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JUSTIFICATIV 

1. INFORNIA 
VESTITII 

RALE PRIVIND OBIECTIVUL DE IN- 

1.1 Denumirea obiectivului de investitii 

,Reabilitare pod peste râul Ialomita la Tandfirei pe DJ212" 

1.2 Ordonator principal de eredite/investitor 

Presedintele Consiliului Judetean Ialomita 

1.3 Ordonator de eredite (Seeundarjtertiar) 

Nu este cazul. 

1.4 Beneficiarul investitiei 

Judetul Ialomita 

i.  Elaboratorul doeunzentatiei tehniee de avizare a luer ă rilor de investilii 

PROCONSINFRA S.R.L. 

CM: R039216786 ; J40/5414/2018 

Adresă  sediu social: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti PROCONSWRA\\  
Adresă  de corespondent ă : Str. Malul G ă rlii nr. 31, Jilavele, Ialomita 

Telefon: 0722956840 	 Tt -P• 

Email:  oroconsinfraPgmail.com  
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2. SITUATIA EXISTENTA Ş I NECESITATEA REALIZARII LU-
CRARILOR DE ENTERVENTII 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legisla ţ ie, acorduri rele-
vante, structuri institutionale qifinanciare 

fntrucat un transport eficient este o componentă  critică  a dezvoltă rii economice, 
atat la nivel national cat ş i la nivel global, iar disponibilitatea sistemului de transport 
afecteaz ă  tiparele de dezvoltare ş i poate fi o piedic ă  sau un factor de influentă  a dezvoltă rii 
economice a fiec ă rei natiuni, sunt necesare investitii masive ş i sistematice in acest sector. 

Moderniz area ş i reabilitarea infrastructurii locale este necesar ă  In vederea 
asigură rii unei retele de transport rutier sigure ş i operationale. 

Conform Strategiei de dezvoltare a Judetului Ialomita în perioada 2014 - 2020, turn 
dintre priorită tile Consiliului Judetean Ialomita 0 constituie reabilitarea si Inodemizarea 
podurilor aflate in administrare, asigurandu-se astfel cre ş terea gradului de sigurant ă  a 
circulatiei pe aceste poduri. 

2.2 Analiza situaliei existente ş i identificarea necesit ă tilor fi a deficientelor 

Descrierea obiectivului 

Podul existent a fost construit in anul 1966 ş i are o suprastructur ă  alcă tuită  din 
grinzi prefabricate, din beton armat, in sistem "Matarov" solidarizate cu pl ă cute sudate la 
nivelul rosturilor longitudinale dintre grinzile prefabricate de la placa superioar ă  ş i din 
antretoaze. 

Se apreciaz ă  că  podul a fost dimensionat la convoaiele clasei "E" de inc ă rcare 
(convoaie A30+V80). 

Lungimea total ă  a sup rastructurii podului este de 85,70m cu trei deschideri simplu 
rezemate 28,60m + 28,40m + 28,60. In plan, podul este amplasat in aliniament. 

Grinzile prefabricate au in ă ltimea de 1,52m in camp, respectiv 1,62m pe re,azem 
unde prezintă  vute de ranforsare liniare atat in plan vertical, cat ş i in plan orizontal. 

In sectiune transversal ă  suprastructura este alc ă tuită  din ş ase grinzi dispuse la 
circa 1,65m distant ă  interax. 

Structura de rezistentă  a tablierului este alcă tuită  din ş ase grinzi ş i cinci antretoaze, 
din care dou ă  in planul reazemelor. 

In sectiune transversal ă  lă timea podului este de 10,20M, ffind compus ă  din: 
trotuare 2 X 1,00M + parte carosabill de 7,80m + 2 X 0,20M grinzi de fixare a parapetului. 

Infrastructurile masive sunt realizate din beton arrnat: 

-  pile lamelare, Cu avantbec si arierbec, Cu banchet ă  de rezemare la partea superioar ă ; 

culee masive, prev ă zute  Cu ziduri de gardă  ş i ziduri intoarse. 

După  alcă tuirea constructivă  ş i anul executiei, se apreciaz ă  că  infrastructurile sunt 
fundate direct. 

Elevaliile infrastructurilor sunt protejate cu tencuial ă  ornamental ă , cu aspect de 
zidă rie de piatră . 
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In amplasamentul podului, poate fi pus ă  in evidentă  realizarea unui dig de 
protectie (amplasat in amonte pe malul sting) ş i care este continuat in aval cu un din 
beton, Cu  0 lungime de peste loom. 

Pe malul drept nu sunt realiz 
anrocamente ş i bolovani de dime 
zona podului. 

ire sau prat b., 
mai, la Ii / a 

 tehnicil actuala 

In baza Legii 10/1995 
Guvernului nr. 92571995 pentru , 
tehnică  de calitate a  proiectelor,\I 
septembrie 2019, s-a elaborat o Expe 

privind 
eJ ui de ver 

or ş i a constru 	5-- • luna 
specialitate a obiectivului de că tre 

Expert Tehnic atestat Prof. Univ. Dr. Ing. oriari BURTESCU, Tn baza 
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 cadrul Expertizei Tehnice s-au identif-
icat urm ă toarele defecte ş i degradă ri: 

Elementele principale ale structurii de rezistentfi ş i elernentele de re-
zistentil ale suprastructurii care sustin calea: 

degradă ri severe, gene  ralizate ale betonului din elementele prefabricate: beton exfo-
hat  ş i dislocat, arm ă turi de rezistentă  fă ră  strat de acoperire ş i puternic corodate, 
fisuri ş i cră pă turi; 
solidariză ri cu eclise metalice c.orodate ş i nefunctionale (la nivelul antretoazelor); 
beton Cu  defecte de suprafată  ale fetei vă zute in grinzile prefabricate ş i plă cile mono-
lite: imperfectiuni geometrice, culoare neuniform ă , pete; 
infiltratii generalizate  pun  plă cile grinzilor prefabricate (in special prin rosturile lon-
gitudinale dintre grinzi); 
infiltratii pe fetele verticale ale tablierului in zona ros-turilor de dilatatie ş i pe grinzile 
marginale prin consola trotuarului; 
beton degradat  in  grinzile de fixare a parapetului pietonal: cr ă pă turi, coroziuni, dis-
locă ri ş i armă turi aparente corodate; 
prezenta vegetatiei pe grinda de fixare a parapetului pietonal. 

Elementele infrastructurii: 

infiltratii puternice prin rosturile de dilatatie de pe culee ş i pile, prelinse ş i pe 
banchetele ş i elevatiile infrastructurilor generand degradarea puternic ă  a beton-ului 
armat structural din banchete; 
beton puternic degradat in banchetele de rezemare pe culee ş i pe pile, din cauza 
coroziunii chimice a apelor infiltrate prin rosturile de dilatatie: coroziune beton, ex-
foliere, armaturi aparente ş i corodate; 
infihratii  prim  corpul culeelor ş i pilelor (provenind din infiltratii de lungă  durată  prin 
rosturi; 
din cauza placă r' elevatiilor infrastructurilor cu mortar arhitectural, nu au putut fi 
observate defecte evidente ale fetelor vă zute; 
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ziduri de gardă  realizate improvizat, fâr ă  solidarizare cu corpul culeelor; 
ziduri intoarse cu beton clegradat, realizate in sistem de zid de sprijin, nesolidarizate 
Cu  corpul culeelor; 
lipsă  opritori seismici pe pile ş i culee; 
aparate de reazem corodate de infiltralii (fă ră  cuzineti de rezemare); 
vegetatie abundentă  pe suprafata banchetelor dintre rosturi ş i la exteriorul 
tablierelor; 
sferturi de con puternic degradate, cu p 
distruse, cu veget4ie abundent ă ; 

pereuri degradate 
CA 1 A 

d 

ITgL  

x\ 

Albie, rampe de aeces, inst 

coborarea talvegului in albia minoră , 

aluviuni ş i vegetatie depuse in  drePtitp 
debitelor spre cele dou ă  deschidel 

lă time insuficientă  a rambleelor la ca 
parapet directional puternic corodat ş i  
cu podul; 
instalatii pozate improvizat pe zidurile intoarse ş i sub consola trotuarului pe tablier. 

Elementele c ă ii, trotuare, rosturi de dilatalie, sistem de scurgere*at4A7,;. 
lor, parapeti pietonali, parapeli de sigurantă 	

• 

PROCONSINFRA degradarea betonului asfaltic pe cale: gropi„ denivel ă ri, faiantă ri; 
parapet pietonal pe pod Cu  mana curentă  puternic degradat ă  (beton exfo 86, ar tu- \ ra aparent ă  ş i corodată ) ş i ză brelute  lips;  
borduri denivelate intre trotuare ş i partea carosabil ă  degadate ş i inglobate 
dă rie ş i vegetatie; 
lipsa dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie de pe cale ş i trotuare (col-
matate improvizat cu asfalt) care au permis infiltrarea puternic ă  a apelor prin ros-
turi; 

- guri de scurgere incomplete ş i colmatate. 
Podul are un indice de stare tehnică  IST = 34 ş i se incadreazii in CLASA 

DE STARE TEHNICA IV. Conform art. 21 din „Instructiuni tehnice pentru stabilirea 
stă rii tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2006, podul se afl ă . intr-o STARE 
NESATISFACATOARE, cu eiemente constructive care sunt intr-o stare avansata de 
degradare. Sant necesare lucrăxi de reabilitare, inlocuirea unor eleniente. 

Potrivit Raportului de Expertiză  TehnicA stmt prevAzute lucră ri de reabilitare, 
inlocuirea integral ă  a structurii de rezistentă  a tablierului ş i a sistemului de 
rezemare pe infrastructuri. 

In prezent, din cauza stă rii tehnice necorespunz ă toare a podului, circulatia 
vehiculelor Cu masa mai mare de 10 tone se desfaş oară  pe ruta ocolitoare: 
DN 2A (Tă ndă rei) — DN 2A (Chirana) — DN 3B (Chirana) — DN 3B (Fete ş ti), in ambele 
sensuri de circulatie,  jar  viteza maxim ă  de circulatie pe pod este restrictionată  la 
25km/h. 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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Situatia existent& Vedere din =ante ma! sting 

2.3 Objective preeonizate a fi atinse prin realizarea investi ţ ieipublice 

Se consideră  ca lueră rile propuse vor asigura parametrii normali de exploatare, 
urm'And ea In urma implement ă rii invesţ iţ iei , participantii la trafic să  beneficieze de 
conditii superioare de circulatie, precum: 

desfă surarea traficului auto si pietonal in condkii optime de sigurantă  ş i contort; 
facilitarea tranzitului de marfuri, in special in contextul crqterii semnificative a 
fluxurilor comereiale ea urmare a cresterii economice constante in ultimii ani; 

- eliminarea restrictiilor de viteză  ş i tonaj, eliminarea posibilită tii de inchidere defini- 
tivă  a podului, cauzată  de avansarea degradă rilor; 

- necesitatea imbun ă tă tiril nivelului de tral si contort al populatiei din zonă , dar si al 
persoanelor ce tranziteaz ă  judetul pe ruta respectiv ă ; 

imbună tă tirea aceesibilit ă tii si mobilităţ ii populatiei, bunurilor ş i serviciilor, care va 
stimula o dezvoltare economic ă  durabil ă ; 

crearea de noi locuri de muncă  pe perioada executiei lucră rilor; 

interve-ntii rapide ale ecbipelor speeiale (ambulanta, pompieri, autorit ă tile locale); 

diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru rnediul 
inconjură tor; 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE 

3.1 Partieularit ă ti ale amplasamentului 

3.1.1 Descrierea amplasamentului (loealizare - intravilan/extravilan, supra-
fata terertului, dimensiuni hi plan) 

Judetul Ialomita se află  in partea de sud-est a t ă rii, in Că mpia Bă ră ganului, 
diviziune estică  a Că ropiei Romă ne, pe cursul inferior al Ialomitei ş i la interferenta unor 
vechi ş i importante drumuri comerciale, prin care capitala tă rii este legată  cu Moldova ş i 
cu litoralul Mă rii Negre. 

Orasul Tă ndarei este situat in partea de nord-est a judetului Ialomita ş i formeaz ă , 
impreun ă  cu municipiile Slobozia, Fete ş ti ş i Urziceni, reteaua a ş eză rilor urbane a judetu-
lui Ialomiţ a. Localitatea Tă ndă rei reprezint ă  al patrulea centru urban ca mă rime ş i impor-
tant ă  al judetului 

Podul ce face obiectul prezentei proceduri este amplasat pe drumul judetean 
DJ212, la km 78+250  ş i traverseaz ă  Ră ul Ialomita in extravilanul localită tii Tă ndă rei. 

Suprafata total ă  studiată  este de 121.340,00mp, din care 11.524,00mp  hi  intravilan 
ş i 109.816,00mp in extravilan. Suprafata ocupat ă  de lucră ri este de 3.950,00mp. 

3.1.2 Relatii  cu  zonele invecinate, accesuri existente ş i/sau că i de acces posi-
bile 

Podul este situat la km 78+250 al DJ212 ş i asigur ă  traversarea R ă ului Ialomita. 

In prezent, din cauza stă rii tehnice necorespunz ă toare a podului, circulatia 
vehiculelor cu masa mai mare de 1.0 tone se desfăş oară  pe ruta ocolitoare: 
DN 2A (Tă ncIA'rei) — DN 2A (Chirana) DN 3B (Chirana) DN 3B (Fete ş ti), in ambele 
sensuri de circulatie,  jar  viteza maxim ă  de circulatie pe pod este restrictionat ă  la 25km/h. 

Elaborator: PROCONSINFRAS.R.L. 
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA 

Pag . 9 	 



re 057a 

LITC8 2011 0 	O 	100 	Ma 	204,  250 
• lif   

11.1014H 

ARA 
.3.0013  KO 

Nr. project: 	 PROCONSINFRA 
23  /  2020 	PROIECTARE  $1  CONSULTANTA  IN  INFRASTRUCTURA 

Faza: 	 ,Reabilitare pod peste rasul ialomita la T ă ndă rei pe DJ212" 

3,1.3 Datele seismice ş i climatice 

Date seismice: 

Relieful judetului Ialornita poart ă  amprenta situă rii sale in diviziunea estic ă  a 
Că mpiei Române Bgr ă ganul, fiind dominat de câmpuri tabulare intinse ş i lurid. Circa 
65% din suprafata judetului apartine Campiei Bgr ă ganului, 15% Luncii Dungrii, 9% 
Carnpiei Vlgsiei ş i  11% luncii Ialomiţ ei ş i câmpiei de divagare Arges Buz ă u. 

Din punct de vedere geologic, zona Ialomitei este un bazin de sedimentare 
maiitimă  lacustrg. 

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea cmtiseismic ă , 
amplasamentul obiectivului apartine zonei seismice care se caracterizeazg printr-o valoare 
ag o,25g ş i o perioad ă  de control (colt) a spectrului de r ă spuns To 1,os. 

• u 	LA, 

Zonarea valorii de vtirf a acceleratiei terenului pentru cutremure athand 	225 ani. 

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
Beneficiar: JUDETUL 1ALOMITA 
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Date elimatiee: 

Clima judetului Ialomita este temperat-continental ă  caracteriz ă ndu-se prin -tied 
foarte calde ş i ierni foarte reci, printr-o amplitudine termic ă  anuală , diurnă  relativ mare ş i 
prin precipitatii in cantită ti reduse. 

Verile sunt deosebit de calde ş i secetoase, iarna este prezent crivă tul. 
Precipitatiile sunt r ă spandite neuniform ş i sunt in jurul valorii de 500 nun. 

Temperatura medie anual ă  a aerului cre ş te de la Nord-Vest (ro,4°C la Armăş e§ti), 
că tre Sud-Est (11,1 0C la Feteş ti). 

Minima absolută  a ajuns pang la —  32,5°C la Arrnăş eş ti (25 ianuarie 1942), iax 
maxima absolută  pană  la +44°C la Amara (august 1951), fapt ce determin ă  o amplitudine 
termică  maximă  de 76,5°C.  

Durata medie anual ă  de stră lucire a Soarelui este cuprinsă  intre 2.100 ş i 2300 ore, 
numă rul anual de zile cu cer senin este de 110; cu cer noros de 123,  jar  cu cer acoperit 130 
de zile. 

Reteaua hidrografic ă  a judetului Ialomita cuprinde ape curgă toare, limane 
fluviatile, lacuri de luncă , lacuri de albie, lacuri artificiale. 

Raul Ialomita (cod cadastral XT.1.) î ş i culege izvoarele glaciare situate pe versantul 
sudic al Masivului Bucegi, in jurul altitudinii de 2.390m, de sub Piatra Obar ş iei. 

Acesta are o lungime de 4171cm ş i o suprafată  a bazinului hidrografic de  10.350km2. 
Raul Ialomita primeş te 142 afluenti. 
Amplasarnentul studiat se află  in zona Cu  aciancimi de inghet de o,7om 0,8om, 

conform STAS 6054/85. 

Zonarea teritoriului Rometniei in fiinctie de adds neimea de inghet, după  STAS 6054/85 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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Conform CR1-1-3-2o12, Incă rcarea din zApada pe sol este Sz = 2,5 kN/m2 având 
intervalul mediu de recurent ă  IMR=5o ani. 

Zonarea valorilor caracteristice din zeipadd pe sol  sic,  Tn kN/m 2  

Presiunea de referinta a vfintului, conform „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii 
vantului asupra constructiilorn, inclicativ CR 1-1-4/2012 pe interval de recuren0 de 50  ani 
este de 0,60 kPa. 

Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului Tn kPa, 

avândlMR=5o ani 

Elaborator: PROCONSINFRAS.R.L. 
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA 
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3.1.4 Studii de teren 

3.1.4a Studiu geotehnic 

Studiul geotehnic a fost elaborat în tuna octombrie 2019 de c ă tre PAZYGEO 
PROIECT S.R.L., fiind intocmit de c ă tre lug.  Geolog Bercea STEFANUT ş i verificat 
la cerinta Af de c ă tre Dr. Ing. Floriea STROIA. 

Pentru stabilirea co-nditilor de prolectare ş i execute a lucr ă rilor de fundatii au fost 
executate urm ă toarele lucră ri de investigate a amplasamentului: 

un foraj geotehnic pan ă  la adâncimea de 18,00m ad ă ncime pentru identificnrea succe-
siunii stratigrafice; 

> o penetrare dinamic ă  cu con (SPTc) la adă ncimea de 15,6om. 

In unna efectuă rii forajului geotehnic s-a stabilit urm ă toarea succesiune litologic ă  a 
depozitelor existente pe locate: 
- 0,00m 0,7om umplutur ă  (pă mă nt argilos galben cafeniu cu rar pietri ş ); 

- 0,7orn + 2,00M - praf argilos nisipos, gă lbui, uscat; 

-  2,00M + 3,501n - praf argilos nisipos, g ă lbui, uscat, cu oxizi de fier; 

- 3,50m 5,0ean nisip fin, pră fos, gă lbui cu codzi de fier, cu ap ă ; 

- 5,00m 18,00m - praf argilos nisipos, g ă lbui, cu lentile de nisip fin, cenuş iu, cu apă ; 

La data investigatilor geotehnice amplasamentul se prezenta stabil, nefiind afectat 
de fenomene geologice sau geomorfologice. 

La penetrarea dinamică  cu con s-a interceptat refuz la ad ă ncimea de 15,6om. 

In foraj au fost intă lnite infiltrati de aD ă  De intervalul 3,50m - 18,00m. 

Se recomandă  fundarea indirect ă  sub ada.'ncimea de 14,00m. 

Conform NP074-2014 s-a stabilit pentru amplasamentul afiat in studiu categoria 
geotehnic ă  ş i riscul geotehnic, rezult ă nd unnă torul punetaj: 

> conditii de teren (rnedii) 	 3 puncte 

> apa subteran ă  (cu epuismente normale) 	 2 puncte 

> clasificare constructi dupa important ă  (deosebit ă .) 	 5 puncte 

> vecină tă ti (fă ră  riscuri) 	 1 punet 
> rise seismic ( ag o,25g) 	 3 puncte 

Total punctaj: 	 14 puncte 

Rezulta un rise geotehnic moderat ş i categoria geotehnielt 

3.1.4.2 Studii topograflee 

Studiul topografic este intocmit de SMART TOPCAD PRODESIGN S.R.L., 
prin Ing. Ungureanu Gh. Că tă lin, 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 în zona podului amonte ş i aval de acesta, zona rampelor de acces ş i 
racordă rile cu terasamentele, etc. 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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Studiul topografic este realizat in sjstem Stereo 70 plan de referintă  Mama Neagra 
1975, resnectând normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie ş i Carto-
grafie ş i e,ste efectuat astfel încât datele rezultate s ă  poată  fi utilizate pentru modelarea tri-
dimensională  a terenului (coordonate X, Y, Z). 

Studiu topografic este vizat OCPI Ialomita. 

3.1.4.3 Studii de stabilitate ale terenuluul 

Nu este cazul. 

Studi! hidrologice 

Pe baza debitelor comunicate de că tre Administratia National ă  "Apele Ronahne", 
prin Administratia Bazinal ă  de Apă  "Buzau — Ialomita", s-a elaborat documentatia tehnic ă  
necesară  ş i s-a obtinut avizul de gospodă rire a apelor. 

Avizul ABA Buzliu-lalomita este ata4at prezentei documentatii. 

3.1.4.5 Studil hidrogeologice 

Nu este cazul. 

3.1.5, Situatia utilitâtilor tehnico-edilitare existente 

Pentru acele retele de utilită ti ce vor necesita relocare/deviere, se va realiza 
relocarea acestora conform solutiej stabiljte impreună  cu detină torul a.cestora. 

In mod obligatoriu, in timpul executiej, executantul lucr ă rilor va asigura protectia 
rnediului ş i a instalatiilor aferente retelelor de utfiită ti de pe amplasament (după  caz) si va 
asigura conditifie de protectie a muncii ş i a muncitorilor exceu nnti. 

Antreprenorul General are obligatia de a obline toate avizele neces  are in  ceea  Ce  
priveş te amplasarea tuturor constructiilor ş i echipamentelor necesare executiei lucr ă rilor 
ş i pentru branş area pe timpul executiei lucr ă rilor la retelele de utilită ti existente. 

Racordarea la retelele locale de utilită ti se va face in conditiile prevă zute de avize. 

3.1.6 Analiza vulnerabilitMilor cauzate de factori de rise, antropici ş i natu-
ral!, inelusiv de schimbiri climatiee ee pot afeeta investitia 

RiscuriIe naturale aunt manifestă ri extreme ale unor fenomene naturale precum 
eutremurele, fiutunile, inunda ţme , seceta, care au o influentă  directă  asupra vieţ ii fiecă rei 
persoane, asupra societ ă tii ş i a mediului inconjură tor, in ansamblu. 

Cunoaş terea acestor fenomene permite luarea unor m ă suri adecvate pentru 
limitarea efectelor pierderi de vieti omene ş ti, pagube materiale ş i distrugeri ale mediului 
— ş i pentru reconstructia 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. 

Mentionă m c ă  pe perioada implement ă rii proiectului riscurile vor fi dirninuate 
pfină  la un nivel care să  nu pună  in pericol investitia, intruck lucr ă rile se vor efectua cu 
respectarea tuturor regleraent ă rilor tehnice ş i legislative in vigoare, relevante la specificul 

Elaborator: PROCONSINFRAS.R.L. 
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3.1.7 Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice sau de 
arhiteeturk situri arheorlogice pe amplasament sau in zona imediat in-
vecinatA, existenta conditionfirilor specifice in cazul existentei unor zone 
protej ate 

Amplasamentul proiectului se suprapune cu reteaua NATURA 2000 (ROSCI 0290 
ş i ROSPA 0152 - Coridorul 

In spetă , a fost obtinut avizul RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Balta 
Mică  a Bră ilei, in calitate de custode al ariei naturale protejate. 

