sigurarda matalic zincat tipl-f2

170,00m rampa Tandarei + 150,00m. rampa Fetesii

ml

320.00

7

inierbare taluz

170,00m x 2,00m x 2 phi

my

680.00

1

._ 2._

mc,

-

354, 00
166.00
1,151.00
4.00
0.27

.

TOTAL DEVIZ
f
1
2
3
4

Tęmaaunçu*c]ca!ubmmu0ipnjfllarc aflńc
Zid de prorectie din gabivano
Geotextil filtramt-drenant
131ocaj Sc aurocamente

DEVIZ 7. ZIDURI DE PROTECTIE
90,00m lalirne x 150,00rn lungime x 1,00M
75,00m. + 75,00rn) x 7,50meind
(75,00m + 75,00m) to 10..00mOnl
0,30m aria x 150,00m lungime
TOTAL DEVIZ

-

ma

13,500,00

.

-

me

1,125,00
1,500.00
45.00

.
-

_

mp
mc

TOTAL FARA T.V.A.

*Nota: Cantitanle au oat-actor oriontativ, urtnand a 1! dormitivate edam au elaboxama Pwiectului Tahrtio Sc oxecutie ai a Detafillor do oxeculie.
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Mln, 20 cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal

Decapare imbracaminte asfaltica existenta – 10cm grosime
Structure rutiera existenta

,,OkAS\'''."

-

se tnentine

•

7' 1;

.

.........71:)0
,.. 'LIAR:

PROIE4 - 1Alti :$1 MM.:VI:IAN-IA IN INURA.STRUCnIRA
Sir. 4 :melee 14,111:1141 be. 6 3. Sector a. litentrebli
kettibtntl etaberttehlt

Janmat.t/ania.

(

tn RI)392t67i6

JUDETUL IAIA)MrrA

..

Pitoilicl:
23

/

341211

Plata Revulutlel nr. t. Nun. Sloboela. lalornita

Tel., .4te42m5ttli4o ; e-quallt peteronalnlenOettntall

SPF.CIFICAllE
—
8E8 PRower

NUME1.1i
ing. Adrian •RiuoR

—

1120k PrIAT

lug. Adrian TliDOR

—

DESliNAT

SEMNATURA

-4tt

41•

Mg. Daniel Ti. TOR

Seam:
I:50

Data:
•

2■145L)

i

21121

I iFNLIVIIKI; PROIECI':

'

"

„Reubilitare pod peste ritul inIondia
la Tiind6rei pr 13.12 t 2"

PROFIL TRANSVERSAL TIP PE RAM PE

FA/.A:

D.A.L.I
1.1-AN:jA:

vrr-ol

Hoyam,flf CISO F-6cloratlo

ROMANIA

R4R SIMTEX

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMITA
Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

PREŞEDINTE

CEHTWISD MAN.0.051.1FNT SYSTEM

150 900 1

web: www.cicnet.ro

Slobozia - Pia0 Revoiu0ei Nr. 1

Nr.

2

e-mail: cji@cicnet.ro

2

Zo 2/ IS /3 /0 .2021

REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hotiirlire privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucr ărilor de
şi a principalilor indicatori tehnico — econornici pentru obiectivul de
Interventii
investifii „Reabilitare pod peste rtiul Ialomita la Teindărei pe DJ 212"
Prin pro iectul de hotiireire supus dezbaterii plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa se
propune aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucr ărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a principalilor
indicatori tehnico — economici pentru obiectivul de investi ţii pentru obiectivul de investi ţii
„Reabilitare pod peste rciul Ialomiţa Tăndeirei pe DJ 212".
Realizarea pro iectul de investiţii in cauza a fost demaratei fn cursul anului 2020, odată cu
aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare, conform Hotelreirii de Guvern nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şi con ţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investi ţii finanţate din fonduri pub/ice.
In baza celor douei documente, a fost elaboratd Documenta ţia de Avizare a Lucr ărilor de
Intervenţii (DALI), care cuprinde i indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investi ţii. Potrivit
actului norm ativ invocat, docurnentaţia in cauzei şi valoarea principalilor indicatori se aprobei prin
act administrativ al autorităţii contractante, in speţei, prin hotăriire a consiliului judeţean.
In aceste condiţii, prin proiectul de hotăreire se propune aprobarea Documentaţiei de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investi ţii „Reabilitare pod peste rciul
Ialoiniţa la ărndărei pe DJ 212" şi a principalilor indicatori tehnico-economici rezultaţi D.A.L.L,
anume :
- valoarea totală a investiţiei : 15,730.501,17 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 13.453.794,41 lei cu TVA,
- durata estimată de execu ţie : 15 luni.
In raportul direcţiei de specialitate sunt detaliate ş i celelalte date de naturd tehnică rezultate
din D.A.L.I
Constateind că sunt indeplinite condi ţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hotăreirii 'in forma „si conţinutul prezentate fn proiect.
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Raport