3.2 Regimuljuridic 

3.2.1 Natura proprietă tii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv 
servituti, drept de preemptiune 

Podul apartine domeniului public al Judetului Ialomita ş i traverseaz ă  RAul Ialomita 
la km 78+250 al DJ212, în extravilanul 1ocalit ă ii Tă ndă rei. 

Categoria de folosintă  actual ă  a terenului: pod, avand destinatia: cale de 
comunicatie rutier ă . 

Terenul se incadrează  in zona C - Zona că i de comunicatii, Cr - c ă i rutiere. 

3.2.2 Destinatia constructiei existente 

Categoria de folosintă  actual ă  a terenului: pod, având destinatia: cale de 
comunicatie rutier ă . 

3.2.3 Includerea constructiel existente  în listele monumentelor istorice, 
situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale 
acestora si in zone construite protej ate 

Amplasamentul obiectivului  mi se află  intr-o zongi protejat ă  sau in zona de 
protectie a unui monument istoric. De asemenea, amplasamentul nu interfereaz ă  cu situri 
arheologice. 

Amplasamentul proiectului se suprapune cu reteaua NATURA 2000 (ROSCI 0290 
ş i ROSPA 0152 - Coridorul Ialomitei). 

In acest sens a fost obtinut avizul  RN?  ROMSILVA Administratia Parcului 
Natural BaIta Mică  a Bră ilei, in calitate de custode al ariei naturale protajate. 

3.2.4 Informatii/obligatii/constrfmgeri extrase din docuraentele de urbanism 

Categoria de folosintă  actual ă  a terenului: pod, avand destinatia: cale de 
comunicatie rutier ă . 

Terenul se incadreaz ă  in zona C - Zona c ă i de comunicatii, Cr - că .1 rutiere. 

3.3 Caracteristici tehnice ş iparametri specific; 

3.3.1 Categoria si dasa de importantă  

Lucră rile care fac obiectul proiectului se incadreaz ă  in categoria „B"- lucr ă ri de 
important ă  deosebită , determinate conform HG 766/21.11.1997 ş i HG 675/03.07.2002. 

Elaborator: PROCONSINFRA  S.R.L. 
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Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei: 

P(n)ic(n)= (n)x 0)1/. (i) 

Determinarea punctajului acordat: 

Nr. 
crt. Denumirea factorului determinant Coeficient 

de imicitate  Criterii asociate 
Punctajul 
factorului 

determinant  
k(i) P(i) P(ii) P(iii) P(n) 

1 Importanta vital ă  1 4  
4 

4 
4 

3 
4 

4 
4 2 Importanta social-economic ă  1 

3 Implicarea ecologic ă  1 2 2 2 2 

4  
Necesitatea luă i .ii in considerzre a duratei 
de utilizare (existent ă ) 1  4  5 3 3 

5  
Necesitatea adapt ă rii la conditiile locale de 
teren 0 de mediu 

1 3 2  4 3 

6 Volumul de muncă  ş i de materiale necesare ....e".7, 
' 3 3 3 

20 Total punetaj  factor!  determinanti4  

Categoria de importantă : „B" - r) .. ) S 	1700/0 	9) r 
Cerintele de verifieare a proieetul 

urină toarele: 
A.4 - Rezistentă  meeanică  ş i stabilitate pentru 

Constructii Poduri; 
B.2 - Sigurant ă  in exploatare pentru constructii afere 

Constructii Poduri; 
D Igienă , să nă tate ş i mediu inconjură tor pentm toate domeniile. 

Acestea au fost stabilite ş i precizate pentru ea Beneficiarui 
speciali ş tii verificatori corespunz ă tori. 

/---":7--1-7- A---  lui rutier/g6\ 	'-'- 

(PROCVAII ‹) 
NRIlt 

să  poată  apela la 

3.3.2 Cod in lista rnonumentelor istoriee 

Obiectivui ş i amplasamentul acestuia nu figureaz ă  in lista monumentelor istorice. 

3.3.3 An/ani/perioade de constraire pentruflecare carp de constructie 

Podul a fost construit in anul 1966. 

3,3.4 Suprafata construitil 
Saprafata oeupată  de lucră ri este de 3.950Toomp. 

3.3.5 Valoarca de inventar a constructiel 

Valoarea de inventar a obiectivului este conform inventarului bunurilor care 
aleă tuiesc domeniul public al Judetului 

3.3.6 Alti parometri 
Nu este cazul. 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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3.4 Analiza stririi construeriei existente, pe baza conebiziilor expertizei 
tehniee 

In baza Legii 10/1995 ş i flotă rfirii nr. 742/2018 privind modificarea Flot ă rarii 
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ş i expertizare 
tehnică  de calitate a proiectelor, a executiei lucr ă rilor ş i a constructiilor, in luna 
septembrie 2019, s-a elaborat o Expertiz ă  Tehnică  de specialitate a obiectivului de că tre 
Expert Tehnic atestat Prof. Univ. Dr. lug. Florian BURTESCU, in baza Iegitimaţ iei  
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 cadrul Expertizei Tehnice s-au identif-
icat urmă toarele defecte ş i degradă ri: 

Elementele principale ale structurii de rezistent.4 ş i elementele de re-
zisrtentă  ale suprastructurii care sustin ealea: 

degrad ă ri severe, generalizate ale betonului din elementele prefabricate: beton exfo-
liat ş i dislocat, arm ă turi de rezistent ă  fă ră  strat de acoperire ş i puternic corodate, 
fisuri ş i cră pă turi; 
solidariză ri cu eclise metalice corodate ş i nefunctionale (la nivelul antretoazelor); 
beton Cu  defecte  de  suprafată  ale fetei vă zute in grinzile prefabricate ş i plă cile mono-
lite: imperfectiuni geometrice, culoare neuniform ă , pete; 
infiltratii generalizate prin pl ă cile grinzilor prefabricate (in special prin rosturile lon-
gitudinale dintre grinzi); 
infiltratii pe fetele verticale ale tablierului in zona rosturilor de dilatatie ş i pe grinzile 
marginale prin consola trotuarului; 
beton degradat  în  grinzile de fixare a parapetului pietonal: cr ăpă turi, coroziuni, dis-
iocă ri ş i arm ă turi aparente corodate; 
prezenta vegetatiei pe grinda de fixare a parapetului pietonal. 

Mementele infrastructurii: 

infiltratii puternice prin rosturile de dilatatie de pe culee ş i pile, prelinse ş i pe 
banchetele ş i elevatiile infrastructurilor generând degradarea puternic ă  a betonului 
armat structural din banchete; 
beton putemic degradat in banchetele de rezemare pe culee ş i pe pile, din cauza 
coroziunii chimice a apelor infiltrate prin rosturile de dilatatie: coroziune beton, ex-
foliere, arm ă turi aparente  i  corodate; 
infiltratii in corpul culeelor ş i pilelor (provenind din infiltratii de lungă  durată  la ros-
turi; 
din cauza placă rii elevatiilor infrastructurilor cu mortar arhitectural, nu au putut fi 
observate defecte evidente ale fetelor vă zute; 
ziduri de gardă  realizate improvizat, fAr ă  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 ş i culee; 
aparate de reazem corodate de infiltratii (fă ră  cuzineti de rezemare); 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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- vegetatie abundentă  pe suprafata banchetelor dintre rosturi ş i la exteriorul 
tablierelor; 
sferturi de con puternic degradate, cu pierderea formei ş i pereuri degradate sau total 
distruse, cu vegetatie abundent ă ; 

Alhie, rarnpe de aeces, instalatil pozate sau suspendate de pod 
cobofarea talvegalui in albia minoră , cu circa 2,50m, cauzate in special de dirijarea 
debitelor spre cele cloud deschideri dinspre malul drept; 

- aluviuni ş i vegetatie depuse in dreptul pilei din albie; 
lă time insuficient ă  a rambleelor la capetele podului, aces difidl pe trotuare; 
parapet directional puternic corodat, cu in ă ltime insuficientă , neracordat Cu podul; 
instalatii pozate improvizat pe zidurile intoarse ş i sub consola trotualului pe tablier. 

Eiementele că ii , trotuare, rosturi de dilatatie, sistern de scurgere a ape- 
lor, parapeti pietonali, parapeti de sigurantă  

- degradarea betonului asfaltic pe cale: gropi, denivel ă ri, faiantă ri; 
parapet pietonal pe pod cu infirm curent ă  puternic degradată  (beton exfoliat, arm ă tu-
ra aparentă  ş i corodată ) ş i ză brelute lips ă ; 
borduri intre trotuare ş i parte carosabil ă  degradate ş i inglobate in murd ă rie ş i vege-
tal:le; 
lipsa clispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie de pe cale ş i trotuare (col-
matate irnprovizat cu asfalt) care au permis infiltrarea puternic ă  a apelor prin ros-
turi; 
gun i de scurgere incomplete ş i colmatate. 

3.5 Starea tehnic ă , inclusiv sistemul structural qi analiza diagnostic, din 
punct de vedere at asigurikrii cerintelor fundamentale aplicabile, po-
trivit legii 

Podul are un indice de stare tehnic ă  Isr = 34 Ş i se ineadreaz ă  in CLASA 
DE STARE TEHNICA IV. Conform art. 21 din „Instructiimi tehnice pentru stabilirea 
stă rii tehnice a unui pod" indicativ AND 522-2006, podul se afl ă  intr-o STARE NESA-
TISFACATOARE, cu elemente constructive care sunt intr-o stare avansat ă  de degradare. 

Sunt necesare lucră ri de reabilitare, inlocuirea integral ă  a structurii de 
rezistentii a tablierului qi a sistemului de rezemare pe infrastructuri. 

3.6 Actul doveditor alforfei majore 

Nu este cazul. 
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4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE 
f 

Clasa de rise seismic 

Nu este cazul. 

b) Prezentarea a minim 2 solutii de inte 

Sc vor analiza comparativ dou ă  posibile 
SCENARIUL I:  Inlocuirea integr a 

noi, aş ezate pe un sistem nou de rezein#SeikkAs 
SCENARIUL II:  Consolidarea 

exterioară , refacerea sistemului 
infrastructurilor 

// 
( ?ROCOstIRLS°°  

Gb 	A 

ZSI prefabricate 
tructurilor 

recomprhnare 
consolidarea 

c) Sohttiile tehnice ş i mă surile propuse de 	ertul tehnic spre a fi 
dezvaltate in cadrul documentatiei de avizare a lucreirilor de interventii 

Conform art. 21 din „Instructiuni tehnice pentru stabilirea st ă rii tehnice a unui 
pod" indicativ AND 522-2006, podul are tin indice de stare tehnic ă  Is = 34 ş i se 
incadrează  in CLASA DE STARE TEHNICA IV - STARE NESATISFACATOARE, 
cu elemente constructive care sunt intr-o stare avansat ă  de degradare. Sunt necesare lu-
cră ri de reabilitare, inlocuirea unor elemente. 
d) Recomandarea interveniiilor necesare pentru asigurarea functionti rii 

conform cerintelor fi conform erigentelor de calitate 

Avand in vedere defectele si degrad ă rile constatate, in vederea asigur ă rii cerintelor 
de rezistentă  ş i stabilitate, imbtm ă tă tirea sigurantei, confortului ş i functionalit ă tii in 
exploatare, este necesară  executia de lucră ri de reabilitare a obiectivului. 

Solutiile constructive se vor adopta tinhnd seama de urmă torii parametri: 
> alcă tuirea constructiv ă  a podului; 
> zona seismică ; 
> condiţ ifle topografice din amplasament; 

natura terenului de fundare; 
• conditionă rile irnpuse de avizatori. 

Soluţ iile proiectate au in vedere respectarea urm ă toarelor principil de baz ă  ş i 

anume: 

> asigurarea rezistentei ş i stabilită tii; 
• asigurarea functionalit ă tii in condiţ ii maxime de sig-urant ă  ş i contort; 
> asigurarea durabilită tii in timp; 
• eliminarea restrictiilor de vitez ă  ş i tonaj; 
• eficienta tehnico-economic, ă ; 
> durata de execulle minima; 
> aplicarea de solutii constructive, materiale ş i tehnologii de executie moderne, in pas 

cu cele folosite pe plan mondial in domeniu; 
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONO *0 R "' 	SE 
(minim douil) Ş J ANALIZA DETALIATA. A ACESTORA 

5.1 Solutia tehnic ă , din punct de vedere tehnologic, 
fun.ctional-arhitectural *i economic 	 w 	 z 

06 
5.1.1 Descrierea principalelor lueriri de interventie 	 .4, 

id? 	 4 
Pentru aducerea podului la pararnetrii normali de exploata •' rn 

judetean de clasă  tehnică  IV, in vederea asigur ă rii cerintelor de reziste  -  '''ertate, 
prelungirea duratei de viată  precum ş i imbună tă tirea sigurantei, confortului ş i 
functionalită tii in exploatare a acestuia, este necesar a se realize urmă toarele lucră ri: 

SCENARIUL I:  Inlocuirea integrant a tablierului en grinzi prefabricate 
noi, aezate pe un sistem nou de rezemare ş i consolidarea infrastructurilor 

Lucră rile se vor execute sub circulatie, pe jum ă tate de cale, alternativ, in 
concordant ă  cu tehnologia de exeeutie. 

Principalale lucră ri constau in: 

a) Lueriui pregfititoare (amenajarea terenului) 

Se va proceda la dernolarea c ă ii pe pod ş i a echipamentelor de la nivelul 
suprastructurii (hidroizolatie, dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie,  gun i de 
scurgere, trotuare, borduri §i parapeti). 

Se va demonta suprastructura existent ă  (grinzi, antretoaze). Se vor demola 
umpluturile din spatele culeelor, degaja ingrijit culeele ş i pilele p ă nă  la cote de forare. 

Se va amenaja un drum tehnologic de acces ş i o platform ă  pentru macara ş i utilaje. 
In vederea executiei lucr ă rilor de consolidare de la nivelul infrastructurilor este 

necesară  amenajarea unui dig de deviere a apelor Raului lalomita ş i executia unor incinte 
de palplanş e recuperabile pentru asigurarea platformelor de lucru la infrastructuri. 

b) Luergri la infrastructura 

Infrastructurile existente se vor consolid 
lateral fundatiilor existente ş i solidarizati la p 
fundatia existent ă  ş i care este ancorat in aceasta. 

	

La nivelul flecă rei pile se vor execute 10 p 	 e 8 pilati forati. 

	

&nit prevă zuti piloţ i forati din beton armat cl 	 d=w8curan ş i 
lungimea de 20,00m. 

Radler& de solidarizare se vor realiza din hewn  rmat elasa C30/37. La pile, 
aeestea se vor executa perimetral radierelor existente,  jar la culei vor avea form ă  de  
fflnd exeeutate pe fetele laterale ş i  pa  fata euleil dinspre desehidere. 

Pentru a asigura conlucrarea corespunz ă toare Cu structure existentă  ş i 
transmiterea sarcinilor c ă tre pilotii forati, la nivelul elevatiilor pilelor se vor practice 
degaj ă ri in care se vor dispune  profile  metalice 120 (transversale infrastructurii - paralele 
cu axul longitudinal at podului). 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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Perforă rile se vor execute la partea inferioar ă  a elevatiilor, urmând ca profilele 
metalice să  fie inglobate in radierul de solidarizare. Profile vor avea lungimea de 6,00m, 
fiind prevă zute ate 8 buc ă ti pentru fiecare pil ă . 

Elevatiile infrastructurilor se vor că măş ui cu beton arrnat clasa C3o/37, Cu 
grosimea de 30cm, c ă măş uiala fiind ancorată  in radierele noi ş i in elevatifie existente. 
Inainte de executia c ă măş uielii se va indep ă rta tencuiala ornamental ă  ş i se vor pregă ti 
corespunză tor suprafetele de beton, prin c -ură tare cu peria mecanic, ă  ş i injectarea fisurilor 
cu răş ini epoxidice. 

Se vor reface banchetele de rezemare, cu prevederea unor blocuri de rezemare noi 
din beton armat elasa C3o/37 (sub noi aparate de reazem) ş i ancorate in structure 
existentă . 

Se vor demola partial ş i reface Cu beton armat clasa C30/37 zidurile de gard ă  ş i 
zidurile intoarse, adaptate la noua alc ă tuire a sectiunii transversale a suprastructurii. 

Toate infrastructurile vor fi prev ă zute cu opritori antiseismici. Toate suprafetele de 
beton vor fi protejate cu vopsea special ă  cu rol anticoroziv. 

c) Lueră ri la suprastructurrl 

Noua suprastructur ă  va avea schema statică  de grinzi simplu rezemate, fund 
realizată  din 6 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu arm ă tură  aderent ă  pe 
fiecare deschidere, cu in ă ltimea de 1,6om ş i lungimea de 28,50m, dispuse la 2,00M 

distantă  interax, pe apaxate de reazem noi din neopren armat. 

Grinzile prefabricate vor fi solidarizate la partea superioar ă  cu o placa din beton 
armat clasa C35/45, turnată  pe predale prefabricate din beton armat clasa C4o/50, jar 
transversal prin antretoaze de reazem din beton armat clasa C35/45, realizate monolit, 
postcomprimate. 

Place de suprabetonare se va execute cu pant ă  transversal ă  de 2,0%, profil 
acoperiş , avhnd o grosime variabil ă  14:22cm. Pe pile se va proceda la continuizarea,,p1 ă0
de suprabetonare, in vederea reducerii num ă rului de rosturi de dilatatie. 

Toate suprafetele de beton vor fi protejate Cu vopsea speciall cu rol antico 	aNSINFRA 
SAIL 

d) Cale, trotuare, parapet' 	 .sb,, 

Alcă tuirea sectiunii transversale va asigura o 15:time a pă rtii carosabile de 7;8 
pentru două  fire de circulatie, corespunz ă toare unui drum judetean de clas ă  tehnică  IV ş i 
două  trotuare pietonale de 1,50mM -time total ă . 

Calea pe pod va fi alcatuit ă  din: 

- hidroizelatie performantă  tip membran ă ; 
-- 3 cm strat protectie hidroizolatie din beton asfaltie BA8; 

4 cm beton asfaltic BAP16; 
- 4 cm strat de uzur ă  din mixtură  asfaltică  MA,S16. 

La marginea p ă rtii carosabile se vor monta norduri din granit cu dimensiunile 
2ox25cm. Umplutura trotuarului ş i grinda de parapet se vor realize din beton clasa 
C3o/37, in care pot fi prevă zute tevi PVC de nomm pentru trasee de cable, conducte. 

Peste betonul de umplutură  de la trotuare se va aş terne un strat de beton asfaltic 
BA8 cu grosimea de 3cm, executat cu pante de 1% inspre borduri. 
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La marginea exterioar ă  a trotuarelor sunt prev ă zute elemente prefabricate din 
beton armat clasa C40/50 Cu aspect estetic modern si rol de picură tor, dar ş i de cofraj la 
momentul turnă rii plă cii de suprabetonare. 

Intre partea carosabil ă  ş i trotuarele pietonale se vor monta parapeti de sigurantă  
tip foarte greu H4b metalici zincati, iar la marginea exterioar ă  a trotuarelor se vor manta 
parapeti pietonali metalici, zincati. 

Se VDT prevedea  gun i de scurgere prevă zute cu tuburi prelungitoare din PVC. 

Pe culei se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de tip etan ş  
Cu  suflul maxim de 50mm. 

e) Racordarea Cu terasamentele 

La nivelul taluzurilor se vor executa sferturi de con pereate, cu fundatie din beton 
simplu,  jar la nivelul c ă ii racordarea cu rampele se va realiza prin plă ci de racordare din 
beton armat rezemate pe zidul de gardă  ş i pe grinzi de rezemare din beton armat Grinzile 
de rezeraare vor fi turnate pc un prism de piatră  spartă  bine compactat ă . 

Se va asigura o racordare corespunz ă toare, facHă , intre trotuarelele de pe zona 
zidurilor intoarse ş î acostamentele rampelor de acces. 

Se vor prevedea de scă ri de acces prevă zute cu m ă nă  curentă  si casiuri.  La  baza 
casiurilor se va execeuta un pereu de piatră  brută . 

1.) Rampe de acces 

Se va asigura racordarea la capetele podului a pă rtii carosabile ş i a platformei 
rampelor de acces la noile caracteristici geometrice si cote proiectate ale podului (l ă time, 
linie roş ie), rezultă nd o lungime totală  amenajată  de 262,50m, din care 95,80m podul. 

ľ n profil transversal, rampele vor avea urm ă toarea alc ă tuire: 

- Benzi de circulatie: 2 

Acostamente: 	 2 X 1,00M, 	

( 

- Platforma drumului: 	 8,00m 
Partea carosabil ă : 	 6,00m 	 PROCON 

din care benzi de Incadrare 2 X 0,2-8/2-7-1 -  

Panta transversal ă  pe partea carosabil ă  2,5% 
- Panta transversal ă  pe acostarnente: 	4% 

imbră că mintea asfaitică  existentă  se va freza integral pe intreaga lungime a 
proiectului. 

Rarnpele vor avea o structur ă  rutieră  Cu  w-mă toarea alcă tuire: 
4 cm strat de uzură  din beton asfaltic BM6rul 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 men-tine. 

Pe ambele rampe se vor manta parapeti de sigurantă  metalici zincali tip I-12, pe 
toată  lungimea amenajat ă , pe ambele pă rti ale drumului; 

Sc vor realiza rnarcaje ş î semnalizare rutier ă , atAt pe rampe cAt ş i pe pod. 
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g) Lucră ri in albie 

Pentru a proteja maiul drept al albiei, susceptibil de eroziuni, se ve executa un zid 
de protectie din gabioane a ş ezate pe saltele de gabioane elastice. 

Zidul de protectie se va executa pe c ă te 75,00mi amonte ş i aval de pod, pe malul 
drept al Rhsului 

Se vor executa saltele elastice SGo,5o (6,00m x 5,0om x 0,5om) ş i gabloane G2,0 
(2,00m X 1,00M x 5,00m), G1,5 (1,50M X 1,00M X 5,00 111), G1,0 (1,00m x 1,00m x 5,00m). 
Saltelele se vor dispune cu latura de 6,00m in sens transversal albiei. In fata acestora se va 
executa 0 protectie cu anrocamente. Tronsoanele de cap ă t se vor executa evazat, pentru a 
se asigutra incastrarea in maluri. 

Suplimentar, se vor realiza lucr ă ri de degajare de vegetatie ş i material solid, 
calibrare ş i reprofilare albie, in zona podului, in vederea asigur ă rii unei sectiuni optime de 
curgere, pe toate cele trei deschideri ale podului. 

Lucră  rile propuse in SCENARIUL I  aduc podul la parametrii normali de 
exploatare corespunză tori normelor actuale in vigoare EUROCODE IM2) $i vor 
asigura o durată  de viată  a podului de wo de ani. 

Lucră  rile de la nivelul suprastructurii $i al că ii se vor executa sub circulatie, pe 
jum ă tate de cale, in concordantă  cu tehnologia de executie ş i cu instituirea unei restrictii 
de vitez ă  la max, lokm/h ş i a unei restrictii de tonaj la max. 7,5tone. 

Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului ş i vor fi 
stabilite m ă surile speciale de sigurantă  care vor fi aplicate pe timpul executiei lucră rilor. 
Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijarea ş i orientarea ş oferilor cu semafoare 
temporizate sau piloti de circulatie, pozitionati la capetele podului. 

In  cazul in care pe parcursul executiei lueră rilor va apă rea necesitatea de 
inchidere totală  ternporară  a circulatiei pe pod, aceasta se va realiza in perioade cu 
trafic redus ş i pe intervale de timp limitate, Cu devierea circulatiei pe rute alterg4tiijih 
Aceasta se va realiza cu acordul Benefici •vizată  de Serviciul R er din 
cadrul I.P.J. Ialamita ş í anunţ atc  in presĺ otala. PROCO NS1NF"' 

sRL 
I 

130113# A11.9, 
sad-AM -if' 

a) Luerari pregă titoare (amenajarea terenului) 

Se va proceda la demolarea c ă ii pe pod ş i a echipamentelor de la nivelul 
suprastructurii (hidroizolatie, dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie, gun i de 
scurgere, trotuare, borduri ş i parapeti). Se von demola urnpluturile din spatele culeelor, 
degaja ingrijit culeele ş i pilele Oat la cota de fbrare. 
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SCENARIUL II:  Consoli 
exterioarii, refacerea siste 
intrastrueturilor 

Lucră rile se vor executa sub 
concordantă  cu tehnologia de executie. 

Principalale lucr ă ri constau in: 
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Se va amenaja un drum tehnologic de acces ş i o platform ă  pentru macara ş i utilaje. 

In vederea executiel lucr ă rilor de censolidare de la nivelui infrastructurilor este 
necesară  arnenajarea unui dig de deviere a apelor Râului ialomita ş i executia unor incinte 
de  palplanş e recuperabile pentru asigurarea platformelor de lucru la infrastructuri. 

La terminarea lucrarilor, toate amenaj ă rile provizorii din albie, drumuri de acces, 
platforme, etc. von fi dezafectate ş i refă cut cadrul natural initial. 

b) Lucră ri la infrastructur ă  
Infrastructurile existente se vor consolida prin executia unor pilo ţ i forati, dispuş i 

iateral fundatillor odstente ş i solidarizati la partea superioar ă  cu un radier, care imbrac ă  
fundatia existentă  ş i care este ancorat în aceasta. 

La  nivelul fiecă rei pile se vor executa no piloti forati jar la culei cAte 8 piloti forati. 
Sunt prevă zurti pilo ţ i forati din beton armat clasa C25/3o de diametru d=1080mm ş i 
lungimea de 20,00M. 

Radierele de solidarizare se vor realiza din beton armat clasa C30/37. La pile, 
acestea se vor executa perimetral radierelor existente, jar la culei vor avea forma de "U", 
fiind executate pe fetele laterale ş i pe fata cúleii dinspre deschidere. 

Pentru a asigura conlucrarea corespunz ă toare cu structura existent ă  ş i 
transmiterea sarcinilor Că tre pilotii forati, la nivelul elevatiilor pilelor se vor practica 
degaj ă ri in care se vor dispune profile metalice 120 (transversale infrastructurii paralele 
Cu axul longitudinal al podului). Perfor ă rile se von executa la partea inferioar ă  a 

urmă nd ca profilele metaliee s ă  fie inglobate in radierul de solidarizare. Profile 
vor avea lungimea de 6,00m, fiind prev ă zute că te 8 bucă ti pentru fieeare 

Elevatiile infrastructurilor se vor că măş ui cu beton armat clasa C30/37, Cu 
grosimea de 30cm, că măş uiala find aneorat ă  In radierele noi ş i in elevatiile existente. 
Inainte de executia c ă măş uielii se va indep ă rta tencuiala ornamental ă  ş i se von pregă ti 
corespunză tor suprafetele de beton, prin cur ă tare ş i injectarea fisurilor cu răş ini 
epoxidice. 

Se vor reface banchetele de rezemare, cu prevederea unor blocuri de rezemareiata- ,. 
din beton armat elasa C30/37 (sub aparate de reazem noi) ş i ancorate în ,Structura 
existentă .  pRocoN5INFRA 

Sc vor demola partial ş i reface cu beton arm at clasa C30/37 zidurile dardî 
zidurile intoarse, adaptate la noua alc ă tuire a sectiunii transversale asuprastructurii:,: y,.. 

Ibate infrastructurile vor fiprevă zute cu opritorn antseismici. 

Toate suprafetele de beton vor fi protejate cu vopsea special ă  en rot anticoroziv. 

c) Lucră ri la suprastructur ă  

Grinzile existente se vor consolida prin precomprimare exterioara (aplicat ă  după  
repararea betoanelor degradate din grinzi). Ordinea de preeomprimare va fi incepand cu 
grinzile marginale ş i continuand cu grinzik centrale. 

Se vor executa antretoaze noi din beton clasa C35/45, ce vor fi precomprimate cu 
toroane drepte, dispuse pe toat ă  Ină ltimea aeestora. Antretoazele de cap ă t vor fi prev ă zute 
cu blocuri de ancorare pentru cablurile longitudinale de precomprimare a grinzilor. 

Elaborator: PROCONS1NFRA S.R.L. 
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Grinzile se vor solidariza la partea superioar ă  cu o placa din beton armat clasa 
C35/45, ce se va executa  Cu  pantă  transversal ă  de 2,0%, profil acoperi ş ;  avă nd o grosime 
variabil ă  14+22cm. Pe pile se va proceda la continuizarea plă cii de suprabetonare, in 
vederea reducerii num ă rului de rosturi de dilatatie. 

Toate suprafetele de beton vor fi protejate cu vopsea special ă  cu rol anticoroziv. 

d) Cale, trotuar, parapeti 

Alcă tuirea sectiunii transversale va asigura o l ă time a pă rtii carosabile de 7,80m, 
pentru două  fire de circulatie, corespunz ă toare unui drum judetean de clasă  tehnică  IV ş i 
două  trotuare pietonale de 1,50m lă time totală . 

Calea pe pod va fi alcatuit ă  din: 
- hidroizolatie performantă  tip membrank 
- 3 cm strat protectie hidroizolatie din beton asfaltic BA8; 
- 4 cm beton asfaltic BAP16; 
- 4 cm mixtură  asfaltic ă  MAS16; 

La marginea pă rtii casosabile se vor monta borduri din granit cu dimensiunile 
20x25cm. Umplutura trotuarului ş i grinda de parapet se vor realiza din beton clasa 
C30/37, in care pot fi prevă zute tevi PVC de tiomm pentru trasee de cable, conducte. 

Peste betonul de umplutură  de la trotuare se va aş terne un strat de beton asfaltic 
BA8 cu grosimea de 3cm, executat Cu pante de i% inspre borduri. 

Consola de trotuar va fl prevă zută  Cu  picură tor. 
Intro partea carosabil ă  ş i trotuarele pietonale se vor rnonta parapeti de sigurantă  

tip foarte greu H4b metalici zincati,  jar la marginea exterioar ă  a trotuarelor se vor monta 
parapeti pietonali metalici, zincati. 

Se vor prevedea  gun i de scurgere prevă zute Cu  tuburi prelungitoare din PVC. . 
Pe culei se vor manta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie dertiP etan ş l  \ 

Cu  suflul maxim de 5ornm. PROCONSMF RA  
s.RL 

f) Rampe de aczes 

Se va asigura racordarea la capetele podului a pă rtii carosabile ş i a platformei 
rampelor de acc.es la noile earacteristici geometrice ş i cote proiectate ale podului (lă time, 
linie roş ie), rezultă nd o lungime totală  amenajată . de 262,50m,  din care 95,80m podul. 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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e) Racordarea Cu terasamentele 

La nivelul taluzurilor se vor execute sferturi de con pereate, cu fundatie  din  beth_ 
simplu, iar la nivelul că ii racordarea Cu  rampele se va realiza prin plă ci de racordare din 
beton armat rezemate pe zidul de gardă  ş i pe grinzi de rezemare din beton armat Grinzile 
de rezemare vor fi turnate pe un prism de piatră  spartă  bine compactată . 

Se va asigura o racordare corespunz ă toare, facil ă , intre trotuarelele de pe zona 
zidurilor intoarse ş i acostamentele rampelor de acces. 

Se vor prevedea de scă ri de acces prevă zute Cu  mană  curentă  ş i casiuri. La baza 
casiurilor se va execeuta un pereu de piatră  brut ă . 
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In profil transversal, rampele vor avea urm ă toarea alcă tuire: 

Platforma drumului: 	 8,00m 
Partea caxosabil ă : 	 6,00m 
Benzi de circulatie: 	 2 

- Acostamente: 	 2 X 1,00M, 

din care benzi de incadrare 2 X  0,25m  
- Panta transversal ă  pe  par-tea  carosabil ă 	2,5% 

Panta transversal ă  pe acostamente: 	4% 
Imbră eă mintea asfaltică  existentă  se va freza integral pe intreaga lungime a 

proiectuini. 

Rampele vor avea o structur ă  ruitieră  cu urmă toarea alc ă tuire: 

- 4 cm strat de uzură  din beton asfaltic BAt6rul 50/70; 
- 6 cm strat de bază  din BAD22,41eg 50/70 ; 

min. 20 cm strat de baz ă  din piatră  spartă  amestec optimal; 
- structură  rufier ă  existent ă  — se mentine. 

Pe arnbele rarnpe se vor monta parapet de sigurantă  metalici zincat tip 
toată  lungimea amenajat ă , pe ambele part ale drumului; 

Se vor realiza marcaje ş i semnalizare rutier ă , at'at pe rampe 	d; pe po 77:::,  00014SW.:) 

g) Lucră ri in alble oNe. 

Pentru a proteja malul drept al albiei, susceptibil de eroziuni, se ve executa' Un'zi 
de protectie din gabioane aş ezate pe saltele de gabioane elastice.  

Zidul de protectie se va executa pe eke 75,00rn1 amonte  i  aval de pod;  pe malul 
drept  al  RAului Ialomita. 

Sc vor executa saltele elastice SG0,5o (6,00m x 5,00m x 0,50m) ş i gabioane G2,0 

(2,001I1 X 1,00M X 5,00M), G1,5 (1,50111 X 1,00M X 5,00M), G1,0 (1,00M X 1,00111 X 5,00M). 
Saltelele se vor dispune cu latura de 6,00m  în  sens transversal albiei. In fate acestora se va 
executa o protecte cu anrocamente. Tronsoanele de capă t se vor executa evazat, pentru a 
se asigura incastrarea in maluri. 

Suplimentar, se vor realiza luceă ri de degajare de vegetatie ş i  material solid, 
calibrare ş i reprofilare albie, in zona podului, in vederea asigură rii unei sectiuni optime de 
curgere, pe toate cele trei deschideri ale podului. 

Lucră  rile propuse in SCENARIUL LT men tin podul la parametrii normali de 
exploatare corespunză tori clasel T" de incă rcare (convoaie A30+V80 ş i oarneni pe 
trotuare) ş i vor prelungi durata de viola a podului cu cca. 30 de uni. 

Lucră  rile de la nivelul suprastructurii ş i al că il se vor executa sub circulatie, pe 
jurnă  tate de cale, in concordantă  cu tehnologia de executie ş i  cu  instituirea unei restrictii 
de vitez ă  la max. iolcm/h ş i a unei restrictii de tonaj la max. 7,5tone. 

Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului ş i vor fi 
stabilite m ă surile speciale de siguranra care vor fi aplicate pe timpul executiei lucră rilor. 
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Fluentizarea traficului se va realiza prin dirijarea si orientarea soferilor cu sernafoare 
temporizate sau piloti de circulatie, pozitiona(i la capetele podului. 

In cazul in care pe parcursul executiei lucră rilor va apă rea necesitatea de 
inchidere totală  temporară  a circulatiei pe pod, aceasta se va realiza in perioade cu 
trafic redus ş i pe intervale de timp limitate, cu devierea circulaţ iei pe rute alternative. 
Aceasta se va realiza  CU  acordul Beneficiarului, va fi avizată  de Serviciul Rutier din 
cadrul I.P.J. Talomita ş i anuntată  in presa locală . 

5.1.1.1 C,onsolidarea elementelor, subanscmtblurilor sau a ansamblului 
structural 

In cadrul proiectului swat prevă zute lucră ri de inlocuire integral ă  a suprastructurii 
podului ş i lucră ri de consolidare a infrastructurilor. 

5.1.1.2 Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antra-
pice existente valoroase 

In cadrul proiectului nu swat necesare lucră ri de interventii de 
protejare/conservare a elementelor naturale ş i antropice existente valoroase. 

5.1.1.3 Demolarea partial ă  a unor elernente structurale/nestructurale, 
culferr ă  modiflcarea configuratiei si/saufunctiunii existente a constructiei 

In cadrul proiectului sunt prev ă zute lucră ri de inlocuire integral ă  a sup  rastructurii 
podului ş i lucră ri de consolidare a infrastructurilor. 

5.1.1.4 introducerea unor elemente structurale/rtestructurale suplimentare 

Se va executa un tablier nou, a ş ezat pe un nou sistem de rezemare. 

5.1.1.5 Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea retspunsu-
lui seismic al constructiei existente 

Sunt prevă zuti opritori antiseismici pe toate infrastructurile. 

5.1.2 Descrierea ş i a altor categorii de lucră ri incluse in solutia tehnicit a in-
terventiei propus ă  

Nu este cazul. 

5.1.3 Analiza vulnerabilit ă tilor cauzate de factori de rise, antropici ş i natu-
rali, inclusiv de schimb ă ri climatice, ce pot afecta investiţ ia  

In  cadrul proiectuluj sunt prevă zute lucră ri de reparatii ş i consolidare a 
infrastructurilor podului, inlocuirea tablierului, precum ş i alte lucră ri conexe neces  are.  
Riscurile naturale sunt manifest ă ri extreme ale unor fenomene naturale, precwn 
cutremurele, furtunile, inunda ţ iiie, seceta care au o influentă  directă  asupra vieţ ii fiecă rei 
persoane, asupra societ ă tii ş i a mediului inconjură tor, in ansamblu. 

Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate in functie de diferite criterii, cum ar 
fi: modul de formare (geneza), duxata de manifestare, arealul afectat etc. in finactle de 
genez ă , riscurile naturale se diferentiaz ă  in: riscuri endogene ş i riscuri exogene. 
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Riscurile endogene sunt generate de energia provenită  din interiorui planetei, in 
această  categorie fiind incluse eruptiile vulcanice  i  cutremurele. Riscurile exogene simt 
generate de factorii climatici, hidrologici, biologici etc., de unde categoriile de: hazarde 
geomorfologice, hazarde ciimatice, hazarde hidrologice, biologice naturale, biofizice. 

Riscurile geomorfologice cuprind  0  gamă  variată  de procese, cum sunt pră buş irile, 
tas ă rile sau alunec5rile de teren, avalanş ele. Riseurile climatice cuprind o garn ă  variată  de 
fenomene ş i proce,se atmosferic,e care pot genera pierderi de vieti omene ş ti,  man  i pagube 
ş i distrugeri ale mediului inconjur ă tor. Riscurile antropice sunt fenomene de interaqiune 
intre om ş i natură , declanş ate sau favorizate de activită ti umane ş i care sunt dă ună toare 
societă tii  în  an.samblu ş i existentei umane in particular. Aceste fenomene sunt legate de 
interventia omului in natură , cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural in interes 
propriu: activit ă ti agricole, miniere, industriale, de constructii, de transport. 

Mentionă m că  pe perioada implement ă rii proiectului riscurile vor fi diminuate 
pană  la un nivel care să  nu pună  in pericol invesitia, intmefit lucr ă rile se vor efectua cu 
respectarea tuturor reglement ă rflor tehnice ş i legislative in vigoare, relevante la specificul 

5.1.4 Informal:1[i privind posibile interferente cu monumente istoriceide 
arhitecturit sau situri arheologice pe amplasam.ent sau in zona imediat  hi- 

vccinată , existenta conditionfirilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate 

.Amplasamentul proiectului se suprapune cu reteaua NATURA, 2000 (ROSCI 0290 
ş i ROSPA 0152-  Coridorul 

5.1.5 Caracteristicile tehnice qi param 
urma reatiză rii lucriirilor de interventi 

- Lungime total ă  pod 
Lungime suprastruetur ă  
Lă tirne total ă  pod 
Tip fundatii 

- Lă time parte carosabilă  
- Lă time trotuare 

- Tip grinzi 

- Dimensiuni grinzi 

Numă r grinzi 

Tip parapeti 

- Racordarea cu terasamentele 

Lungirne total ă  arnenajată . (inclu.siv rarnpe) 

- Lă time parte carosabil ă  rampe de acces 

- Lucră ri in albie 

titlei rezultokte-.44 
A W 

-9-N 

( 	 4  
forati d=108omm 

Zi X  3,90m = 7,80m 

T = 2 X 1,50m 

prefabricate, precomprimate 

Lg=28,50m, fig=1,60rn 

6 buc. x 3 deschideri 

pietonali, de sigurantă  - metalici 

sferturi de con pereate, pl ă ci de 
racordare 

La = 262,50m (inclusiv podul) 

Lr = 6,00 

ziduri de protectie mal drept 
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5.2 Necesarul de  utilităţ i rezultate, inelusiv estim ă ri privind dep ă sirea con-
sumurilor initiale de utilită ti  i  modul de asigurare a consumurilor su-
plimentare 

Prezentul proiect nu creeaz ă  necesitatea de utilită ti noi ş i  nu  generează  estimă ri 
suplimentare privind dep ăş irea consumurilor initiale de dinaintea implement ă rii 
proiectului. 

5.3 Durata de realizare ş i etapele principale corelate cu datele prevtizute in 
grcificul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 

Conform graficul 	"ItzLar 	vestitiei propus, durata de exec.mtie se estimează  
la cca.  15  luni calen 	"sti 	 le scenarii de interventie analizate. 
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5.4 Costurile estimative ale investitiei 

5.4.1 Costurile estimate pentru realizarea tnvesti ţ iei, cu luarea in consid-
erare a costurilor xmor investitil similare 

Valoarea total ă  a investitiei in SCENARIUL  1 este: 

Costul total al investitiei conform Devizului general este: 15.730.501,17 lei cu TVA, 
din care valoarea lucr ă rilor de C+M este de 13.453.794,41 lei cu 

Valoarea total ă  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 ă rilor de C+M este de 12.247.944,52 lei Cu TVA. 

Devizele generale al investitiei ş i devizele pe object in ambele solutii sunt anexate in 
partea scris ă  a documentatiei ş i sunt intocrnite pe baza unor liste  cc  cantită ti estimative. 

5.4.2 Costurile estimative de operare pe durata normat ă  de vialliamortizare 
a investitiei 

Pe Ifingă  costurile de investitie, proiectul genereaz ă  ş i costuri pe termen lung, aso-
ciate intretinerii infrastructurii proiectate. 

Aceste categorii de costuri sunt prevă zute pentru intreaga perioad ă  de evaluare a 
proiectului ş i vor fi suportate din bugetul administratorului infrastructurii. 

Lucră rile de intretinere sunt stabilite pe baza solutiei tehnice propuse, in conformi-
tate cu Normativul privind intretinerea ş i repararea drumurilor publice - Ind. 554/2002 Si 
sunt detaliate in cadrul capitolului 5.6. Analiza financiară  ş i ecanomicei aferentă  real-
iză rii lucră rilor de interventie. 
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Costurile unitare pentru lucr ă rile de intretinere ş i reparatii au fost estimate tină nd 
cant de lueră'ri anterioare  i  preturile medli ale pietei. 

Pentru a determina valoarea actualizat ă  netă  a costurilor de operare *i intretinere, 
se aplieă  rata de actu.alizare financiar ă  de referint ă  1%=.4%. 

5.5 Sustenabilitatea realizdrii investiVei 

5.5.1 Impactul  cultural  ş i  social 

Se consideră  ca lucră rile propuse vor asigura parametrii normaii de exploatare, 
urmind ea in urma implementă rii investitiei, participantii la trafic să  beneficieze de 
conditli superioare de circulatie, precum: 

desfăş urarea traficului auto *i pietonal  în  conditii optime de sigurantă  *i contort; 
facilitarea tranzitului de marfuri, in special in contextul cre*terii semnificative a fluxu-
rilor comerciale ea urmare a cre*terii econornice constante  în  ultimii ani; 

- eliminarea restrictifior de viteză  ş i tonaj, eliminarea posibilit ă tii de inchidere definitivă  
a podului, cauzat ă  de avansarea degradă rilor; 

- necesitatea inabtm ă tă tirii nivelului de trai ş i contort al populatei din zonă , dar ş i al 
persoanelor ce tranzitcaz4judetui pc !via respectivă ; 

- imbună tă tirea accesibilit ăţ ü ş i mobilităţ ii populatiei, bunurilor *i serviciilor, care va 
stimula o dezvoltare econornic ă  durabilă ; 

crearea de noi locuri de muncă  pe perioada executiei lucră rilor; 

interventii rapide ale echipelor speciale (arnbulanta, pompieri, autorit ă tile locale); 
diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru  medial  
ineonjurgtor. 

5.5.2 Estimă ri privind forta de muncfi ocupatfi prin realizarea investitiei 

Av`and in vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructur ă  rutieră  ş i al 
lueră rilor conexe acestora, prin a.ceste lucr ă ri nu se creeaz ă  noi locuri de muncă  in mod 
direct. 

Lucrarile de acest tip Trnbungtatese sau ereeazg accese la obiectivele economice, 
culturale *i administrative din zonă , ducă nd la dezvoltarea general ă  a zonei, prin crearea 
unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de muncă . 

5.5.2.1 In faza realiză rii 

Executia luergrilor se va realiza de care  un Antreprenor specializat in lucră ri de 
infrastructur ă  rutieră  — lucră ri de consolidare. Se apreciazii că  forta de muncă  angajată  in 
zonă  pe timpul executiel va fi structurat ă  astfel: 

- Ing. Responsabil Tehnie  cu Exec4a; 
1 Ing. Responsabil cu Asigurarea Calit ă tii; 

- lIng. Diriginte de *antler; 
- i  Sef de *warier; 
- 2 Mai*tri; 
- 20 munettort 
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Principiul egalit ă tii de ş anse va fi respectat ş i  în  cazul implementă rii contractului 
de lucră ri care va fi incheiat in vederea realizarii obiectivelor proiectului proms sire 
finantare prin specificatiile tehnice care vor fi intocmite. 

5.5.2.2 Infaza de operare 

Avă nd in vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructur ă  rutier ă , grin 
aceste lucră ri nu se creează  noi locuri de munch' in mod direct. 

5.5.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactut asupra biodi-
versitatli si a siturilor protej ate 

Lucră rile de reparalie capital ă  a podulni nu aunt lucră ri cu impact negativ asupra 
mediului, din contra, reabilitarea infrastructurii rutiere va avea efecte favorabile asupra 
factorilor de mecliu. 

În  perioada de executie a lucră rilor, constructorul va lua toate m ă surile pentru: 

- respectarea acordului de mediu emis de Agentia regional ă  pentru Protectia Mediului; 

- reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport ş i a utilajelor ce 
urmează  a fi folosite, prin efectuarea, la inceperea lucră rilor ş i nu n-umai, a reviziei 
tehnice; 

- mentinerea calit ăţ ii aerului in zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru 
aprobarea "Normativului privind stabilirea valorilor limit ă , a valorilor de prag ş i a 
criteriilor ş i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot ş i oxizilor de 
azot, pulberilor in suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon ş i 
ozonului in aerul inconjură tor„ ş i STAS 12574/1987 - „Aer in zonele protejate. Conditii 
de calitate"; 

eliminarea pericolului contamin ă rii Cu  procluse petroliere a solului ş i implicit a apei 
subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale; 

- protectia apei de suprafată  ş i subterane prin respectarea celor prev ă zute in Legea nr. 
107/1996, modificată  ş i completată - "Legea apelor"; 

- eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei 
prin efectuarea cu atentie a operatilor de turnare a betoanelor pentru fundatii; 

- gestionarea c,orespunz ă toare a deş eurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 ş i Legii 
426/2001 pentru aprobarea "Ordonantei de urgentă  a Guvernului  fir.  78/2000 privind 
regimul de ş eurilor", prin selectarea ş i colectarea pe tipuri de deş euri in locuri 
amenajate, recuperarea de şeurilor refolosibile ş i valorificarea acestora, respectiv 
eliminarea periodică  a deş eurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate; 

asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare cxecutiei lucr ă rilor in 
conditii corespunză toare (gospoclă rirea materialelor de constructie se va face numai in 
limitele terenului detinut de proprietar, fă ră  a deranja vecin ă tă tile); 

- respectarea zonelor de protectie ale conductelor ş i retelelor ce traverseaz ă  
amplasamentul lucr ă rii , dupa caz, precuna ş i condifile impuse prin avizele obtinute; 

- evacuarea din vecină tatea amplasamentului lucr ă rii a tuturor materialelor r ă mase in 
urrna executie; 

- respectarea condi -tiilor de refacere a cadrului natural in zonele de lucru. 
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Protectia calită tii apei 
Materialele principale folosite (beton, agregate, arm ă turi ) nu contin elemente 

agresive. Nu sunt proiectate lucr ă ri care prin natura lor  S  afecteze calitatea apei in zonă . 