la proiectul de hotărdre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Luerărilor de Interven ţ ii
(D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici rezulta ţi, pentru obiectivul de investi ţii
"Reabilitare pod peste Mal Ialomita Ia pinddrei pe DJ 212"

Dintre priorităţile de dezvoltare ale Judeţului lalomiţa, una dintre cele mai importante
este reabilitarea şi modemizarea podurilor aflate n administrare, asigurându-se astfel cre şterea
gradului de siguranţă a circulaţiei pe aceste poduri. Astfel, Consiliul Jude ţean Ialomi ţa a
identificat necesitatea execut ării lucrărilor de reabilitare a podului peste raul ralomiţa la Ţăndărei
pe DJ 212.
Obiectiv general: Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere prin Reabilitarea
şi modemizarea podurilor elate in administrare.
Obiectiv specific: Reabilitare a podului peste raul Ialomi ţa la Ţăndărei pe DJ 212.
Beneficiar: Judeţul Ialomiţa.
Sursa de fmantare: Obiectivul de investiţii se intenţionează a fi finanţat prin Programul
National de Investiţii "Anghel Saligny" şi de la bugetul local.

Avand in vedere:
- Hotărărea Consiliului Jude ţean Ialomiţa or. 66/28.05.2020 privind aprobarea Notei
conceptuale aferent ă obiectivului de investiţii "Reabilitare pod peste Wad Ialomita Finddrei
pe DJ 212";

Hotărărea Consiliului Jude ţean Ialomi ţa or. 67/28.05.2020 privind aprobarea Temei de
pro iectare aferent ă obiectivului de investiţii "Reabilitare pod peste Mid lalomita pi ndrirei pe
DJ 212";

- Prevederile Legii nr. 273/2006 — legea finan ţelor publice locale;
Prevederile Legii or. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modific ările i completările
ulterioare;
Prevederile Hot ărarii de Guvem or. 907/2016 privind etapele de elaborare i conţinutul cadru
al documenta ţiflor tehnico-economice aferente obiectivului de investi ţii finanţate din fonduri
publice, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
propunem Consiliului Jude ţean Ialomiţa aprobarea Documenta ţiei de Avizare a Lucrărilor de
Interven ţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici rezulta ţi, pentru obieetivul de investiţii
"Reabilitare pod peste rdul Ialoniita pe DJ 212" — soluţia 1.

,

n

Indicatori tehnico-economici aferen ţi investiţiei:
a) Valoarea obiectivului de investi ţii:

LEI

Valo are
(cu TVA)
LEI

13.239.262,47

2.491.238,70

15.730.501,17

11.305.709,59

2.148.084,82

13.453.794,41

Valoare
(fără TVA)
LEI

Denumire
TOTAL
GENERAL
Din care C+M

TVA

b) Indicatori tehnici:
Lungime total ă pod

Lt = 95,80m

Ldţime totală pod

B = I 1,66m

Tip fundaţii

Indirecte, piloţi foraţi d 1080mm

Ldţime parte carosabil ă

Pc = 2 x 3,9m

Lăţime trotuare

T = 2 x 1,5m

Lungime total ă amenajat ă (inclusiv rampele)

La = 262,5m (inclusiv podul)

c) Durata estimat ă de execuţie:
15 luni calendaristice

Anexăm prezentului raport Documenta ţia de Avizare a Lucr ărilor de Interven ţii (D.A.L.I.)
pentru acest obiectiv de investi ţii.

Director Executiv DISP,
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