Protectia aerului 
Lucrarea proiectat ă  nu constituie o sursă  de poluare a atmosferei. Eventualele 

pal-tic-ale de praf care pot să  apară  in timpul executiei se pot stopa prin intretinerea 
corespunz ă toare a santierului. 

Cele mai importante noxe evacuate in atmosferă  aunt gazele de esapament de la 
masini ş i utjlaje. Acestea sunt verificate periodic prin unită ti de service auto, find admjse 
in circulatie doar cele corespunz ă toare normelor îri vigoare. 

Protectia jrnpotriva zgomotului 
Sursele de zgomot specifice care se manifestă .' in timpul executiei lucră rii vor 

dispă rea odat ă  cu inchiderea santjerului. 

Se vor lua toate m ă surile necesare astfel 'Mc& pe durata desfăş ură rii lucrărilor 
proiectate, poluarea fonic ă  să  fie că t mai redusă . 

Protectia impotriva radioriilor 
In structura lucrArilor nu se introduc elemente care produc radia ţ ii, materjalele 

utilizate la lucră ri vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile. 

Protectia solului ş i subsolului 
Ansamblul de lucră rj proiectate nu afecteaz ă  negativ solul ş i subsolul din zone 

podurilor. Redarea suprafetelor afectate de lucră ri sau ocupate temporar de Organizarea 
de Santier se face conform tehnologiei impuse de Caietele de Sarcini,  en  respectarea 
precisă  a conditfilor cerute de mobilizarea ş i asternerea p ă mAntului vegetal. 

Protectia sistemelor terestre ş i acvatice 
Nu surit proiecrate lucr ă ri care prin natura lor s ă  afecteze eco-sistemele terestre si 

acvatice. 

Protectia aseză rilor urnane ş i a altar objective de interes public 
Lucrarea este amplasat ă  in intravilanul localit ă tii, in zonă  nu aunt monumente sau 

objective Lstorice care ar putea fi afectate in timpul lucră rilor. Lucrarjle se vor desfasura 
strict in amplasamentul obiectivului. 

Gospodarirea de.$eurilor 
in urma execut ă rii proiectului, nu rezulta deseuri. De ş eurile menajere din 

organizarea de santier, precurn ş i cele jnerente rezultate din tehnologiiie de executie, se 
vor depozita in spatii special amenajate, urmAnd  a fi transportate prin intermediul 
serviciilor specializate la cele mai apropiate platforrne  de  deseuri. 

Gospookirirea substantelor toxice ş i perieuloase 
Lucră rile proiectate nu produc si  nu  stochează  substante toxice sau periculoase. 

Lucreiri de reeonsb-uctie ecologicei 
Luergrile proieetate nu sunt poluante, imbună tă tesc conditiile de protect.ie a 

mediului in zona studiată . Prin urmare, lucr ă rile proiectate sunt ecologice. 

La finalizarea santierului, spatiile ocupate temporar vor fi  ref cute  ş i redate 
circuitului 
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5.6 Analiza financiar ă  gi econornică  tiferentei realiz ă rii luer ă rilor de inter-
ventie 

5.6.1 Prezentarea eadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de 
referintă  ş i prezentarea scenariului de referintfi 

Abordarea de bază  cu privire a once evaluare de investitii î ş i propune s ă  compare 
situatiile cu ş i fă ră  project. 

Pentru a selecta cea mai bun ă  optjune, s-a stabiljt un scenariu de baz ă . Acesta 
reprezint ă  o previziune Erg investitie a eeea cc va avea lac iri viitor în contextul avut in 
vedere. S-a cansiderat că  in scenariul "fă ră  proiect" nu se vor realiza lucr ă rj de reabilitare 
a podului ş i se von p ă stra conditille actuaie de desfăş urare a traficului rutier. 
Administratorul infrastructurii va suporta doar cheltuieli de intretinere astfel inc ă t 
desfăş urarea circulatiei s ă  se realizeze In conditii de sigurant ă . 

În scenariul "Cu project", se reabiliteaz ă  podul, executfindu-se lucr ă ."ri la 
infrastructura ş i suprastructura acestuia, lucr ă ri la cale, trotuare ş j parapeti, lucr ă ri de 
racordare cu terasamentele, lucr ă ri la rampele de acces ş i lucră rj in albie. 

În vederea realiz ă rii obiectivelor projectului, pentru scenariul "cu project" sunt 
propuse două  scenarii, respectiv: 

Scenariul I: inlocuirea integral ă  a tablierului cu grinzi prefabricate no!, a ş ezate pe wa 
sistem nou de rezernare ş i consolidarea infrastructurilor 

Scenarjul II: Consolidarea tablierului prin precomprimare exterioar ă , refacerea 
sistemului de rezemare ş i consolidarea infrastructurilor 

Perioada de referint ă  este de 30 de an!, in conformitate Cu prevederile in vigoare 
pentru elaborarea analizei cost-beneficju ş i în baza celor mai bune practici de elaborare a 
analizelor cast-beneficiu in domenjul transporturilor. 

5.6.2 Analiza cererii de Mmuri 41 servicii care justifică  necesitatea Ş i 
dimensionarea Mvestitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu qi lung 

intre infrastructura de transport a unei reg-iuni ş i dezvoltarea sa economică  există  o 
relatie biunivocă . Potentialul de dezvoltare al unei regiuni este Cu at ă t mai mare Cu c ă t 
acea regiune dispune de o infrastructur ă  de transport mai dezvoltată . Infrastructura de 
transport se nunikă  printre factorii cej mai in-Tartar* ai competitivit ă tij economice 
nationale sau regionale, al ă turi de regimul fiscal, infrastructura tehnologic ă  ş i de cercetare 
sau de nivelul de preg ă tire a fortej de muncl. Reciproca relatiei este de asemenea valabil ă . 
Creş terea economică  determină  o cre ş tere a nevoilor de transport chiar mai accentuat ă , 
crefind o presiune s -uplimentară  asupra infrastructurii existente. 

În mod simetric, lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca 
dezvoltarea, jar economia regional ă  stagnează  sau chiar inregistreaz ă  un regres. Accesul 
dificil (măsurat în timp ş i cost) spre arealele cu functiuni economice, rezidentiale sau de 
agrement ale unei regiuni face ca acea regjune s ă  fie mai putin atractiv ă  atit pentru 
mediul de afaceri c ă t ş i pentru populatie. Costurile manl. de transport al m ă rfurilor ş i 
deplasarea in conditii dificile a persoanelor dintr-o anumit ă  zonă  sunt factori ce 
descurajează  investiOile economice ş i conduc la precarizarea treptat ă  a acelei zone. 

Pe de altă  parte, construjrea ş i intretinerea infrastructurii de transport sum activit ă ti 
cu un p-uternic efect multiplicator, ce creeaz ă  numeroase locurj de munc ă  ş i impulsioneaz ă  
dezvoltarea economic ă  pe orizontal ă . 

_ 
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Necesitatea investitiei este justificat ă  de situatia existent ă  a podului peste Raul 
ialomita la Tă ndă rei pe DJ212, care se aft' intr-o stare nesatisfă că toare, prezentand 
elemente constructive care sunt intro stare ava risată  de degradare. Având in vedere că  
pentru economia general ă  a unei societă ti, că ile de comunicatii reprezint ă  unul din factorn 
principali care favorizeazg dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, proiectul de  
reabilitare a podului contribuie la creş terea graclului de mobilitate ş i de accesibilitate a 
zonelor deservite de acesta, asigurând desfAsurarea traficului in conditii optima de 
sigurantă  ş i confort. 

Lucrgrile propuse au fast proiectate tinand  cant de functionalită tile pe care trebuie s ă  
le indeplineascâ,  hi  conformitate cu reg1ement6ri1e tehnice in vigoare relevante Ş i 

conditiile de teren. 

5,6.3 Analiza financiar4; sustenabilitatea nnandari 
Ab ordare generalâ 

Scopul analizei financiare este de a evalwei performanta financiarg a  proiectulUi  
propus in perioada de referint ă , Cu scopul de a statbili gradul de auto-suficientă  financiara, 
ş i sustenabilitatea pe termen lung a proiectul propus, indicatorii de performanta 
financiar ă , precum ş i justificarea acord ă rii surseică  v de finartare de la bugetul de stat 

Analiza financiarg aeoperd urm ă toarele eta 	(1) estimarea veniturilor ş i costurilor 
proiectului ş i implicaţ iile lor in ceea ce privet 	fluxul de numerar; (ii) determinarea 
randamentului investitiei; (iii) verificarea capa cit ăţ ii fluxului de numerar previzionat 
pentru a asigura functionarea durabil ă  a  proiectuiliii  in perioada de referintă  ş i respectarea 
tuturor obligatiilor legate de investitii ş i serviciul aatoriei. 

Metoda de badt utilizată  in analiza finala <,71ar ă  este metoda fluxului de munerar 
actualizat, care indică  fluxurile de numerar  vii-bc,  are, in cadrul perioadei de referinta, la 
valoarea net ă  actualizată , conform unel rate de a  c.2.  7tualizare prestabilite. 

Analiza financiară  are o abordare incrern. ntal ă , in cadrul acesteia calculgndu-se 
diferentele intre scenariile "cu proiect" ş i "fă ră  

Ipoteze de analizii 

Moneda ş i eursul de sehimb 

Evaluarea finaneiară  este realizat ă  hi eur-wD). Cursul de 
estimgrilor de cost din lei in euro este 1 euro = 4 ' 0--)219 16. 

Perioada de analizii 

	

mitate cu prevederile in 	
Oncluzâd perioada de implemetare a 

proiectului), in confor 

	

Perioada de previziune este de 3o de an 	 n 	 n 

beneficiu. 	
—vigoare pent ru elaborarea analizei cost- 

Rata de actualizareflnanciard 

Cumularea fluxurilor de numerar înregistra Le in ani djferi ţ i necesit ă  adoptarea unei 
rate de actualizare corecte. Aceasta permite cIc.uiarea valorii prezente a fluxurilor  de  
numerar viitoare. Rata de actualizare finarick7 -tv Ite ă  utilizatg este r=4% in termeni 
conform recomandAr̀ ilor din Ghidul ACB al Con  -2*  .-474  siei Europerte. 

Anul la care preturile viitoare aunt actualiz:-kff-7-5-hote (efectiv arail pentru care este calculată  
valoaxea actualizat ă ) este 2021. 

schimb pentru c,onvertirea 
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Necesitatea investitiei este justificat ă  de s-ituatia existent ă  a podului peste Râul 
Ialomita la Tă ndă rei pe DJ212, care se afl ă  intr-o stare nesatisfac ă toare, prezentand 
elemente constructive care sunt intro stare ava nsat ă  de degradare. Avand in vedere că  
pentru economia general ă  a unei societă ti, că ile de comunicatii reprezint ă  unul din factorn 
principali care favorizeaz ă  dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, proiectul de 
reabilitare a podului eontribuie la cre ş terea grad ului de mobilitate ş i de accesibilitate a 
zonelor deservite de acesta, asigur ă nd desfăş urarea traficului in conditii optime de 
sigurantă  ş i comfort. 

Lueră rile propuse au fost proiectate tinand cant de functionalit ă tile pe care trebuie s ă  
le indenlinească , in conformitate cu reglement ă rile tehnice in vigoare relevante Ş i  
conditiile de teren. 

5.6.3 Analiza financiarâ; sustenabilitatea nrianciarti 
Abordare generalil 

Scopul analizei financiare este de a evalutza performanta financiar ă  a proiectulm: 
propus in perioada de referint ă , Cu scopul de a sita_bili gradul de auto-suficientă  financiara 
ş i sustenabilitatea pe termen lung a proiectui -Lii propus, indicator ii de performanta 
financiară , precum ş i justificarea acord ă rii sursel(ctr de finantare de la bugetul de stat 

Analiza finaneiar ă  acoper ă  urmă toarele etc-A."30e: (i) estimarea veniturilor ş i eosturi.  lor 
proiectului lor in ceea ce prive ş -t. fluxul de numerar; (ii) determmarea 
randamentului investitiei; (iii) verificarea capi. cit ăţ ii fluxului de numerar previzionat 
pentru a asigura functionarea durabil ă  a  project-Lill:1i  in perioada de referint ă  ş i respectarea 
tuturor obligatiilor legate de investitii ş i serviciul  •aatoriei. 

Metoda de bază  utilizată  in analiza finara.c..iar ă  este metoda fluxului de nurnerar 
actualizat, care indic ă  fluxurile de numerar  viitcare,  in cadrul perioadei de referinta, la 
valoarea net ă  actual izată , conform unei rate de a c-;Itiledizare prestabilite. 

Analiza financiar ă  are o abordare increnintalA, In cadrul acesteia caleulându-se 
diferentele intre scenariile "cu proiece ş i "fă ră  

Ipoteze de analizil 

Moneda ş i eursul de sehimb 

Evaluarea financiar ă  este realizat ă  in eurvs.-.--10. Cursul de schimb pentru convertirea 
estimă rilor de cost din lei in euro este 1 euro =  4 ....4.--)219 lei. 

Perioada de analiz ă  

	

ului), in conformitate cu prevederile in 	
Kincluzn.id perioada de implementare a 

proiect 
Perioada de previziune este de 3o de an 

beneficiu. 	
--s.--igoare pent ru elaborarea analizei cost- 

Rota de actualizarefinanciar ă  

	

Cumularea fluxurilor de numerar inregistr 	le in am diferiti necesit ă  adoptarea unei 
rate de aetualizare corecte. Aceasta permite 	 prezente a fluxurilor  de  
nurnerar viitoare. Rata de actualizare financh:AL -at' ă  utilizată  este r=4%  în  termeni 
conform recomandă r' ilor din Gbidul ACB al  Con,  =47i siei Europene. 

Anul la care preturile viitoare sunt actualizte (efectiv amul pentru care este calculat ă  
valoarea actualizat ă ) este 2021, 
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Pre( de referingt 

Analjza financiară  necesită  un pre ţ  de referinta coerent pe toate liniile fluxului de 
numerar. In analiza financiar ă  a proiectului, sunt utilizate preturi constante, adic ă  
Dreturile fixate la anul de bază  2021, rata de actualizare financiar ă  Rind exprimată  In 
termeni reali. 

Unit(' (i de cont 

Analiza financiar ă  se efectueaz ă  in preturi de piată . Preturile de piată  cuprind TVA  ş i 
taxele indirecte ş i sunt folosite deoarece acestea reprezint ă  preturile pl ă tite de grupurile 
furnizoare. 

Descrierea qi estimarea costurillor ş i veniturilor 

Costuri de investirie 
Costurile de investitie reprezint ă  valoarea total ă  cu TVA a proiectului, a ş a cum este 

reflectată in devizul general. Costurile de investitie sunt prezentate in conformitate cu 
devizul general din cadrul HG nr. 907/2016 ş i cuprind costurile istorice, adică  costurile 
consumate Si  angajate de că tre Beneficiar pan ă  in acest moment, că t ş i costurile viitoare 
pentru realizarea proiectului. Costurile de investitie sunt detaliate in funclie de graficul de 
realizare a investitiei/ calendarul de iraplementare a proiectului. 

Valoarea rezidual ă  
Infrastructura care stă  la baza proiectului are o perioadă  de perspectivă  / durat ă  de 

viată  mai mare decat perioada de evaluare. In această  situatie, valoarea rezidual ă  a 
infrastructurii este inclus ă ln analiză ,  find  considerată  ca ş i valoare restant ă  a bunului la 
sffirş itul perioadei de evaluare. 

Analiza financiară  include valoarea rezidual ă  a infrastructurii proiectului ea un cost 
de  investitie negativ dupa terminarea perioadei de evaluare,  find  considerată  ea intrare. 

Pentru calcularea valorii reziduale a infrastructurii s-a utilizat metoda amortiz ă rii 
liniare, care sustine că  valoarea bunului scade Cu 0  cota egal ă  in fiecare an pe parcursul 
duratei de viată . Astfel, valoarea rezidual ă  este dată  de urrnă toarea formula: 

VR = 	

 
Dr 

x I 
Drt 

unde, 
VR = valoare rezidual ă ; 
DTr = durata de limp  riimast 
Int = durata de viata total; 
I -= valoarea investitiei. 
Valoarea rezidualli a proiectului este estimată  pe baza duratelor de viată  

recomandate pentru fiecare element al investitiei, dup ă  cum se prczintă  in tabelul 5.1. 

Obiecte de investitie 
conform Deviz General 

i
Valoare 
nvestitie 

euro 

Durata 
econontica 

de  viata 

Valoare 
reziduala 

euro 
Scenariul I 

Pod peste raul Ialomita la 
Tă ndă rei pe Di1212 2 . 244.431,22  100 1.638.434,79 

Total 1.638.434,79 
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Oblecte de investitie 
conform Deviz General 

Valoare 
investită e 

euro 

Durata 
economica 

de viatat 

Valoare 
reză duala 

euro 
Scenariul II 

Pod peste râni Ialomita la 
e  ă ndă rei 	DJ212 2.042.191,84 30 204.219,18 

Total 204.219,18 

Conform ipotezelor 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 ş i 
respectiv 204.219,18 euro pentru Scenariul II. 

Costuri de intretinere 
Pe lângă  costurile de investitie, proiectul genereaz ă  ş i costuri pe termen lung, 

asociate intretinerii infrastructurii proiectate. Aceste categorii de costuri sunt prev ă zute 
pentru intreaga perioad ă  de evaluare a proiectului ş i vor fi suportate din bugetul 
administratorului infrastructurii. 

Costurile de operare a proiectului includ costurile asociate cu operarea zilnic ă  ş i 
intretinerea de rutin ă  ş i costurile activită tilor planificate. Aceste categarii de costuri aunt 
prevă zute pentru intreaga perioada de evaluare a proiectuluj ş i vor fi suportate din bugetul 
Consiliului Judetean Ialomita. 

Lueră rile de intretinere aunt stabilite pe baza solutiilor tehnice propuse, in 
conformitate cu Normativul privind intretinerea ş i repararea drumurilor publice — Ind. 
AND 554/2002. 

Analiza cost-beneficiu este efectuat ă  folosind abordarea incremental ă , costurile de 
intretinere fiind evaluate tinfind cont doar de diferentele dintre scenariul "cu proiect" 
scenariul de referint ă  "fără  project". 

Fret-wile unitare pentru lucr ă rile de intrerinere au fost estimate tinand cont de 
lucră ri anterioare ş i preturile rnedii ale pietei. 

Costurile de intretinere luate in considerare in scenariile "f ă ră  project" ş i "cu proiect" 
sunt sintetizate in tabelul 5.2 si respectiv în tabelul 5.3. 

Tabeirul 5.2 - Luerd ri de intrefinere eantiterti qi costuri, seerwriul "fara 
proieet" 

Nr. 
crt. 

Denumirea lu- 
criirii Cantitate UM 

Pret 
unitar 
(euro, 

inclusiv 
TVA) 

Periodicitatea 
efectu6rii lu- 
criirilor de 

intretinere si 
reparatii 
curertte 

(nr. inter- 
ventii/ perio- 

adii) 

Procent 
afectat 

C,ostmi 
curente 
. (euro, 
mclusiv 

TVA) 

1 
Repararea  pa  su-
prafete izolate a 
tencuielilor la 
fras  tructură 	

in-  929,00 mp 10,19 
trimestrial, pe 

mAsura consta- 
tă rii necesită tii 

30% 11.359,81 

2 

Repararea pe su- 
prafete izolate a 
tencuielilor la su- 

857,00 mp 10,19 
trimestrial, pa 

mă sura consta- 
tă rii necesită'tii 

3 0% 10.479,40 
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Ni'. 
ert. 

Denumir.  ea In-- 
cră rii Cantitate UM 

Pret 
waiter 
(euro, 

inclusiv 
TVA) 

Periodieitatea 
efeetteă rii lu- 
cră rilor de 

intretinere ş i 
reparatii 
eurente 

(nr. inter- 
ventiii perio- 

adă ) 

Procent 
afeetat 

Costuti 
eurente 
(euro, 

inelusiv 
TVA) 

prastructur ă  

3 

Cură tarea ros-
turilor degradate si 22,60 c umplerea lor u 
mortar 

m 7,60 
trimestrial, pe 

mă sura consta- 
tă rii necesită tii 

30% 206,11 

' 
Cură tarea 
banchetelor  200,00 me 5,93 

trimestrial, pe 
mă sura consta- 
tă rii necesit ă tii 

30% 1.423,20 

5  
Ungerea aparatelor 
de reazem 36,00 buc. 33,14 

trimestrial, pe  mă sura c,onsta-
tă rii necesită tii  
să ptă minal sau 
imediat dup ă  

constatarea situ- 
atiei 

25% 

t00% 

1.193,04 

372,32  6 
Cură larea că ii de 
noroi si gunoaie, 
desfundarea gurilor 
de scurgere 

1,00 MC 7,16 

7 

Conipletă ri izolate 
de terasamente la 
c.alea de rulare sau 
la rampe 

17,96 me 22,69 
imediat, in 
functie de 

gravitatea situ- 
atiei  

oil de 	i  de că te or 
constată  

necesitatea 

30% 

30% 

122,25 

3.665,66 8 Reparatii la par- 
apete 192,00 m 63,64 

9 
Reparatii la trotua-
re 

250,00 nip 30,78 
ori de c4e  or!  s ,- 

constată  
necesitatea 

30% 2.308,50 

10 Reparatii la gun de 
scurgere 8,00 blue. 580,26 

ori de că te  or! se 
constat ă  

necesitatea 
50% 2.321,04 

ii 

Protectie anti- 
corozivă  suprafete 1.563,00 de beton cu vopsea 
specială  

nip 18,13 
ori de că te  on se 

constată  
necesitatea 

30% 8.501,16 

.1 9 

Reparatii la hi-
droizolatii (Hi- 
droizolatie perfor- 	960,00 
mantă  tip mom-  
brană ) 

mp 1 9,34 
ori de că te ori se 

constată  
necesitatea 

30% 5.569,92  

13 

Reparatii la bi-
droizolatii (Hi- 
clroizolatie pentru 
suprafete in contact 
cu terenui) 

2.466,00  nip 0,73 
orb de cite or! se 

constat ă  
necesitatea 

30% 540,05 

14  
Reparatii la rosturi 
de dilatatie 22,60 m 67,84 

on de că te  or! se 
constată  

necesitatea 
30% 459,96 

15 Reparatiă  la casiuri 32,00 mp 54,77 
ori de cite on se 

constat ă  
necesitatea 

30% 525,79 
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Nr. 
crt. 

Denumirea lu- 
cririi Cantitate UM 

Pret 
unitar 
(euro, 

inclusiv 
TVA) 

Periodicitatea 
efectuiirii lu- 
critrilor de 

intTetinere  Vi  
reparaiii 
curente 

( ar. inter- 
ventii/ perio- 

edit) 

Procent 
afectat 

Costuri 
curente  (euro, 
inclusiv 

TVA) 

16 Reparatii la sferturi 
de con 208,00 mc 97,27 

ori de c ă te arise 
constată  

necesitatea 
30% 6.069,65 

17 Reparatii la scă ri de 
acces 

32,00 m 33,45 
ori de cate ori se 

constată  
necesitatea 

30% 321,12 

18 intretinere ziduri 
de protectie 150,00 m 38 7,46  

ori de cite ori se 
constat ă  

necesitatea 
30% 17.435,70  

Tabelul 5.3 - Lucr ă ri  de intretinere  -  cantit ă ti si costuri, scenariul "cu 
project" 

Nr. 
c-rt. 

Denumirea lu- 
criirii Cantitate UM 

Pret 
unitar 
(euro, 

inclusiv 
WA) 

Periodicitatea 
efectuliril 1u- 
criirilor de 

intreiinere ş i 
reparatil 
curente 

(nr. inter- 
ven0i/ perio- 

adă t) 

Procent 
aXectat 

Costuri 
curente 
(eurc, 

inclusiv 
TVA) 

1 

Repararea pe su-
prafete izolate a 
tencuielilor in infra-
structură * 

929,00 mp 10,19 
bimestrial, pe 

mă sura consta- 
tă rii necesită tii 

10% 3.786,60 

2 

Repararea pe su-
prafete izolate a 
tencuielilor la su-
prastructur ă * 

857,00 mp 10,19 
trimestrial, pe 

m ă sura consta- 
t ă rii necesită tii  

10% 3.493, 13 

3 

Cură tarea rosturilor 
degradate ş i 
umplerea lor cu 
mortar 

22,6o m 7,60 
bimestrial, pe 

mă sura consta- 
tă rit necesită tii  

10% 68,70 

,, 
' 

Cură tarea 
banchetelor 201,00 MC 5,93 

bimestrial, pe 
mă sura consta- 
tă rii necesită tii 

10% 476,77 

5  
Ungerea aparatelor 
de reazem 36,00 . buc 14 33, 

tri naestrial, pe 
mă sura consta- 
t ă rii necesită til 

25% 1.193,04 

6 

Cură tarea c ă ii de 
noroi ş i gunoaie, 
desfundarea gurilor 
de scurgere 

400 MC 7,16 

să ptă mă nal sau 
imediat după  

constatarea situ- 
atiei 

100% 372,32 

7 

Completă ri izolate 
de terasamente la 
calea de rulare sau 
la rampe 

17,96 mc 22,69 

imediat, In 
functie de 

gravitatea situ- 
atiei 

to% 40,75 
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Nr. 
ert. 

Denumirea iu- 
criirii Cantitate UM 

Pret 
unitar 
(euro, 

inelusiv 
TVA) 

Periodieitatea 
efeetuirii lu- 
eriirilor de 

Intretinere ş i 
reparatii 
eurente 

(nr. inter- 
veniii/ perio- 

adh) 

Proeent 
afeetet  

Costuri 
curente 
(euro, 

inelusiv 
TVA) 

8 Reparatii la 
parapete* 704,00 m 63,64 

ori de caste ori se 
constată  

necesitatea 
to% 4.480,26 

9 
Reparatii la trotua- 
re* 

250,00 nip  30,78 
ori de că te  or! se 

constat ă  
necesitatea 

to% 769,50 

10 
Reparatii la guri de 
scurgere* 

8,00 buc. 580,26 
ori de că te  or! se 

constată  
necesitatea 

25% 1.160,52 

11  

Protectie  anti- 
corozivă  suprafete 
de beton Cu  vopsea 
speciale 

1.563,00 mp 18,13 
or! de eke ori se 

constată  
necesitatea 

to% 2.833,72 

12 

Reparatii la hi-
droizolatii (Hi- 
droizolatie perfor- 
mantă  tip metn- 
brand)* 

960,00 nip 19,34 
ori de eă te  on se 

constat ă  
necesitatea 

10% 1.856,64 

13 

Reparatii la hi-
droizolatii (Hi- 
droizolatie pentru 
suprafete in contact 
cu terenul)* 

2.466,00 mp 0,73 
ori de caste or! se 

constată  
necesitatea 

10% 180,02 

14  
Reparatii la rosturi 
de dilatatie* 

22,60 iii  67,84 
on de die or! se 

constată  
necesitatea 

10% 
i 

153,32 

15 Reparatii la casiuri* 32,00 nip 54,77 
ori de eke or! se 

constatit 
necesitatea 

io% 175,26 

16 Reparatii la sferturi 
de eon' 208,00 me 97,27 

or! de ate arise 
constat ă  

necesitatea 
to% 2.023,22 

17 
Reparatii la sari de 
acces* 32,00  m 33,45 

ori de ate Iasi se 
constată  

necesitatea 
10% 107,04 

18 
Intretinere ziduri de 
protectie* 150,00 m 387,46  

ori de cite or! se 
 constată  

necesitatea 
to% 5811,90 

Note: (2) Lucreirile de intretinere marcate Cu  "*" se vor executa incepOnd cu anui 6 
de exploatare a infrastructurii. 

(3) Lacrd rile de intrerinere sunt orientative. Asel, acestea pot varia in 
functie de starea tehnicti reed a infrastructurii rutiere. De asemenea, preturite unitare 
pe categorii de lucr ri pot varia fatei de cele utilizate in planul de intretinere. Acestea vor 
fi in conformitate cu ofertele primite de administratorul infrastructurii pentru lucrdrile 
de intre(inere, 
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Venituri 
Practica economic ă  european ă  ş i internationed ă  arat ă  că  in cazul proiectelor al că ror 

object de investitie este reprezentat de infrastructur ă  de baz ă  ş i care nu prevă d 
introducerea de taxe, nu apar beneficii directe financiare (fiscale), proiectul fiind un 
ră spuns la nevoile identificate. in c,adrul proiectului de reabilitare pod penste ră ul 
Ialomita la Tă ndă rei pe DJ212 nu stint prevă zute taxe sau tarife care vor fi percepute de 
administratorul infrastructurii rutiere. Astfel, se consideră  că  proiectul nu este generator 
de venituri. 

Rentabilitatea funanciar ă  a investitiei 

După  colationarea costurilor totaie de investitie, costurilor totale de operare ş i 
veniturilor, urm ă toarea etap ă  a analizei financiare constă  in calcularea indicatorilor 
rentabilită tii financiare a capitalului investit ş i a sustenabilită tii financiare a fondurilor 
din cadrul proiectului. 

Calculul rentabilită tii financiare  a  investitiei m ă soară  capacitatea veniturilor nete de 
a acoperi costurile de investitie. Rentabilitatea financiar ă  a investitiilor este dată  de 
urmă torii indicatori: 

Valoarea Aetualizatfi Netfi Financiar ă  (FNPV) — este definită  ca suma care 
rezultă  atunci cand investitia preconizat ă  ş i costurile de operare ale proiectului 
(actualizate) se deduc din valoarea actualizat ă  a veniturilor asteptate. FNPV este 
exprimată  in unită ti monetare (euro) ş i depinde de amploarea proiectului. 

Rata InternA de Rentabilitate Financiarfi (FIRR) — este definită  ca fiind rata 
de actualizare care produce o FNPV egal ă  cu zero. 
FIRR este un procentaj ş i nu inregistreaz ă  variatie pe scala. 
FNFIV ş i MAR niă soară  performanta investitiei independent de sursele sau metodele 

de finantare. 
Datele de intrare pentru calcularea indicatorilor rentabilit ă tii financiare a investitiei 

sunt prezentate in tabelul 5.4. 
Tabelul 5.4 - Sintezet anali ă  financiar ă  - rentabilitatea intregii 

investitii (euro, valori neactuatizate) 

Perioada 
de 

analz ă  i 

Costuri de 
investitle 

Costuri intretinere 
(inerementale)  Venituri Flux de numerar 

Scenariul I 
o 68.990,94  -72874 , 68  0,00  3.883,74  
1 1.699.426,80 -72.874,68 0,00 -1.626.5,52 112 

1.427.604 36 -72.874,68 0,00 - 1.354.7a9,68 

3 -70.723, 10  000  70.723,10 

4 -70.723,10 0,00 70.723,10 

5 -70.723,10 0,00 70.723,10 
6 -70.723,10 0,00  70.723, 10 
7 -70.723,10 0 oo ,.. 70.723,10 
8 -43. 89 1,97 0 ,__o__o  43.891,97 
9 -43.891,97 0 00 43.891,97 

10 '43.89497  0100 1 43.89 1,97 
11. -43-89 1,97 0,00 43.89 1,97 
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Nr. project: 
23 / 2020 

Faza: 

Perloada 
de 

an aliză  

(osturi de 
in-  vesi4le 

Costuri lntretinere 
(inerementale) 

Venituri Flux  de numerar 

12 -43.891,97 0,00 43-891,97 
13 -43.891,97 0,00 43.891,27 
14 -43.891,97 0,00 43.891,97 
15 -43.891,97 0,00 43.8 91,97 
16 -43.891,97 0,00 43.891,97 
17 -43.891,97  

-43-89 1,97 
0,00  
00 0  -1 

43.891197  
43.891,".7 18 

19 -43.891,97  0,00 43.891,97 
20 -43.891,97 0,00 43.8_9497  
21 -43-891,97 0,00 43.891,97 
22 '43.89 1 97  

-43-891/97 
-43.891,97 

0,00  
0 00  
0,00 

43.891,97 
43-89497  
43.891,97 

23 
24 
25 -43.891,97  

0,00 
090  L 43. 8 91,97  , 

43.891,97 26 -43-89497 
27 -43,891,97 0,00 43.891,97 
28 -43.891,97  

-43.891,97 
Scenariul H 

000  

0,00 
43.891,97  

1.682.326,76 29 -1 . 638 .434,79 

68.990,94 -72.874,68 0,00 3.883,74 
1 1.548.068,51 -72.874,68  

-72 .874,68  
0,00  
0,00 
0,00  -70.723,10   

' 1 .475.1932 8 3 
-1.226.438,75 2 1.299.313,43 

3   70.72 3, 10  
70.72340 4 -70,72340  0,00  

-70.723,10  0,00 70.723,10 
e. 

10.72110 0,00  70.723,10  
-70.723,10  

-43.891,97 
0,00  

0,00 
0,00 

70.723,10 
	43.891,97  

43.891,97 9 -43.891,97 
10 -43,891,97  0,00 43.891,97 
11 -43.891,97 0,00 43.891,97 
12 -43.891,97 0,00 43.891,97 
13 -43.891,97 0,00 43,891,97 
14 -43.891/97 0,00 43.8_91,97 
15 -43-891,97  

-43-89497 

0,00 
0,00 

43.891,97 
43.891,97 16 

17 -43.891,97  0 , 00  43891,97 
18 -43.891,97 0,00 43.891;97 
19 -43.891/97 0,00 43.891,97 
20 -43.891,97 0,00 43.891,97 
21 -43.891,97 0,00 43.891,97 
22 -43.891,97  

-43.891,97 
0,00 
0,00 
	A3.891,97 

43.89497 23 
24 -43-891,97 0,00 43.891,97 
25 -43.8_91,97  0 , 00  43.891,97 
26 -43.891,97 0,00 43.891997 
27 -43.891,97 0,00 43.891,97 
28 -43-89497 0,00 4091,97 
29 -204.219,18 -43-891/97  0,00 248.111,15 

7"1511111.1.KUSIMW.1 
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Valorile rezultate penta-u indicatorii rentabilit ătii financiare a investitiei sunt conform 
tabelului 5.5. 

Tabelui  5.5-  Valorile indicatorilor rentabilitatiifinanciare a investitiei 

Indicator al project-al  ' 	 Valoare rezultatti 	 Conclave 
Seenariul I 

Rata intern ă  de rentabilitate 
(FIRR) -0, 03% < 4% (rata de actualizare) 4 proiectul nu este 

rentabfi financiar 

Valoarea actualizată  nerd (FNPV) -1.514.165,85 euro <o  (valoare negativA) 4 veniturile nete nu au 
capacitatea de a acoperi costuriie de investitii 

Raportul beneficiu/cost (Rb/c) 0,00  
< 1 (valoare subunitara) 4 veniturile nete nu 
an capacitatea de a acoperi costurile de 
investitif 

Scenariul II 
Rata intern ă  de rentabilitate  
(FIRR) -3,37% 

<4% (rata de actualizare) 4 proiectul nu este 
rentabil financiar 

Valoarea actualizată  netă  (FNPV) -1.709.900,12 euro <o  (valoare negativa) 4 veniturile nete no au 
eapaeitatea de a acoperi costurile de investitii 

Raportul beneficiu/cost (Rb/c) 0,00 
< 1 (valoare subunitara) --> veniturile nete nu 
au capacitatea de a acoperi cos turile de 
investith 

După  cum se poate observa, FNPV este mai mic ă  deck zero ş i FIRR este mai mică  
decă t rata de actualizare, ceea cc inseamn ă  că  proiectul nu este rentabil ş i necesită  sprijin 
financiar, fiind, aş adar, 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 
ş i constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local. 

Sustenabilitatea financiară  
Un project este sigur din punct de vedere financiar dac ă  nu implică  riscul de a 

ră rnfine f'ară  numerar pe viitor. Analiza sustenabilit ă tii proiectului ia îii considerare 
intră rile ş i ieş irile 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 deficituluj/ 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 s ă  fie considerat sustenabil din punct de vedere financiar, fluxul 
de numerar net cumulat trebuie s ă  fie mai mare deck zero in fiecare an. Deoarece 
projectul nu este generator de venituri, sarcjna acoperirii costurilor de intretinere ale 
proiectului revine administratorului infrastructurii. Sursele vor fi alocate pe m ă sura 
cheltuielilor ş i astfel fluxul de numerar este 0. 

Deoarece solicitantul este autoritate public ă , nu este relevantă  obtinerea unui flux de 
numerar mai mare decat 0, Beneficiarul alocind 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 sustenabilit ă tiOnanciare (euro, valori neactualizate) 

Perioada 
de 

analiză  
Costuri de 
intrestiiie 

Costuri de întretlnere 
generate de 

implementarea 
proiectului 

Total iegiri 

Fonduri de la bugetul 
de stat/ Coniributia 

beneficiarului - 
INVESTITIE 

Venituri 
din 

exploatare 

Contributia 
beneficiarului - 
iNTRETINERE 

Total intră t"i 

Flux de  
Total Flux 

de 
Nuznerar 

Ntunerar 
Total 

Cumulat 
Seenariul I 

68.990,94 0,00 68.990,94 
1.699.426,80 

68.990,94  
1,699.426,80 

o 00 
0,00 

0,00 
0,00 

68.990,94  
1.699426,80 

0,00 
opo 

0 oo ..... 
0,00  1 1.699.426,80 0,00 

2 1.427.634,36 0,00 1.427.604, 6  1.427.604,36 	0,00 0,00 1.427.604,36 0,00 0,00 
3 2.151,58 2_151,58 0,00 2.151,58 2.151,58 0,00 0,00 

4 2.151,58 2.1.51,58 0,00 2.151,58 2.151,58 0,00 0,00 
5 2.1,51,58 2.151,58 0,00 2.151,58 2.151,58 0,00 0,00 
6 2.151,58 2.151,58 0,00 2351,58 2.151,58  o, 00  o,00 

7 2.151,58 2.151,58 0,00 2.151,58 2.151,58  0 ,00  0,00 
8 28.982,71 28.982,71 0,00 28.982,71 28.982,71 0,00 0,00 

9 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 

28.982,71 
28.982,71 
28.982,71 
28.98201 
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 
0,00 

10 28.982,71 
11 28.982,71 
12 28.982,71 
13 28.982,71 
14 28.982,71 28.982,71 0,00 28.982,71  28.982,71  0,00 0,00 
15 28.982,71 28.982,71 0,00 28.982,71 28.982,71 0,00 0,00 
16 28.982271 28.982,71  

28.982,71 
0 ,9Q  
0,00  

 28.982,71  
28.982,71 

28.982,71 
28.982,71 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 17 28.982,71 

18 28.982,71 28.982,71 0,00 28.982,71 28.982,71 0,00 0,00 
19 28.982,71 28.982,71 0,00 28.982,71 28.982,71 0,00 0,00 
20 28.982,71 28.982,71 0,00 28.982,71 28.982,71 0,00 0,00 
21 28.982,71 28.982,71 0,00 28.982,71 28.982,71 0,00 0,00 
22 28.982,71 

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

0,00 
0,00 
0,00 

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 

23 
24 28.982,71 
25 28.982,71 

28.982,71 
28.982,71 
28.982,71 

0,00 
0,00 

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

0 ,Q  t_0  __. 

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 

26 
27 28.982,71 28.982,71 0,00 

1 	0,00 
28 28.982,71 28.982,71  

28.982,71 29 28.982,71 
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Perioada 
de 

analiză  

Costuri de 
investittie 

Costuri de intrevinere 
generate de 

implernentarea 
proieentlui 

Total iesiri 

	

Fondurl de la bugetul ' 	venituri  
de stat/ Contributia 	! 	_,. 

	

1 	um benerniarului - : exploatare 
INVESTITLE 

Contributia 
benenciarului - 
INTRETINERE 

Total intră ri 
Total Flux 

de 
Numerar 

Flux de 
Numerar 

Total 
Curaulat 

Scenariul II 
68.990,94 0,00 68.990,94 

	

68.920,94 	0  00 

	

1.548.068,511 	o oo 
0,00  
0,00 

68.990,94 
1.548.068,51 

0,00  
0,00 

0.0 _I__._ 
0 00 2- 1 1.548.068,51 0,00 1.548.068,51 

2 1.292:313,43_ 0700 1.299.313,43  
2.151,58 

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 

	

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 	 

	

1.299.313,43! 	0,00 - 
0,00  
0,00  

' 0700  
13,00 
0,00  

00  O 9 
 

0 00 2_ 
,_ 	0,00  

0 00 2_ 
0 00 
0,00  
0,00  
0 , Q  

0,00  

0 Q  1._ 
0,00  
0 00 L 

0,00 
0,00  
0 00 

1 0,00  

0,00  
0,00  

	

: 	0,00 

0,  00 

0Q  2._ 

0 Q  ..._. 

0,00  
2.151,58  
2.151,58 
2.1540  
2.151,58  
2.151,58 

28.982,71  

28.982,71  
28.982,21  
28.982,71  

, 
 28.982,71  

28.982,71 
28.982,71 
28.982,71  
28.982,71  
28.982,71  
28.982,71  
28.982,21  
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 

1.299.313,43 
2.151,58 
2.151,58 
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 .982271  
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 
0,00 
0,00 

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

0,00 

o,00 	 

0,00 	 

0,00 	 
0,00 	 

0,00 	 

0,00 	  
0200 	 

0,00 	 

0,00 	 

0,00 	 

0 00 _ 
0 00 7- 

0 00 
0 00 
0,00 00 
o 00 -2-......, 

00 0,00 

0 00 

02- 00 - 

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

0,00  
0, 00  
0,00  
0 00 2_ 
0 00 2_ 
0 00 
0 00 2- 
0 00 .._.. 
0 00 t._ 
0 00 
0,00 

3 2.151,58  
2.151,58 
2.15151 
2.151,58  
2.151,58  

28.982,71 

4 
5 
6 

7 
8 

9 28.982,71 
10 28.982,71 
11 28.982,71  

28.982,71 12 
13 28.982,71 

28.982,71 14 
15 28.982,71 
16 28.982,71 

28.982,71 17 
18 28.982,71  

28.982,71  
28.982,71 

19 
20 
21 28.982,71 

28.982,71 22 
23 28.982,71  

28.982,71 24 
25 28.982,71  

28.982,71  
28.982,71 
28.982,71 

26 
27 
28 
29 28.982,71 
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5.6.4 Analiza econonvicâ, analiza cost-eficacitate 

Scopul analizei econornice este de a demonstra că  proiectul are o contributie pozitivă  
netă  pentru societate ş i, prin urnaare, merită  sh fie cofinantat prin fonduri de la bugetui de 
stat / bugetul local. 

Beneficiile proiectului trebuie s5 dep ăş ească  costurile proiectului ş i, in mod special, 
valoarea actualizat ă  a beneficiilor economice ale proiectului trebuie s ă  depă §ească  
valoarea actualizat ă  a costurilor economice ale proiectului. 

Pentru proiecteIe a eAror valoare totaa estimatg nu depăseste pragul de 30 milioane 
lei pentru care documentatia tehnico-economică  se aprobă  prin hotă ră re a Guvernului, 
potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice,  Cu  modificArile si 
completă rile ulterioare, se elaboreaz5 analiza cost-eficacitate. 

În concluzie, pentru proiectul propus, având in vedere valoarea total ă  a acestuia, nu 
este necesar s ă  se elaboreze o astfel de analiză  economică . 

Pentru  a  avea o imagine a impactului economic al proiectului, in confinuare sunt 
men tionate beneficiile generate de implementarea acestula ş i anume: 

desfă surarea traficului auto ş i pietonal in conditii optime de sigurant ă  ş i confort; 

facilitarea tranzitului de mă rfuri, 'in special in contextul cre ş terii semnificative a 
fiuxurilor comerciale ea urmare a creş terii economice constante in ultimii ant 

eliminarea restrictiilor de viteză  ş i tonaj, eliminarea posibilit ă tii de inchidere defini-
tiv5 a podului, cauzată  de avansarea degrad ă rilor; 

necesitatea imbun ă tă tirii nivelului de trai ş i confort al populatiei din zonă , dar ş i al 
persoanelor care tranzitează  judetul pe ruta respectiv ă ; 

- irnbună tă tirea accesibilit ă tii §i mobiuităţ ii populatiei, bunurilor ş i serviciilor, care va 
stimula o dez-voltare economic ă  durabil ă ; 

crearea de noi locuri de munch' pa  perioada executiei luer ă rilor; 

- interventii rapide ale echipelor speciale (ambulant ă , pompieri, autorită tile locale); 

diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru mediul 
inconjură tor. 

De asemenea, implementarea proiectului are impact ş i asupra confortului 
utilizatorilor infrastructurii rutiere (factor soft care cuprinde acele caracteristici ale unei 
deplas ă ri care fac experienta pl ă cută , fă ră  a reduce direct timpul ş i costar& că lă toriei), ea 
=flare a imbu-nă tă tirii stă rii tehnice. 

Pentru evaluarea eficacit ă tii proiectului, s-a calculat raportul cost-eficacitate 
(raportul ACE), Acesta reprezint5 rezultatul imp ă rtirii valorii actualizate a costurilor totale 
(NPVcost total costuri de investitie actualizate + total costuri de intratinere actualizate + 
valoare rezidual5 actualizat ă ) la efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici. Atia 
costurile, cat  ş i beneficiile sunt considerate incremental. 

Rata de actualizare utilizat ă  este r 5%. 

Moelul de calcul al raportului ACE este urmă torul: 

NPvcost cu protect - NPVcost fArl protect  
Raportul ACE  - 

Efecta, proimt  -  Efectfam project 
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Rap. ACE Scenariul I — 
pnd pegte rAul Talomita la prIclArei pe D1212 reabilitat 

Rap. ACE Scenariul II — 
pod peste Caul Ialomita la TAndArei  pa  Dj212 reabilltat 

5.6.5 Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate este o tehnic ă  de evaluare cantitativă  a impactului moditic ă rii 
unor variabile de intrare asupra rentabilit ă tii proiectului inve,stitional. 

Mediul economic caracteristic României presupune existenta unei palate variate de 
factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta 
previzionat ă  a proiectului. Acesti facton de rise se pot incadra in două  categorii: 

categorie care poate influenta costurile de investitie; 
categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat. 

Scopul analizei de senzitivitate este; 

identificarea variabilelor  entice ale proiectului, adică  a acelor variabile care au cel mai 
mare impact asupra rentabilit ă tii sale; variabilele critice sunt cele pentru care o 
variatie absolută  de J.% fată  de cea mai bung estimare dă  na§tere  hi o variatie 
corespunz ă toare de nu mai putin de 196 (un punct procentual) a NPV (de exemplu, 
elasticitatea este de o unitate sau mai mare); 
evaluarea general ă  a robustetii si eficientei proiectului; 
aprecierea gradului de rise: cu că t numanil de variabile critice este mai mare, Cu  afat 
proiectul este mai riscant; 
sugereaz ă  mă surile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului. 

Astfel, au fost testate variabilele de intrare ale modelului asupra indicatorilor 
financiari ai proiectului, impactul acestora prezent ă ndu-se in tabelul 5.7. 

Tabelu15.7 - Sintezez analizd de senzitivitate 

Variabila testată  Modifleare 
% 

FNPV 
(euro) 

FIRR 
(54) 

IS pentru 
FNPV 

(%) 

IS pentru 
FIRR 
(%) 

Scenariul I 
Valori  initiale  ale 
parametrilor -1.514.165,85 -0,03% 

Costa! investitiei 1% -1 .544.395,4 1  -0,08% -2,00% -160,33% 
Costurile de intretinere 
reparatii 1% -1.517.437,19 -0,04% -0,22% -32,92% 

Seenariul H 

Valori  initiale  ale 
parametrilor -1.709.900,12 .3,37% 

Costul investitiei 1% -1 .737,488, 19 -3,43% -461% -1,71% 

Costiuile de Intretineref 
reparatit 

1% -1.713.171,46 -3,39% -0,19% -0,70% 

Din punct de vedere financiar, valoarea investitiei este o variabilă  critică . 
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5.6.6 Analiza de riseuri, mă suri de prevenire/diminuare a riseurilor 
Proiectui este adaptat normelor tehnoiogice ş i mă surilor recomandate de Uniunea 

Europeană  *i legislatia national ă . 
De asemenea, au fost analizate si estimate riscuriIe de natur ă  tinanciară , de 

administrare *i management generate de project. Be consider ă  că  acestea sunt  recluse  ca 
pondere. Beneficiarul obiectiv -ului investitional prezintă  o capacitate de management si de 
implementare a proiectului corespunz ă toare cu cerintele actuale. Riscurile de natură  
financiar ă  ş i politiee, dar si eele referitoare  k  forta major% an fost evaluate in eadrul 
estimarii costurilor investitionale. 

in eadrul Devizului General estimativ, pentru acestea s-a prev ă zut o valoare 
proeentuală  din costul direct de investitie,  In  acest mod, aunt asigurate conditiile norrnale 
de desfă surare a urmă toarelor faze de proiectare *i mai ales de meanie. 

Categoriile de riscuri identificate in caz-ul proiectului analizat sunt urm ă toarele: 

Riseuri administrative si de planifieare urbanii: 

1. riscul s ă  apară  intfirzieri si/sau dificult ă ti in obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, 
permiselor ş i autorizatiilor necesare; 

Riscuri referitoare la aehizitiile publiee: 

2. intă rzieri procedurale; 

9 Riscuri legate de proieetare: 

3. riscul unor soluţ ii tehnice gresite sau neadaptate, rezultate ca urrnare a unor investiga-
tii/ studii geotehnice, hidrologiee, topografice etc. defeetuoase sau de slab ă  calitate sau 
rezultate in urma unor activit ă ti de proiectare defectuoase; 

4. estimă ri inadeevate ale costului proleetului; 

• Riscuri legate de construct:le: 

5. depă siri ale eostului proiectului; 

6. intă rzieri in eeea  cc  prive§te construetia; 

7. calitate inadeevat ă  a lucră rilor executate; 

8. conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, alunec ă ri de teren etc.; 

9. riscuri legate de contraetant (faliment, lipsa resurselor); 

• Riseuri operationale: 

10. costurile de exploatare si intretinere aunt mai  man  i deck s-a estimat; 

• Riseuri financiare: 

lipsa resurselor financiare proprii necesare implement ă rii optime a proiectului; 
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Propunerea masurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul riscu-
rilor  h  implementare sifmalizare a Proiectului 

Riscuri administrative 

1. Mani,'  să  apard intarzieri si/sau difieultdri in obrinerea tuturor avizelor, 
aeordurilor, permiselor §ri autorizatiilor neeesare 

in vederea elimin ă rii acestui rise, s-au luat urmă toarele m ă suri: 
- respectarea reglement ă tilor impuse de fiecare entitate  hi  ceea ce prive ş te profectarea 

lucră rilor; 
aplicarea unor m ă surl compensatorii care sä  atenueze impactul asupra mediului; 

- intocmirea documentatfilar ş i obtinerea avizelor ş i acordurilor conform cerintelor 
fiecă rei entită ti. 

A Riscuri referitoare la achizitille publice 
2. intarzieri procedurale 

Mă suri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestuf rise: 
contractarea serviciilor ş i lucră rilor impuse de jmplementarea proiectului se va face 
aplicand normele de achizitii publice prevă zute de legea privind achizi ţ ifle publice; 
docurnentatiile de atribuire se vor realjza de experti In domeniu,  jar  evaluarea ofertelor 
se va face in cadrul unej comisii specializate. 

Riscuri legate de proiectare 
3. Riseul unor sohi ţü tehnke grresite sau neadaptate 

Mă suri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul aeestui rise: 
tehnice  propose tin cant de conditille de teren, determinate prin investigatji 

am5nuntite; 
solutjile tehnice sunt cele uzitate In mod eurent îxi ţă rik europene pentru lucr ă ri 
similare; 
la nivelul proiectantului, s-a elaborat o procedur ă  intern ă  de verificare a calită tii in 
fiecare faz ă  de investigatii de teren ş i de proiectare. 

4. Estinairi inadecvate ale eostului proieetului 

Mă suri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui rise: 
estimarea costului projectului  pa  baza investigatiilor ş i studiilor efectuate, preturilor 
curente de piată  ş i,  de asemenea, pe baza salutfilor tehnice ş i structurilor definite in 
cadrul activită tilor de proiectare. 

A Riscuri legate de constructie 
5. Deptgriri ale eostului proiectului 

M ă suri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui rise: 
Beneficiarul, conform procedurilor sale interne, va nomjnaliza un Manager de Project 
responsabil  en  supervizarea ş i monitorizarea implement ă rif proiectului, clarificarea 
problemelor care pot apă rea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile si a altor 
activită ti desfă surate de contractant. 

- Managerul de Project va conduce o echipa de project formată  din speciali ş ti cu 
experientă  pe dotnenii diferite, din cadrul Consiliuluf Judetean Ialomi ţ a, acord.ind 
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important ă  deosebită  finaliză rii cu success ş i la un nivel de calitate ridicat a lucr ă rilor 
solicitate ş i se va implica activ in sustinerea contractantului in vederea indeplinirii 
activită tilor care îi revin. Un management de proiect profesionist poate garanta 
incadrarea costului proiectului in bugetul contractat. 
supervizarea proiectului se va face ş i de că tre dirigintele de santier, acesta av ănd 
urmă toarele atributii: 

să  verifice respectarea in detaliu a proiectului pe toat ă  perioada executiei luer ă rilor 
de constructie; 
să  informeze proiectantul cu privire la eventuale neconcordante intre proiect ş i 
lucră rile de constructie in vederea dispunerii m ă surilor necesare; 
să  urmă reasc ă  respectarea ş i indeplinirea m ă surilor dispuse de proiectant sau de 
organele abilitate in cazul in care exist ă  nere,spectă ri sau omisiuni ale proiectului; 
să  verifice documentele de calitate pentru materialele puse in opera pe perioada 
executiei lucră rilor de constructii. 

6, intti rzieri  n  ceea ce priveste constructia 

Ca ş i in cazul riscului de dep ăş ire a costului proiectului, un management de proiect 
profesionist poate garanta incadrarea proiectului in termenul de finalizare. 

7. Calitate inadecvatii a lucriti rilor executate 

Managementul de proiect, activitatea de dirigentie de ş antier ş i cea de asistent ă  tehnică  
din partea proiectantului desfăş urate in mod profesionist garanteaz ă  o calitate adecvat ă  a 
lueră rilor executate. 

8. Condirii meteorologice nefavorabile, inundarii, alunectiri de teren etc. 

Riscul de intfirziere a lucr ă rilor ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile este 
un rise comun tuturor proiectelor de investitie. Schimb ă rile climatice din ultimii ani au. 
condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist. in 
planificarea logică  ş i cronologică  a activit ă tilor cuprinse in planul de actiune au fost 
prevă zute marje de timp pentru etapele mai hnportante 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  ş i financiară , ca,pacitatea tehnic ă  ş i capacitatea profesional ă  a 
candidatului/ ofertantului. 

Riscuri operaiionale 

lo. Costurile de exploatare gi intrefinere sunt mai marl dectit s-a estimat 

Mă suri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui rise: 
estimarea costurilor de intretinere pe baza solutiei tehnice propuse, in conformitate cu 
Normativul privind intretinerea ş i repararea drurnurilor publice — hid. AND 
554/2002; 
utilizarea preturilor unitare pentru fiecare categorie de lucră ri de intretinere practicate 
pe piat ă . 

Riscuri financiare 
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Lipsa resurselor financiare proprii necesare implement ă rii optime a pro-
iectului 

Mă suri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui risc: 
finanteze toate costurile aferente proiectului; 
prevada in b 	• 	ei costurile necesare implement ă rii proiectului. 

6.  SCEN 

re, 6.1 Co 
,fina 

-p 
In Sce1t6 	s \,pit• 

prefabricate no!,  aş ezate\  
infrastructurilor 

NOMIC OPTIM RECOMANDAT 

puse, din punct de vedere tehnic, economic, 
riscuritor 

Inlocuirea integral ă  a tablieruluul cu grinzi 
un sistem nou de rezemare ş i consolidarea 

Principalele avantajëTe acestui scenariu sunt urmă toarek: 

- asigură  structurii o durat ă  de viată  de ioo de ani; 

- solutie modern ă  de interventie; 

- flu  neee.sită  lutră ri de iriterventie viitoare, in ă fă ra luerărilor de intretinere curent ă ; 

Principalele dezavantaje ale acestui scenariu sunt urmă toarele: 

- costuri mai marl ale investitiei initiale. 

Iii  ScenariuI II se propune consolidarea tablierului prin 
precomprimare exterioar ă , refacerea sistemului de rezemare ş i consolidarea 
infrastructurilor 

Principalele avantaje ale acestui scenariu sum urmă toarele: 

- costuri mai mici ale investitiei initiale; 

- consumuri de materiale mai reduse; 

Principalele dezavantaje ale acestui scenariu sunt urrnă toarele: 

- asigură  structurii prelungirea duratei de viată  cu doar 30 de ani; 

- necesită  tehnologii ş i tehnici pretentioase de executie, neaccesibile ş i nestă panite 
corespunză tor de multi Antreprenori; 

- necesită  u.tilă je ş i dotă ri specifice, reducand num ă rul de posibili Antreprenori calificati 
pentru executia luer ă rilor; 

- necesită  mai mult personal calificat (specializat) pentru executia lucr ă rilor; 

- poate necesita reinterventii ulterioare; 

necesită  unnă rire in timp mai deosebită . 

6.2 Selectarea ş i justWarea scenariului optim recomandat 

Având at& avantajele prezentate, din punct de vedere tehnico-economic, se 
rec,omandă  spre implementare Scenariul I de interventie -inlocuirea integral ă  a 
tablierului cu grinzi prefabricate noi, aş ezate pe  tin  sistem nou de rezemare ş i 
consolidarea infrastructurilor. 
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Varianta optim ă  de realizare a investitiei - inlocuirea integral a tablierului Cu grinzi 
prefabricate Doi, a§ezate pe un Astern non de rezemare ş i consolidarea infrastructurilor, 
este sustinua atât de elaboratorul prezentei documentatii cât §i de Expertul Tehnic. 

6.3 Principalii indicatori tehrtico-ecariontici aferenti investifiei 

6.3.1 Indicatori maxhnali, respectiv valoarea total ă  a obiectivului de in-
vestitii, exprimată  in lei, cu TVA si respectiv, ark TVA, din care constructii-
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general 

Denumire 
Valoare 

(rară  WA) TVA Valoare 
(inclusiv TVA) 

LEI LEI LEI 
TOTAL 

GENERAL 13,239,262.47 2,491,238.70 15,730,501.17 

Din care C+1v1 11,305,709.59 2,148,084.82 13,453,794.41 

6.3.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanfit - elemente 
fizice/capacită ti fizice care s ă  indice atingerea tintei obiectivului de investilii 
- si, după  caz, calitativi, in conformitate Cu standardele, normativele ş i 
reglementă rile tehnice în vigoare 

- Lungime total' pod 	 Lt = 95,80m 

- Lungime suprastructur ă 	 Ls = 85,70m 

- Lă time total pod 	 B = 1.1,66m 

Tip fundatii 	 indirecte, piloti forati d=1080min 

- Lă time parte carosabil ă 	 Pc = 2 beTIZi X  3,90m  =  7,80m  

- Lă time trotuare 	 T = 2 X  1,50m  

- Tip grinzi 	 prefabricate, precornprimate 

- Dirnensiuni grinzi 	 Lg=28,50m, Hg=1,60m 

- Numă r grinzi 	 6 buc. x 3 deschideri 

- Tip parapeti 	 pietonali, de sigurant ă  - rnetalici 

Racordarea cu terasamentele 	 sferturi de con pereate, pl ă ci de 

racordare 

- Lungime total ă  amenajată , (inclusiv rarnpe) La 262,50m (inclusiv podul) 

- Lă time parte carosabil ă  rampe de acces 	Lr = 6,00 

- Luceă ri  în albie 	 zicluri de protectie mal drept 
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6.3.3 Indicatori fmanciari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare 
stabiliti in funclie de specificul .51 tinta fiec ă rui obiectiv de investitii 

Valorile rezuitate pentru indicatorii rentabilit ă tii financiare a investitiei se prezintă  
după  cum urmeaz ă : 

Indicator al nroiectului 	I Valoare rezultati 	 Concluzic 
Scenarnal I 

'Rata intern ă  de rentabilitate (FIR) r -0,03% < 4%  (rata de actualiiare) -> proiectul mi este rentabil 
financiar 

Valoarea actualizat ă  netă  (FNPV) -1.514.165,85 euro < o (vaioare negativ ă ) 	--> veniturile nete nu au  capacitatea de a acoperi costurile de investiiii 

Raportul beneficiu/cost (Rb/c) 0,00 
< 1 (valoa.re subunitara) --) veniturile nete nu au 
capacitatea de a acoperi costurile de investitii 

Raportul cost-eficacitate (raportul ACE) reprezint ă  rezultatul imp ă rtirii valorii 
actualizate a costurilor totale (NPVcost = total costuri de investitie actualizate + total 
costuri de intretinere actualizate + valoare rezidual ă  actualizat ă ) la efectele/ beneficiile 
exprirnate in termeni fizici ş i are urm ă toare valoare: 

1.687.618,35 euro 

6.3.4 Durata estimat ă  de executie a obieetivuiui de investitii, exprimat ă in 
luni 

Conform graficului de realizare a investitiei propus, durata de executie se estimeaz ă  
la 15 luni calendaristice. 

6.4 Prezerttarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementitrile 
speciflee functiunii preconizate din punct de vedere  at  a3igură rii tu-
turor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradu-
mui de detaliere al propun.erilor tehnice. 

Documentatia elaborat ă  este in conformitate cu reglement ă rile specifice in vigoare ş i 
indeplineş te cerintele Beneficiarului. 

La stabilirea solutillor tehnice s-au respectat prevederile Expertizei Tehnice de 
specialitate. 

Se va asigura un nivel calitativ corespunz ă tor criteriilor de performant ă  principale, 
mdgentele de verificare a proiectului de c ă tre verificatori tehnici atestati find urm ă toarele: 

A.4 - Rezistentă  mecanică  ş i stabilitate pentru infrastru.ctura transportului rutier: 
poduri; 

B.2 - Sigurantă  in exploatare pentru pentru constructii aferente transportului rutier; 

D - igienă , să nă tate ş i mediu inconjură tor. 

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a in-vestitiei publice, ca urrnare a 
analizei economice ş ifinanciare 

Sursele de finautare a investitiei se constituie in conformitate cu leg -islatia in vigoare 
ş i constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local ş i alte surse legal 
constituite. 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA 
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Faza: 

Nr. proiect: 
23 / 2020 

PROCONSINFRA S.R.L. 
PROIECTAREW CONSULTANTA IN INFRASTRUCTURA 

„Reabilitare pod peste ră ul Ialomita la Tă ndă rei pe DJ212" 

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de eon-
struire 

Anexat doctunentatiei. 

7.2 Studiu topografie, vizat de că tre Oficiul de Cadastru si Publieitate  Imo- 
biliar ă  

Studiu topografie a fost intoemit de o persoan ă  autorizată . OCPI, documentatia 
fiindvizată  de Oficiul de Cadastru ş i Publicitate Imobiliar ă  

7.3 Extras de carte funciarti, eu exceptia eazurilor speciale, expres 
prev ă  zute de lege 
Extrasul de carte fimciară  se va atasa de că tre Beneficiar. 

7.4 Avize privind asigurarea iitilit ňţ ilor,  n cazul sup liment ă rii capaeit ă tii 
existente 

Prin implementarea acestui proiect nu este nevoie de suplimentarea utilităţ ilor 
existente. 

7.5 Aetul administrativ al autorit ă tii eompetente pentru protectia 
mă suri de diminuare a impactului, m ă suri de eompensare, mo-

dalitatea de integrare a prevederilor aeordului de mediu, de prineipiu, 
in doeumentatia tehnieo-economicei 

Actul administrativ  al  autorită tii competente pentru protectia mediului (Agentia 
pentru Protectia Mediului Ialomita) este anexat prezentei documentatii. 

7.6 Avize, aeorduri ş i studii spec( flee, care pot conditiona solutiile tehniee 

Conform Certificat de Urbanism - toate avizele au fost obtinute. 

7.6.1 Studiu privind posibilitatea 	unor sisteme alternative de efi- 
eien0 ridicatti pentru cresterea performantei energetice 

Nu este cazul. 

7.6.2 Studiu de trafic si studiu de circulatie 

Nu este cazul. 

7.6.3 Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventillor in situri arheo-
logice 

Nu este cazul. 

7.6.4 Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice 

Nu este cazul. 

Elaborator  t PROCONSINFRA S.R.L. 
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA 
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7.6.5 Studii de specialitate necesare in funclie de specificul investitiei 

Elaborarea prezentei documentatii ş  prezentarea solutiilor de interventie s-a fAcut 
pe baza urmkoarelor documentavii si 

Expertiz6 TehnicA de specialitate (A4, 132, D); 

Studiu geotehnic; 
Studiu hidraulic; 
Studiu topografic, 

Data 	 Tntnemit, 
hale 2021 	 Ing. Adrian TUDOR 
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PROIECTARE SI CONSULTANTA IN INFRASTRUCTURA 

„Reabilitare  pod  peste  râul  Ialomita la TiindArei pe  DJ212" 

Nr. proiect: 
23/  2020 

Faza: 

DEVIZ GENERAL SI 

DEVIZE PE OBIECT. 

Elaborator: PROCONSINFRA S.R.L. 
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Proiecta nt, 
PROCONSINFRA S.R.L. 
Adresa sediu 	Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti 
Adresa de corespondenta: Str. Malul Garlii nr. 31, 3ilavele, Ialomita 

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL I - recomandat 
al obiectivului de investitii 

„Reabilitare pod peste râul Ialomita la Tandă rei pe D3 212" 

Faza: D.A.L.I.   

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fara TVA) WA Valoare (Cu TVA) 

0.19 
lei tel lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenulul - - - 

1.2 Amenajarea terenului - - - 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenulul la starea initiala - - 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectIa utilitatilor 60,000.00 11,400.00 71,400.00 

Total capitol 1 60,000.00 11,400.00 71,400.00 
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
Total capitol 2 	 0.0000 	 0.0000 	 0.0000 

CAPTTOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stun 12,750.00 2,422.50 15,17150 

3.1.1. Studii de teren 12,750.00 2,422.50 15,172.50 

31.2. Report privind impactul asupra mediului - 
3.1.3. Alte stuchl specifice - _ - 

3.2 Documentatil-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorIzaUi 2,000.00 380.00 2,380.00 
31 Expertizare tehnica 8,000.00 1,520.00 9,520.00 
3.4 Certificarea performantei energetice sI auditul energetic at cladirilor - - 
3.5 Prolectare 261,600.00 49,704.00 311,304.00 

3.5.1. Tema de proiectare - 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - - 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avlzare a lucrarilor de Interventii si deviz 
general 

44,200.00 8,398.00 52,598.00 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare In vederea obtineril 
avizelor/acordurilortautorizatidor 

9,500.00 1,805.00 11,305.00 

3.5.5. Verificarea tehnic ă  de calitate a prolectului tehnic si a detaliilor de executie 22,900.00 4,351.00 27,251.00 
3.5.6. Project tehnic si detalii de execune 185,000.00 35,150.00 220,150.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1,000.00 190.00 1,190.00 
3.7 Consultanta 113,057.10 21,480.85 134,537.94 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investitii (0.5% din C+M) 56,528.55 10,740.42 67,268.97 
3.7.2. Auditul financiar (0.5% din C+M) 56,528.55 10,740.42 67,268,97 

3.8 Asistenta tehnica 226,114.19 42,961.70 269,075.89 
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului (0.5%din C+M) 56,528.55 10,740,42 67,268,97 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarllor 28,264.27 5,370.21 33,634.48 
3.8.1.2. pentru participarea prolectantului la fazele incluse in programul tie control at 
lucrarilor de executie, avizat de catre 1SC 

28,264.28 5,370.21 33,634.49 

3.8.2. DIrioentie de santler (1.5% din C+M) 169,585.64 32,221.27 201,806.92 
Total capitol 3 624,521.29 118,659.04 743,180.33 

CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

9.1 Constructii si instalatii 11,046,866.00 2,098,904.54 13,145,770.54 
4.1.1. „Reabilitare pod peste ră ul Ialomlta la Tă ndă rei peD)212" 11,046,866,00 2,098,904.54 13,145,770,54 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnoloqice si functionale - 
4.3 Uhl*, echipamente tehnologlce si functionale care necesita montal - - - 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice Si  functionale care nu necesita montaj si echlpamente 
de transport 

- - - 

4,5 Dotari - - - 
4.6 Active necorporale - - 
Total capitol 4 11,046,866.00 2,098,904.54 13,145,770.54 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Oroanizare de santier 220,937.32 41,978.09 262,915.41 

5,1.1. Lucrari de constructii Si instalatii aferente organIzarii de santier 198,843.59 37,780.28 236,623.87 
5.1.2. Cheltuieli conexe organ zarii santierului 22,093.73 4,197.81 26,291.54 

5.2 Cornish:lane, cote, taxe, costul creditului 127,479.85 127,479.85 
5.2.1. Comisioanele si dotanzile aferente creditulul bancil nnantatoare - - 
5.2.2.  Cola aferent ă  1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructil 56,228.55 - 56,228.55 
5. 13. Cota aferentă  ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriulul, urbanism Si 
oentru autorizaree lucrarilor de constructIl 11,245.71 - 11,245.71 

5.2.4. Cola aferenta casei sedate a constructorilor - CSC 56,228.55 - 56,228.55 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatla de construire/destlintare 3,777.04 - 3,777.04 

5.3 Cheltuiell diverse Si neprevazute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 1,159,458.02 220,297.02 1,379,755.04 
5.4 Cheltulell pentru Informare  xi publicitate 

Total capitol 5 1,507,875.19 262,275.11 1,770,150.30 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
6.1 Preqatirea personalului de exploatare - - - 
6.2 Probe tehnoloqice Si teste - _ 
Total capital 6 _ . _ 
Total GENERAL 13,239,262.47 

11,305,709.59 
2,491,238.70 
2,148,084.82 

15,730,501.17 
13,453,794.41 din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

BENEFICIAR: 
3LIDETUL IALOMITA 

 

  



Proiectant, 
PROCONSINFRA 

„Reabilitare pod peste râul Ialornita la TAnd ă rei pe D3212" 

DraBZUL  OBIECTULUL 
01 LUCRAR1 PREGATITOARE  
SCENARIUL I Recomandat 

Nr. 
crt. Denunilrea capitaleler gsubcapitelelar de chettulell 

Valoare 
fare TVA 

i 	WA Valeare Cu  WA 

lei lei lei 
Il  2 3 	 4 5 

Cap. 4 - Cheituieli pentru investitia de bazd 
4.1 Construct! i li instalatii 1,458,870.00 

0.00 

277,185.30  

0.00 

1,736,055.30 

0.00 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe vertical 	ş i arnenajă ri 
exteriOare 

4.1.2 RezIstentl 1,458,870.00 277,185.30 1,736,055.30 
4.1,2.1 LUCRARI PREGATrrOARE 1 458 870.00 277 185.30 1 736 055,30 
4.1.3 ArhitecturS 0.00 0.00 0.00 
4.1.4 Instalatii 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 1 - subcap. 4.1 1,458,870.00 277,185.30 1,736,055.30 
4.2 	Monte] utilaje ş i echlpamente tehnologIce 0.00 0.00 0.00 

TOTAL II , subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00 

• 

Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care necesita 
montal 0.00 0.00 

4.4 Utilaje, echiparnente tehnologice ş i functionale care nu 
necesitg montai ş l echiparnente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 DotSri 0.00 0.00 0.00 
4.6 Active necorPorale 0.00 0.00 0,00 

.TOTAL III - subrap. 43+4,4+4Si-4.6 0.00 0.00 0.00 
Total deviz pe obiect 

(Total I + Total II + Total III) 1,458,870.00 277,185.30 1,736,055.30 

Prolectant, 



Prolectant, 
RA S.R.L. 

Prolectant, 
PROCONS1NFRA S.R.L. 

nReabilitare pod peste rhul Ialomita la TAndArei pelD3212" 

DEV1ZUL 08IECTULU/:  
02 LUCRARI LA POD  

SCENARIUL I - Recomandat 

Ni. 
crt. 

Denumirea capttolelor fi subcapItolelor de cheltuieli 
VaWare 
fare NA 

TVA Valeare cu WA 

let 	L 	tel  
,... 	

4 
lei  
5 1 I 	 2 

Cap. 4 	Chettulell pentru investIlja de baz6 
4.1 Constructil sl instalatii 9,587,996.00 1,821 719.24 11,409,715.24 

0.00 4.1.1 
Terasamente, sfstematizare pe vertical ă  ş f amenajari 
exterioare 

0,00 0.00 

4,1.2 Rezistentă  9,587,996.00 1,821,719.24 
349,937.82 

11,409,715.24 
2,191,715.82 4.1.2. 1  INFRASTRUCTURA - CULEI  1 841,778.00 

4.1.2.2 INFRASTRUCTURA • PILE 3,011,700,00 572,223.00 3,583,923.00 
4.1.2.3 LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA 2,934,893.00 557,629,67 3,492,522.67 

826,205.10 4.1.2.4 CALE, TROTUAR, PARAPET' 694,290.00 131,915.10 
4.1,2.5 RACORDAREA CU TERASAMENITELE 103,805.00 19,722.95 123,527.95 

380,538.20 4.1.2.6  RAMPE DE ACCES 319,780.00 60,758.20 
4.1.2.7 ZIDURI DE PROTECT1E 681,750.00 129,532.50 

0.00 
811,282.50 

0.00 4.1,3 Arhitectură  0.00 
4.1.4 Instalatli 0.00 0.00 0.00 

TOTAL I - subcap. 4.1 9,587,996.00 1,821,719.24 11,409,715.24 
4.2 	Montal utilale si echiparnente tehnoloofce 0.00 0.00 0.00 

TOTAL II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.04 

4.3 

1 
Utilaje, echipamente tehnologice ş i functlonale care necesită  
montaj 

0.00 0,00 0.00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care nu 
necesIt5 montal si echipamente de transport 

0 . 00 0 00 . 0 00 .  

4.5 Dotgri 0.00 0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL m - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00 
Total deviz pe oblect 

(To 	Total I/ + Total In) tal I +  9,587,996.00 1,821,719.24 11,409,715.24 



Proiectant, 
PROCONTSINF12A &Rh. 

ANTL_MASURAIQAR,V - $CEY'iARIUL L- Reecnno.ndat 
,,Reabilltare pod peste caul Ia10mita  Ta  TandArg pDJ212 

Nt. 

Dentunire activitate Cskagul carrlitritil ill'il Cantitate P.11. Total 
.. 

OBIECT  Olt  IkatARI PREGATITOARE 

F 

DEVIZ 11 LIICRARI PRZGATITOARE 
1 ' Samtializare rudera tcrinxnera 2Puncte ps 2.00 - 
2 Desfaecre cab: (-12cm grosime) 7,80m latitude x 95,80m lungime trip 748.00 - 
3 Desfucera safalt pe ramp  e (-10cm gressime) 7,00m Win= x 177,00ra Magi= nip 1.239.00 
4 Desfaccre bordmi de beton 95,80m1x 2pard. rill 192.1)0 - 
5 Demolarc baton simplulanpauts tinware 91,80nd x 2ppli x 0,25inertal mo 48.00 - 
6 Detnolzri perapit pietonal =talk 95,80m1 a 2perli ml 192-00 
7 

[ 

Desrame giiri de scusgm 4guri de Amgen x 2pard bue. 8,00 - 

8 Dernolare baton de patda 9,01:rm latitne x 85,70m lungime x 1.0cra Foal= 
medic me 78.00 - 

9 Dentontarc 10121 prefabricate et istenic 6gtiriri x 3deachideri buc. 18.00 - - 
10 Dementara antretoaze de baton exiatente Sardreioaxe x 601A  x 3deschidoi  

200,00mp x 2ple t 80,00trip x 2 culoi 
but 
rep 

90.00 
560.00 

- 
.. 11 Demob= tencuieli decorative Lip& si cold 

12 Dartiolere partiala baton bendbate, fitiqri 
intuarsc, ziduri dc garde 21,00mc x 2 pile + 75,00me x 2 culei ma 200.00 - 

13 Drum da accie3- teraxamente 12,00mp medium x 1501 00m bangime x 2  
4 00mlatime x 50cra x 150,00m1 

mc 
inc 

3,600.00  
300.00 

- 
- 14 DIT1111 de aCC.E9 - baladt 

15 Dis de dcviere • teraaarnente 20,00me sectiune x 150,08m1x 2 mc 6,000.00 - 
16 i - .  de &vitro -..protcatic cu =memento smilax it 120,00nd _2,00mc ine 240.00 .. 

17 
Incinta de palplanac recuparebac, inclusiv tat 

si acoatere 1.600,00rop inftastructnri  •1-  400,00mp h ram:pc nip 2,000.00 - 

88 ?lathe-ma de lurm din Oahu sputa - macara 30,00m x  30,00m a 50crn mo 450.00 - 
19 Platform do luorn din piatra spatta - foraje 250,00me a 3 x 50cm me 375.00 - 
20 Epuismanto 60rde x 24 ore MG 1,440.00 - 

TOTAL DEV1Z 

OBLECT 02: LUCRARI LA POD 

DR VIZ  I: INFRASTRUCTURA - CULET 

3 	Beton c2sr3a ir Onti 

 

1 	 1 	Septum h<4.00ni la dczajare evict (151,00mp x 4,00m) x 2culei mo 1,208.00 - 
2 	Foram piloti d=1080mm 8 pdoti x 2 culci x 22,00m1 nil 352,00 

0,92mp itectiune a 8 piloti a 2 eulei a 21,00m1 171C 310.00 - 
4 Armature B5008 in Soli Conform pride...ant do =late kg 29,450,00 
5 

I 
Demularc baton contaminat 0,92rnp map= x 1.00m1 x 16bue. me 15.00 . 

6 Deterrnindai mice nedistructive 16buc. a 20, DOrel ml 320.00 - 
7 Baton C16/20 de *slime 64mp x 0,10m gror.Mie x 2 alike mc 13,00 - 
8 Baton C30/37 la adapt= cuici (radiere) 16,00mp x 15,00m lung= x 2 oche me 480.00 
9 Cotivje phne Id adaptare ould (rodiere) 100,00m x 3,50 illahiritC X 2 cite nip 700.00 

: 10 Armature 485005(0) la adapt= cuici (radiere) Conform proem armare 43,200,00 . 

11 Pregatirea suprafateler 
(15,5mp 4-(17„00mp x 4m inaltime) -20rap+(16rop 

a lm inatimu).+10rim!(16.5 rep a 1.5m inallimc)) x 
2 culi. 

mkgp 249.00 - - 

12 Injeeterrea &ardor ell mini epoxidiee Fatima 0,30trilfum ml 75.00 - 

13 

1 

Pcrforari pentru talcum- 91ruoinip a 40cm ptorru Beene nip de suptufata 
pragatita nil 897.00 _ - 

1 	14 Injeclarea anion cu mini opoxidice 
Touo./mp a 40orn pentru ilocare rap de suprafata 

Prmalita  
(5.50  nip a 12m lungfine)+(0.31u gosirne x 3.00m 

x 12m lonsime) a 2culai 

.1n1 

mo 

897.00 

88.00 

- - 

_ 15  Beim C3037 la adaptare culci (pane apciioara 
cut= + comasuala) 16  

1 

Cafrajo plane h adaptart sulei (parte aperioara 
C.1/1DG -1- camdsuiala) 

(9,50mp/m x 12,00m lungime ,- 2  Site a 5.5mp) it 
2oulei rop 250.00 

-- 

- 
17  

Arroatura 135006(C) In atiaptaro rulei (pare 
sperioara cube + carnaaniala) Conform prow= ammo kg 10,560.00 _ - 

19 Op-Mon antiAerismici prevazuti co wog= tip 3 2buo. x2oulei boo. 4.00 - - 

19 Aparate de rcazem cu neopren annat mobile tip 
10 bgriazi. x Loki but 12.00 - - 

20 PnErn. de piatra spina (01 75rue a 8,50m1) a 2culei inc 13.00 - 

21 Chinch de rezernare 0 : 40m x 0,40m. x 8,00m lbw, x 2catte buc. 2.00 . 
22 Mad di racurdare 1,10m it 4,00m x 01 25rn 71cc.  it 2culd. but 14.00 - 

23 
Hidmiz.olatie peutro soprafate in contact ou 
tented 

(26.2rop x 7.fete -+ 15rn x 1.7in 4' 25mp a 4 fete + 
10.5m x MOO eq) x 2eulei nip 

 
p 1.046.00 

24 Protect:1e anticorozaVa suprafete de boron (34mp x 2 fete + 5ru x 12 m) x 2culei nip 256.00 - - 
TOTAL DR VIZ  



Proiectant, 
PROCONSLNFRA  .RL. 

ANTERASUIRATOARE - SCENARIIIL I - Recomandat 

„Reabilltare pod peste rul lalonita la Tindirei  pc  DJ212 

Ni. 

crt. 
Denurnire sclivitate Caleulul cantitatii U.M. Cantitate P.U. Total 

DEVIZ 2: INFRASTRUCI'URA - PILE 

Sapatura lrr4.00m la &Aare Pili,  
(24,00a, patirtteeu x 2,00rn x 1,50m Maim) x 

3pilc 
me 1,336.00  

2 Foram piloti d=10110rom 10 pitoti x 2 plc x 22,00m1 ml 440,00 - 

3 Bean C25/30 in piled 0,92mp sectione x 10 piloti a 2pilc x 21,00m1 me 387.00 - 

4 Armature B5003 in pion Conform procan de aftaare kg 36765.00 - - 

5 Dean:dare bean conlaminat 0,92znp wahine x 1,00rnl x 20buc. MG 19.00 - 

6 Determinari [ionise nediatructive 20buc. x 20,00ml  ml 400.00 - - 

7 Dacia C16/20 de egalizarc 96mp x 0,10m grosime x 2 p0c MG 20.00 - 

8 Pregetirea suprafetelor 

(15.50mp+(23m x 7m inakkee) ,32.51np+(34.5em 

a 15m inaltime)+40.5 mp +(38.5mp a lei 

inaltirne)) x 2pile 

mp 680.00 - - 

9 Injaotarea fonder en maini epoxidice Minot 0,_30m1/mp ml 204.00 - - 

10 Performi pantry encore 
9bucimp a 40cm pentru 0ecare  top  de suprafata 

Preastita 
2,448.00 - - 

11 Iniectarea encore ca resin' epoxidice 
9bucimp a 40cm pentre. (beam nip de suprefeta 

pregatila 
ml  

12 Degajari in elevatic penb-u profile =taco 8 buc x 1.50 m lungime a 2pile ml 24.00 - 

13 Profile metalice 120 de solid/rime 6,00rn lungirne x 8 bucati x 2pile ml 96.00 - 

14 Baton C16/20 de egalizare 130mp a 0,10m grosirae x 2 pile mc 26.00 - 

15 Boron C30/37 le radiere 20,00 mp x 17,60 m lunglme x 2 pfle 

170 et x 3.5 inaltime x 2 Mlle 

MG 

nip 

704.00  

1,190.00 16 Cofiaje la radicle 

17 Armature B5008 in radium Conform procent de more kg 70.400.00 - 

18 
Ifdroizdetic pentru suprafere in contact cu 

terenul 

(170m perinctru x 3m inallime+ 170 nm + 30m 

perintetru x lm inaltime) x 2pale 
rim 1,420.00 - 

19 
Beton C30/37 la camasuire elevatii, la beechen; 

euzincti si opritori 

(4,00nm aric x 12,00m lungime + 25m perimeku a 

30cm grosirne a 7,00m inaltiree) x 2p8o 
me 201.00 - 

20 
Cofraje plane la camasuire elevatii, La banchete, 

cuzirted si opritori 

(4,00mp a 2 fete +1.60m x 12m lungime a 2 fete + 

9to x 7nt inaltinee x 2 fete) x 2pie 
173.00 

21 Cofraje curbe la camesuire clevalii 8,00m x 7,00m inaltime x 2 pale mp  112.00 - 

22 
Armature 135008(C) la canmauire 0mM:it La 

banchete, cuzineti se opritori 
Conform procent more kg 24,120.00 - - 

23 Neap= tip 3 le opritori antiscismici 4bue. a 3pile buc. 12.00 - 

24 Aparate de manna en neopren 3131Lit EXC tip 9 6grirai. a. 2randuri bee. 12.00 - 

25 
Aparatc de reszem Cu  neopree smut mobile tip 

10 
*Mai x 2randuri bur- 12.00 - 

26 
jvapacia 

Protectie anticorozira auptafete de beton Du 

spociala 
(25 m a 7m Maki= t 50,00mp banchete) x 2pile nip 450.00 - 

TOTAL DEVIZ 

DEVIZ 3: SUPRASTRUCTURA 

Grinzi prefabricate precomprimate, It--1,60cm, 

1---.211,51kn 
6 grinzi x 3 deechideri buc. 18.00 - - 

PIC4altl prefolnicAte din bctou smut tip 1 - 
entente 

3buc. x 57 randuri buc. 171.00 - - 

Prectale prefabricate din Mon armat tip 2 - 

m'qtrIal° 
2buc. a 57 randuri kw. 114.00 • - 

4 eton C35/41 in place de auprebetonare 2,10rop scenario x 85,70m bangime roc 180.00 - 

5 &manna 1)5009(C) in place dc suprabtionare Conform mead de more kg 29,978.00 

6 Beton C35/45 in NAN-loan (0,60m x 1,50m x 10,50m) a 6buc. mc 57.00 . 

(0,60m x 1,50m x 2 + 1,50 x 1050m x 2 +  00x 
 Cofaje lao 

 

10,50) x 6/ruc. 
nip 238,00 

8 Armature 135008(C) in *dream Conform proccnt de rumen kg 3,900,00 - 

9 Toroane EN10138-Y186057-15.2 la tintretease (10,50na a 4x 6 aritretoaze) x 1,086kg/nd ml 274.00 - 

10 Ancoraje tip 1F15 4buc.,  x6 anemia= ml 24.00 - 

11 Toci d = 62nun init. i 67inte ext. 4bue. a 6 aettutoaze a 10,50m ml 252.00 - - 

12 
Merrimac prefabricate grinda parapet lip 1 

L-1,99m 
38bue. a 2 parti buc, 76.00 - 

13 
Eemente prefabricate grinda parapet tip 2 

L-1,49tn 
1 lbuc. a 2 part talc, 22.00 - - 

14 Schela de brew la intrados 95,80m x 7,50m mP 719.00 • 

15 
Ptah:ale anticoroziva suprafac de ham cu 

vopsea speciala 
10,00rrip/m1 x  85,70m tangelo mi) 857.00 - - 

TOTAL DEVIZ - 



Proiectant, 
PROCONSINERA S.R.L. 

ANTEMEIRATOARE -_SCENARIUL I -Recomandat 
„Reabilitare pod peste dui Ialontita la Tfindirei pe DT212 

c 
Denortire activitate Calculul cantitatii U.M.  Cantltate P.U. Total 

DEVIZ 4: CALE, TROTUAR, PARAPETI 
1 Hidroizolatie perforrnanta iip membrane 11,20nm / nd pod x 85,70m Magi= mpi 

nip 
960.00 
922.00 

• 
- 2 Strat  protects Weal/013de din  3cm BA8 10,75mp I rn1 pod x 85,70m lungime 

3 Cale pc pod din  4cm  BAPl6  WM-  inferior 7,80mp I ml pod x 85,70rn. lungtme  
7,807m5/ rn1 pod x 85,70m ltragerte 

95,80m1x 2parti 

 	alp 
nip 

cal 

669.00 

19200 

669.60  	 - 
-  

- 

4 Cale  pe  pod din  4em ls.4AS16  strat superior 

5 
Parapet de siguranta tip foartc gren H4b metalic 

zincat 
6 Parapet pictorial metalic Anent 95,80ml x 2parti nil 192.03 - 
7 Etorduri d 	ranit 20x25cm 95,80n 1  x 2panti  

0,30mp uric x 95,80nd x 2parti 
ml 
me 

192.00 
58.00 

-  
8 Beton C30/37 urnplutura troluar 
9 Been Wattle BO la lacuna' (3cm) 1,30mp / ml x 95,80nd x 2parli mp 250,00 - 
ID Tevi PVC110rum Nevi x 95,80m1 x 2parti tni 384.00 

11 Outi de ecurgere tip TIG1 en Whin 
prelungitoare 

4buc s 2parti buc, 8.00 

12  [lisp 	iv &comic rost at eau& D-toomm 11 30nd s 2roatun ml 22.60 . 

TOTAL D VIZ 

DEVIZ 5- RACORDAREA CU TERASAMENTELE 
Plant de racortlarc 4,00rn x 1,10m x 25cm din 
beton arroat daaa C30137 

7 placi x 2 culei boo. 14,00 • 

Grinzi de Main= 0,40M 7C 0,4011I X 8,00rn din 
CI492  beton moat 	C30/37 

1 gri nda x 2  males bun. 2.00 . 

3 Pram de piatra sparta sub grin2i de ream= 1,00mc x 8,00m x 2 culei nte 16.00 _ 

4 Amon C25/30 in fundatie Efert de con 0.50mcfm1 x 15,00m - 4 tee 30.04 
5 Untrduttni completes 1,1 sal de con (3,14 x 5,50M x 6,00nt x 6,00My3 me 208.00 - 
6 Sirat de Mast • lacm 3,14 x 5,50m x 7,00m + 40.00um trip 161.00 
7 PCTOLI la deli de con hot= C30/37 	20e 3 14 x 5,50m x 7,00m + 40,00mp  nip 161.00 - 
8 Catriuri pe taluz 8,00rn x 4buc.  ml 32.00 
9 Scan pa taluz 13 00m x 4buc.  nil 32.00 

10 Peron de Matra ta baza casidui 2,00mc x 4 bun. me 8.00 

TOTAL D VIZ 

DvVIZ 6: RA1V/PE DE ACCES 
1 Stet de piatra sparta amestec optimal 8,00m latinic medic x 1 7,00m luroMe x 25cna mc  354.00 
2 Sint de legaturs din binder BAD22 4 - 6can 6 50rn  x 177,001-n1x 0,06m sA40 time 

6,50tu x 177,00m1 
 	Lu 

nip  
166.00 

1,151.00 3 Strat -de uzura ditt HA16 , 4cra 
4 1ndicaloare dc circulatie 4buc. Inc. 4.00 
5 Marcke runere icrgiUmlinale 262,50m lcar  (127 

6 Parapet de riguranta metalie zincat tip In 170,00m ramps Tardarei + 150,00m ramp Fawn ml 320.00 - 

7 Inierbare ralez 170,00m x 2,00m x 2 parti  nip 680.00 - 

TOTAL DEVIZ 

DEVIZ 7: ZIDURI DE PROTECHE 
1 Terasamonto la rec librate Ia reprotliare albie 90,00m  laths x 150,00m lungime x 1 00m mc 13,500.00 - 
2 Zid de protectie din gabioarte (75,001n + 75,00m) x 7,50nreird mc 1,125.00 
3  
4 

Create-Mil filtrarn-dscnant  
13 ocaj de anmeamente 

(75,00m  + 75,00m) x 10,40mpfral  
0,30m aria x 150,00m hnigirne 

nut 
ate 

1,500.00  
45.00 

- 
- 

TOTAL DEVIZ 
TOTAL FARA TY.A. 	

. 

*No taz  Cantitableate caracter orientally, untand a h dehnitivare odata cu elaborarea Proiectului Teltnic de esecutie si a Detalblor de oxecutia. 



I 	m 
PROCo INFRA S.115.1. 

PROCONSINFRA 
SRL- 

Proiecta nt, 
PROCONSINFRA S.R.L. 
Adresa sediu social: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti 
Adresa de corespondenta: Str. Malul Garlii nr. 31, Ilavele, Ialomita 

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL II - nerecomandat 
al  obiectivului de investitii 

„Reabilitare pod peste ră ul lalomita la Tă ndă rei pe W212" 
Faza: D.A.L.I.   

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Vaioare (fara TVA) 

TVA Valoare (Cu  TVA) 
0.19 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului - ' - 
1.2 Amenajarea terenulul - - - 
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenuluI la starea initiala - - - 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 60,000.00 11,400.00 71,400.00 

Total capitol 1 60,000.00 11,400.00 71,400.00 
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investItii 
Total capitol 2 	 0.0000 	 0.0000 	 0.0000 
CAPITOLUL 3: Cheltuiell pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 12,750.00 2,422.50 15,172.50 
3.1.1. Studii de teren 12 750.00 2,422.50 15,172.50 
3.1.2. Report privind impactul asupra mediului - 
3.1.3. Alte studii spedfice - - - 

3.2 Documentabi-suport ş l cheltuleli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizabi 2,000.00 380.00 2,380.00 
3.3 Expertizare tehnica 8,000.00 1,520.00 9,520.00 
3.4 Certiflcarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - 
3.5 Prolectare 261,600.00 49,704.00 311,304.00 

3.5.1. Tema de proiectare - - 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - - 
3.5.3.  Studio de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventli si deviz 
general 

44,200.00 8,398.00 52,598.00 

3.5.4. DocumentatIlle tehnice necesare In vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizabilor 9,500.00 1,805.00 11,305.00 

3.5.5. Verificarea tehnic ă  de calltate a prolectului tehnic ş l a detaliilor de executie 22,900.00 4,351.00 27,251.00 
3.5.6. Proiect tehnic si detalli de executie 185,000.00 35,150.00 220,150.00 

3.6 Organizarea procedurllor de achizItle 1,000.00 190.00 1,.190.00 
3.7 Consultanta 102,923.90 19,555.54 122,479.45 

3.7.1. Manaaementul de proiect pentru obiectivul de investitil (0.5% din C+M) 51 461.95 9,777.77 61,239.72 
3.7.2. Auditul financier (0.5% din C+M) 51,461.95 9,777.77 61,239.72 

3.8 Aslstenta tehnica 205 847.81 39,111.08  244,958.89 
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantulul (0.5%din C+M) 51,461.95 9,777.77 61,239.72 
3.8.1.1. Pe perioada de executle a lucrarilor 25,730.97 4,888.88 30,619.85 
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse In programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre 1SC 25,730.98 4,888.89 30,619.87 

3.8.2. Diriqentie de sanUer (1.5% din C+M) 154,385.86 29,333.31 183,719.17 
Total capitol 3 594,121.71 112,883.13 707,004.84 

CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii Si Instalatil 10,051,464.00 1,909,778.16 11,961,242.16 
4.1.1. „Reabilitare pod peste ră ul lalomita la Tă ndă rei pe 03212" 10,051,464.00 1,909,778.16 11,961,242.16 

4.2 Monte] utilaje, echipamente tehnoloqice si functionale . 
4.3 Utilate, echipamente tehnologice  SI functionale care necesita montai - - 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice sl functionale care nu necesita montaj si echipamente 
de transport 

. - - 

4.5 Doted - - 
4.6 	,Active necorporale - - 
Total capitol 4 10,051,464.00 1,909,778.16 11,961,242.16 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santler 201,029.28 38,195.56 239,224.84 

5.1.1. Lucrari de constructli si instalatli aferente organized de santier 180,926.35 34,376.01 215,302.36 
5.1.2. Cheltuieli conexe organized santierulul 20,102.93 3,819.56 23,922.48 

5.2 Cornish:Jane, cote, taxe, costul credttulul 116,333.33 116,333.33 
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente credltului bancii finantatoare - - 
5.2.2. Cota aferent ă  ISC pentru controlul calitatil lucrarilor de constructii 51,161.95 - 51,161.95 
5.2.3. Cote aferent ă  LSC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 
ci entru autorizarea lucrantor de constructil 10,232.39 - 10,232.39 

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor - CSC 51,161.95 51,161.95 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construireidestlintare 3,777.04 3,777.04 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 1,057,891.18 200,999.32 1,258,890.51 
5.4 Cheltuiell pentru informare si publicitate - - 

Total capitol 5 1,375,253.79 239,194.89 1,614,448.68 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
6.1 Preqatirea personalului de exploatare - - 
6.2 Probe tehnologice sl taste - - - 

Total capitol 6 - - - 
Total GENERAL 12,080,839.51 

10,292,390.35 
2,273,256.17 
1,955,554.17 

14,354,095.68 
12,247,944.52 din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

BENEFICIAR: 
JUDETUL IALOMITA 



Prolectant, 
PROCONSINFRA S.R.L.  

HReabilitare pod peste răe ul Ialomita la Tandhrel pe D3212" 

DE1/12UL QBIECTULUI:  
01 LUCRARI PREGAT/TOARE  

CCENARIUL II - Nerecomandat 

Nr. 
crt. Denumirea capttplelor si subcapito lelor de cheltuieli 

Yelpers 
fara TVA  TIM 

1 
Valoare cu WA 

lei 	J 	lei lei 
1 2 3 	 4 	 5 

Cap. 4 	Cheltuieli pentru investil;la de baz5 
4.1 Construcg  51  nstataUl  1,323,870.00  251 535.30 1 575 405.30 

4.1.1 
Terasamente, sistematIzare pe verticalS 51 amenajari 
exterioare 

0.00 0.00 0.00 

4.1.2 Rezistent§ 1 323 870.00 251,535.30  1,575,405.30  
4.1.2.1 LUCRARI PREGATTTOARE 1 323 870.00 251,535.30  1,575,405.30  
4.1.3 Arhitectură  0.00 0.00 0,00 
4.1.4 Instalatii 0.00 0,00 0.00 

TOTAL I - subcap. 4.1 1 323 870.00 251,535.30  1,515,405.30  
4.2 	1Moniaaj utilaje ş i echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 

TOTAL n - subcap. 4.2 0.00 0,00 0,00 

4.3 
Utitaje, echipamente tehnoiogice 41 functionale care necesitS 
montai 

0.00 0.00 0.00 

4 A Utilaje, echipamente tehnologIce §I f unctIonale care nu 
necesitli montaj si echipamente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 DotSri 0.00 0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL III - subcap, 4,3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00 
Total deviz pe oblect 

(Total I + Total II + Total III) 1,323,870.00 251,535.30 1,575,405.30 

Prolectant, 



Prelectant, 
PROCONSINFRA S.R.L. 

nReabilitare pod peste raul ialomita la Tindirei pe D3212" 

DEVIZUL 08IECTULUI:  
02 LUCRARI LA POD  

SCENARIUL  r  Nerecemandat 

Nr. 
at. 

Denum free capitolator gl subcapttolelor de chettulell 
Valoare 

TVA 
fara WA 

Valuer* Cu TVA 

lei  
3 

[_.. 	

tel  
4 

lei 
5 

l' 	1 
2 

Cap. 4 - Chattulell pentru Investitia de bazi 
4.1 Construct,li 51 instalatil 8,727,594.00 1,658,242.86 10,385,836.86 

4 1 1 ,. 
Terasamente, sistematjzare pe vertical5 ş i amenajSri 
exterloare 

040 , 000 0,00 

4,1.2 Rezistentil 8,727,594.00  
1,841,778.00 

1 658 242.86  
349,937,82 
572,223.00 

1(1,385,836.86 
2,191,715.82 
3,583,923.00 

4.1.2.1 INFRA5TRUCTURA - CUL61 
4.1,2.2 INFRASTRUCTURA - PILE 3,011,700.00 
4,1.2.3 LUCRARI LA SUPRASTRUCWRA 2,074,491,00 394,153.29 2,468,644.29 
4.1.2.4 CALE, TROTUAR, PARAPETI 694,290.00 131,915.10 826,205.10 
4.1.2.5 RACORDAREA CU TERASAMENTELE 103,805.00 19,722.95 123,527.95 
4,1.2.6 RAMPE DE ACCES 319,780,00 60,758.20 380,538.20 
4.1.2.7 ZIDURI D EPROTECTIE 681,750.00 129,532.50 811,282.50 
4.1.3 ArhitecturA 0.00 0.00 0.00 
4.1.4 Instalatli 0.00 0.00 0.00 

TOTAL I - subcap. 4.1 8,727,594.00 1,658,242.86 10,385,836.86 
4.2 	Montaj utilaie 5! echipamente tehnologIce 0.00 0.00 0,00 

TOTAL II - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice ş i functionale care necesitS 
mental 

0,00 0.00 0,00 

4,4 
Utilaje, echipamente tehnologice ş i funcponale care nu 
necesit5 =Mai 51 echlparnente de transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotki 0.00 0,00 0.00 
4.6 Active neoorporale 0,00 0.00 0.00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 ! 0.00 0.00 0.00 
Total deviz pe obiect 

I  (Total + Total/I + T eton/I) 8,727,594.00 1,658,242.86 10,385,836.86 

Prelectont, 
PROCO 



OBJECT 02: LUCRARI LA POD 

Proiectant, 
PROCONSINFRA 

ANTEMASVRATOARE - SCENARIUL - Nerecornendat 
„ReaLeta* pod peste rittl Islimits la Tiodilrei pe D.1212 

r. 
eNrt  Deruunire aclivitate CzkuktI cantitatii NI. 	Conlitete RU  Total  

OBIECT 01: LUCRARIPREGATITOUARE- 

DEVIZ 1: LUCAARI PREGAT1TOARE 
1 Somnakaare nitiera ternparara 2puncto Pu 2.00 

78.00 

 

2 Desfacere oak ( -12cm groeimc) 7,80m !Mime x 9$,80m lungime  nip 748.90 
3 Derafaeere asfalţ pc tempo (--100na_groliencl 7,00m laiirne x 177,00m iungiute trip 1,239.0U 
4 Dcefecerc borduri  de  beton 95 $0m1 X 2aarti nil 192.00 
$ Dionolere berm eimptu numb-item nomare 95,80m1 x 2parti x 0,2511m/m1 mc 48.00 
6 Dernolare parapet *Iona! metalie 95.8Cenlx 2parli. ml 19100 - 
7 Desfacere gad de acing= 4gini de scurgere x 2parti btu, $.00 - 

8 

9 1---- Demolare bcton do Nate 
9,00m [Mime x 85,70ro fungitue x 10em groxlme 

medie 
mo - - 

Dernontere entramaze de beton a:detente 5antretoan x 6grinzi x 3desehideri buc. 90.90 - - 
10 Demob= tencuieli decorative to Se si cold 209,00mp x 2 pile + 80,00nip x 2 euloi rep 560,00 - - 

/1 
Demerara partial beton banottete, ziduri 

intoarse, zaduri do garde 
25,09mc x 2 pilo .1- 75,00roc x 2 culei ole 200.00 _ 

12 Drum dc acme - terasamente 12,00mp sectiune x 150,00in lungimo a 2  me  31600.00 • - 
13 Drum do  accos -  babel 4 &Om  latimo x 50cm x  150,00m]  me 

Inc 
me 

300.00 
6,000.011 

240.90 

- 
14 Dig de devierc - teresamente 20 00mc eceliune x 150  00m1 x 2  

2,00me sodium x 120,90ml 
- 

- 
- 
- 15 114 de sleviere - protectic en aarmaraento 

16 
Incinta de palplamte recuperabte, incluki bolero 

ei scout= 
1.600,00mp infraxtructuri + 469,00mp la temp:: nip 2,000130 - - 

17 PlerfOnna de luau din piatra sparta - rnacara 30,00m x 30,00rn x 50ezu MG 450.00 - - 
18 Phitfonna de hicru din piatra spialit - forajc 250400nic x 3 x 50em ;tic 375.00 - 
19 Epuismente 45070a x 24 ore ore 1,440.00 - - 

TOTAL DEVIZ - 

DEV1Z 1; INFRASTRUCTURA - CULE1 
1  Sap 	h6400m la degqiare culei (151,00nm x 4,00m) x 2culei 111C 1,208. 00 ' - - 
2 

1- 
Foram picti d+- 1080nun I pikti x 2 culei x 22,00ml ml 352.00 - - 

3 Hutcm C25/30 in pleb 0,92inp_sectiuns x 8 piloti x 2  cute!  x  21,00m1  mc 310.00 - - 
4 AITIA11112 115008 in reloti Conform procetit de annare kg 29,450.00 - - 
5 Deautihre baton con:amino 0,92mi, sectiune x 1.00ittlx 16buc. me 15.00 - 
6 Determinmi sonico nedMenctive 167auc. x 20,00m1 ml 320.00 - 
7 Boon C16,,20 do egalizare 64mp x 0,10mgrosime x 2 cultic me 13,00 - .. 
8 Helm 00/371,3 adaptare culci (tediere) 16,00Lnp x 15,00m lungine x 2  colon  me 480.00 - 
9 Cofraje plane to adapt= ode! (tadiere) 100,00m x 3,50 inallime x 2 cake nm 700.00 - 

10 Artnatura 135006(r) la samara malei (rediere) Conform procent arouse kg 43,200.00 - - 

11 Pregatirea suprefetelor 
(15,5timf(12,80rop x 4m inettimo) ,-10mp4(16inp 

x 1m inaltime) tlOmpt.(16.5 top x ).5rn inaltime1) a 
2 euloo 

mp 249.00 - - 

12 Injectarea fourilar cu ratiest epoxidice Eetimat 0,30m1/mp ml 75.00 - - 

13 Perforari pentru encore 
9Inie./mp x 40cm pentru floosie nipde suptafata 

pregatiia 
ml 897.00 - 

14 Injectaree encore cu mini epoxidiee 
9bue./.mp a 40cm pantru &care nip  dc supreme 

pmgatita Joi/ 897.00 - 

I 5 
Been C30/37 la adaptare Mel. (parte spaanara 
coke 4- carnasulala) 

(5.50  rep !I_ 12m lungime)±{0.3re Frazzle it  3,00m 
x 12takinSue) a 2cutei 

ino 88.00 _ • 

16 
Cofraje plane la adapt= culei (parte spetioara 

mice + carnasuiala) 
(9,10rnphn x 12,00m lungitno t 2 fete a 5.5mp) x 

2c121ei nip 250.00 _ 

17 
Armatora B500S(C) la adaptare cute! (parte 

sporioara culce + carnatuisla) 
confoon prownt area= kg 10,160.09 - 

18 Opritori antiseistniei provezuti en =prat bp 3 2bue. a 2eulei buti. 4.00 - - 

19 
Apasalc sk roman en neopron artnet mobile tip 

10 
6grinzi. x 2culei hue. 12.00 - 

20 PriBill de pion sparia x 8,50m1)x 2culei _(0,75mc MP 13.00 - 
21 Grinda  do  reamtmre 0,40m  a  0,40m x 8,00m Iliac. it kapok.  

7buo. x 2eulci 
boo.  
hue. 

2.90 
14.00 

- 
- 

- 
- 22 Piaui de record= 1,10m x 4,00m it 0,25m 

23 
Hidroizoletie peotn: enprafete in contact eu 

tercnul 
(26.2.mp x 2fete 1- 15m x 17m + 25mp a 4 fete .,. 
10.5m X 11.00 09 x 2culei 

rem 1044.00 , - - 

24 Protoetie entieorozive euprefete do beton (34inp x 2 fete + Sm it 12 m) x 2culei 

TOTAL DEVLZ 

nip 256.00 - - 

- 



Proiectant 
PROCONS FNERA S.R.L. 

 - SCENAR1111, 11 - Nerecoramodat 
„Reabilitare pod peke riiul Ialornita  a rind ă rei pe DJ212 

Nt. 

ert. 
Denunaire actilitate Calculul cantitaiii U.M. Cantitate P-I.1. Total 

I" 	

DMZ 2: iNFRASTRUCIVRA - PILE 

1 Sapatura bc4.00m la d.osajare pile 
(24,00m perimetru x 2,00m x 1.50m Maltime) x 
3pile mc 1,336.00 - 1._  

2 Roo alai d-108Chrim 10 reloti x 2 Mk x 22,00m1 ml 440.00 .. - 

i 	3 Boron C25130 in plod 0,92mp sodium a 10 Soli x 2 pile x. 21,00nd mc 387.00 - - 
I 	4 Arrnatura B500S in piloti Conform prommt de AMMTV kg 36.765.00 - - 

[

5 Domulare beton contamicat 0,92.mp medium x 1,Ceml x 20bue. mc 19.00 - 
6 13cterminari =lice oediatruerive 20b0e. x 20,9008 ml 400.00 - 

7 Belau C16/20 ao wax.= %rap x 0,10m gosh= x 2 pde mo 20,00  I 

' 	8 Pragatima supraktelor 
(15.50mp+(23m x 7m ina51ime)+32.5mp+(34.3pm 

x 1.5m inaltinie)+40.5 impt(38.5mp a I tn 
Maniple)) x 2p0c 

mp 680.90 - 

9 ittioetmea &odor cu  rasini epexidiee EditrUlt 0,30tnllmp  
9M2cimp x 40em pentru ti came top de suprafam 

Pfogatfta 
9buchrtp x 40cm pentru fiecere  nip de suptetita 

intAilia 

Parforari Notre aruxne  

 	nil  
mi  

ml 

204.00 

2,448,00  

- 

- 

- 

10 

11 lujectama anooro  cu  ragrd epooddice 

12 Degajed  in  clevetie witm  profile metaline 8 Mx x 1.50 tu fungi= x 2File ml 24.00 - 
13 Profile metaliee 120 de so9dari2are 6,00m harginte x 8 Inteuti x 2pdo col 96.00 - - 
14 lieturt C16/20 de egulizare 130mp x 0,10m wait= x 2 pile me 26,00 - 
15 &ton C30/37 in radiere 20,00 nm x 17,60 m lungime x 2 pile MO 704.00 - 
16 Cofraje la radii:re 170 m x 3.5 inallime x 2 Rik nip 1,190.00 - 
17  

18 

Armature B5005 in radiere 
Ilidroizolafe imam suprafeto in contact cu 

tetanal 

Conform procent de =bare  
(170m perimetro x 3mirialtimer 170 nip i 30m 

perimetru x lot to-110m) x 2pile 

 	kg 

nip  

70,400.90 

1,420.00 

-  

19 
Beton C.30/37 la corn:mire devetil, la Necktie, 

cuzan.  ati si opritori 
(4,00mp ark x 12,00m lungint0 + 25m perimerm x 
30cm stigma x 7,00m inaltirne) a 2pge 

MC 201AX1 - 

20 Cofrajc plane Is examine dmatii, la bauchote, 
cuzineti ei opritori 

(4,(10rop x 2 fete +1.60m x 12rn luogime  it  2 rote + 
9in x 7re Maniple x 2 fete) x 2piie  mp 173.00 

21 Cofmle curbe  In camasuire elevatii 8.00m x 7,00m inaltime x 2 pile rap 112.00 - 

22 

23 

Armature 05005(0) la eamasuire clot* Is 
	Wacker; cuzineri ei opritori  

Neormert tip 3  to apritcut ,mtiassudei 

Conform procent armaro 

Ante. x 3pge 

kg 

but. 

24,122.00 

12.00 

- 

- 
24 Aparste do reamm au neap= =out Rae tip 9 6g5nzi. x 2rauduri  boo,  12.00 - - 

25 Aparme 	 maze= cu =Fen =rut matte tip de 
10 6grinzi. it  2randuri buc. 12.00 - - 

26 Pp:docile antkoioAvo auprafete do baton cu  
vopica speciata (25 m x 7m Mohr= + 50,00mp banelmta) x 2pile  nip  450.00 - 

TOTAL DMZ - 

DEV1Z 3: SUPRASTRUCTURA 
1 Reparatil  an  mortare epo:ddice grin21 6 grin.74 7I 3 dosobidori bue. 18.0(1  
2 Precom 	ex/crioura , 	: vistente 6 	 :  x3 &sanded bue. 18.90 - 
3 Baton C3945 in lace de so mbetonere 3,20rn , sectiuna x 85,70m 	t. me 275.00 

Arrarairra 135003(C) in place do euprabetoriere Conform procent de enure 39,971.00 - - 

Baton 035/45 in antretoaze 060m x l 50rn x 10 50su a 6bue. rac 57.00 

Cofraje la antretoaze 
(0,60m x 1,50m x 2 + 1,50 a 10,50m a 2 + 0,60  it 
10,50)  it  Gbile. 

nip  238.00 - - 

7 Armatura B5008(0) in artiretoeze Conform procent de arm= kg 4,800 .00  _ 
It Toreane ENV/138-'1'186087-15.2 Ja ardratoaxe (_10,50m x  6a  6 ant-dome) x 1,086kghril ml 411.00 . 

9 Ancoraic lip 1F15 6buc. a 6 anmemaze ml 36.00 
10 Ted cl = 62mni iiii. / 67rnm ext. 6buc.x 6 anlmtimze x 10,50m ml 378.00 - 
11 Bloturi de ancara" amt.. a 3dmichicleri but. 6.00 

2 Elemorric prefabricate grinda parapet tip 1 
.1,1,99m 

38buc. x 2 parti buc. 76.00 - 

13 Elemente prefabrirate grinda parapet tip 2 
L--. 1 A9m 

Abu. x 2 parti 22.00 - 

14 Salida do Mau Is intrados 95,80m x 7, 50m rap 719.90 - 

15 
Protectie aniicoroziva suprefete de beton en 

vopses speciala 
19, 09mpiml  it  15,70m lungimo  nip 857.00 - 

TOTAL DEV1Z - 



NI% 

ett Derannire activitate Calculul cautitadi  U. Cantitate i 	Pt. Total 

DEVIZ 4: CALE, TROTUAR, PARAPETI 
1 1-1droiro1atic perforrnanta tip membrana 11,20inp / rni pod x 85,70m lungitne nip 960,00 - - 
2 8trat onattetia Indroizolatie din 3cm BA8 10,75mp /  ml pod x 85,70m lungime nip 922.00 - - 
3 Ca10 pe pod din 4cm BAP16 anal inferior 7,80inp / rril pod x 135,7frai tungme rrip 669.00 - 
4 Cale pc pod din immMAS16 stud su_pc 'rim 7,80rop / nil pod a 85,70m Itingirna mp 669100 

5 
Parapet dc siguranta tip foarte greu114b tnelalic 

?Incas 95,80m1 x 2pard rut 19200 - 

6 Parapet pictorial metalic zincai 95,80m1x 2parti nu 192,00 
7 Borduri de granit 20x,25cm 95,80nd x 2parti rid 192.00 - 
13 Tinton 030/37 umplutura tro1uar 0,30mp Kim x 95,80ml a 2p11'i mc  58.00 - 
9 aeon erratic BA8 la trotuar (3cm) 11,30top / rial x 95,80trd x 2parti nip 250.00 - 
10 Tevi PVC11.0rom 2tevi x 95,80m1 x 2parti ml 384.00 - 

11 
Quode acumen tip T2(11 cu tuburi 

prolimgitoare 
4bue. x 2par1I lane. 8.00 - - 

12 Dispozitiv =pone lost do dilatalie D=100rom I1,30m1 x 2reeturi ml 2160 .. - 

TOTAL DEVIZ - 

DMZ 5 RACORDAREA CU TERASAMENTELE 

1 
Ftaei de motif= 4,00m x 1,10m x 25cm din 
baton smut clasa 030/37 7 placi x 2 cuică  bum. 14.00 

(ifirtZi de rezemare 0,40m x 0,40m x 8,00m din 
baton arms!  class 030/37 1 grinda x 2 cold Mao. 2.00 

3 Prism de Matra sparta sub grinzi, de rezernare 1,00mc x 8,00m x 2 eulei MC. /6.00 
4 Beton  025/30 in fiiridatie sfert do con 0,50mchail x 15,00m x 4 mc  30.00 

UntplÜlUli conipaetate la sfert do con (3,14 x 5,50m a 0,00M a 6,0001)/3 rem 208.00 
6 Strat  do balast 	10em 3,14 x 5,50m x 7,00101- 40,00mp nip 161,00 
7 PM= Is  sfert de CDR baton 030/37 - 314 a  5,50in x 7,0Cra + 40,00nm ntp 161.00 

Casiuri pc taluz 8,00m x ml 32.00 
9 Scari pc tabu 8,00m x 4bue. rid 32.00 
10 

 
Pereu de piatra is ban casiului 2,00me x 4 bum.. MC 8..00 

TOTAL DEVIZ 

DEVIZ 6: RAMJPE DE ACCES 
1 	SUM de Matra sparta =mice optimal 8,00in lafmac medic x177,00m fungi= a 25cm me 354.00 - 	I 

.._ 2._ i SUM do lewd=  din binder BAD22,4.:6em _ 
§tri-dc 'aura dingA71.6 54-cm 

6.00. rai a 177 00m1 x 0,06..  m x 240 One 
6,50;in x I77,00M1 

to  
nip 

1E6,00 " 1 
- 

-1 
1,151.00 

4 Inctimatoare de circuletie 4buc. bile. 4.00 .. - 5 Marcaje  :micro  longitudina10 262,50m Ian 0.27 - 

6 Parapet de sigssranta mdalic zineat tip 112 170,00m rannia Tandarei + 150,00m ramp FMcsii nil 320,00 - 

7 Inierbarc taluz 170,00m a 2,00m x 2 parti nip 680.00 - - 
TOTAL DEVIZ - 

DEVIZ 7! ZIDURI DE PROTECTIE 
Terasamente  Is recalibrare si reproillitro afbie 90,00m Intime a 150,00m lunglme x 1,00m 13.500.00 

2 Zi11 de mimetic din 8,1bioarie (75,00m + 75,00m) x 7,50mc/m1 MC 1,125.00 
3 Geoteatil fi1trant-drenant (75,00m + 75,00m) x 10,00:op/nil 1111p 1,500,00 
4 blocaj de arirocanicrite 0,30m &Tie a 150,00na bangime mm 45.00 

TOTAL BE VIZ  
TFOTAL FARA T.V.A. 

Prolectant, 
PROCONSINFRA SRL 

LvElkurimmag,„şualgailLN.sogid 
„Reakiilime pod prate viol Ialornita la  Ţ ndšrai pe t13212 

*Nota' Cantitanle au ccracter orientativ, urmand a ti definitivate aims on  elaborarisa Proiemodui Tab= do  exceutie si a Detalillor de =antic. 
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SECTIUNE  TRANSVERSALA SUPRASTRUCTURA  -  SCENARIUL II 
Scara  1:20 
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