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1.

DATE GENERALE

1.1.

OBIECTUL INVESTITIEI
Municipiul Slobozia intęntionęază achizitionarea seľvicĺĺlorde veriÍicare tehnică

a

documentaţiei tehnice de pľoiectaľe afeľentă pľoiectului ,rR.eţea integrată cle piste cle biciclete
pentľu facílitaľea mobilităţÍi alteľnative nepoluunte''cod SMIS 128396, care cuprind atât verificarea

documentaţiei tehnice de execuţie (proiectul tehnic de execuţie pľoiectul pentru ob1inerea autorizaţiei
şi
de construire), cât şi verificaľea pe tot paľcuľsul execuţiei, a tuturoľ documentelor ce reprezintă

modificări ale solutiilor tehnice proiectate' înconformitate cu prevederile Legii 10/1995 pľivind
calitatea înconstructii, cu modificările şi completările ulterioare'
Prezentul caiet de saĺcini reprezintă' ansamblul ceľinţeloľinbaza cárota se ęlaboľează pľopuneľea
tehnica si financiara de cătrę fiecaĺe entitate interesata, in acord cu necesităţile Achizitorulrri.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia achiziţiei diľecte a contractului având ca
obiect prestarea serviciiloľ de de veľificare tehnică a documentaţiei tehnice de pľoiectaľe aferentă

pľoiectului ,,R'eţea integľată de piste de biciclete pentľu facilitaľea mobititřtţii alteľnative
nepoluante"cod SMIS 128396.
VeriÍicarea şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor
şi a
constructiilor privind respectarea cerintelor prevánlte de lege reprezintá o componentă, a sistemului
calitătii înconstrucţii, şi se eťectueazá de către specialişti cu activitate înconstrucţii, atestaţi tehnicoprofesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice Amenajării Teritoriului.
şi

1.2. ACHIZITORUL/BENEFICIARUL

Municipiul Slobozia, Cod de identificare fiscala: 4365352; Strada: Str. Episcopiei, nľ. I;

Localitate: Slobozia, Jud. Ialomila.

1.3. CONTEXTUL PROIECTULUI
1.3.1. Contextul ľealizărĺĺinvestiţiei o benefÎciirezultate
Comisia Europeană' prin politicile dę coeziune, prevede acoľdarea unei atenţii spoľite dezvoltării
urbane durabile, inclusiv prin dezvoltaręa unor sisteme de transport care respectă mediul, cu emisii
scăzute de dioxid de carbon şi pľomovarea unei mobilită1i uĺbane duľabile.
Creşterea mobilităţiĺ uľbane şi inteľuľbane sunt teme pľincipale ale Uniunii Europene
pentľu peľioada 2014-2020' astfel, rcalizarca traseelor pietonale pentru biciclişti reptezintápľitoľită1i
şi
de finanţaľe înexerci1iul încurs al Uniunii Euľopene.
Înacest context, a devenit esential master planul mobilităţii integrate (PMUD _ Planul de
Mobilitate Urbană Duľabilă) care trębuie să se lncađrezeînplanurile stabilite privind dezvoltarea
uľbană şi mobilitatea cetăţeniloľ, bunuľiloľşi seľviciiloľ şi caľe conţine soluţii de mobilitate urbană
altemativă aşa cum sunt pistele de bicicletă şi sistemele de bike sharing'

Astfel, abordarea strategică înplanificarea transportului uľban sę realizeazá pe bazaprincipiilor
integrării, participării şi evaluăľii învedeľea satisfaceľii nevoiloľ de mobilitate
ale persoaneloľ şi a1e
instituţiilor sau firmeloľ înoľaş si zona metľopolitană, pentľu îmbunătăţiľeacalită1ii
vieţii.

La

data de

9 maľtie 2007, Uniunęa Europeană a adoptat pachetul Energie pentru o lume în

schimbare, angajându-se unilateral să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cuZ1%opână
înanu! 2O2O,
context încaľe, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii
eforturilor locale şi
regionale, dat fiind faptul ca guvemanţa pe mai multe niveluri constituie un instľument
adecvat pentru a
spori eficienţa acţiunilor menite să combată schimbările climatice'

obiectivele Studiului de Fezabilitate sunt coľelate cu obiectivele documenteloľ stľategice
existente la nivelul municipiului, la nivel judeţean, regional, naţional euľopean' după
cum uľmează:
şi

o

Cartea Veľde Euľopeană a Tľansportului Uľban
-,,Spľe o nouă cultuľă a mobilitătii
uľbane''.

Documentul stabileşte pľovocăľile pľincipale la care trebuie să răspundă mobilitatea
urban,
pľoiectul propus având impact asupra tutuľor celoľ 5 aspecte mentionate:

o

@
@
@
@
@

oroşe ctt traficfluid,

orrş, mai ptłţinpoluante

tnr'port

urbcĺn mai inteligent'

tor'port urbąn accesibil,
tor'port urbąn încondiyii

de siguranţă şi securitate.

Masteľ Planul Geneľal de Transpoľt al României

Master Planul General de Transport al României stabileşte liniile directoare etrpentľu
o
dęzvoltare înmod durabil, unul dintre ľezultatele sale estimate fiind:
,,Un sistem de transport
durabil (sustenabil)'', obiectiv sprijinit şi prin implementaľea pľoiectului de faţă.

o

Pľogramul opeľaţional Regional2014-2020
Încadľul PoR 2014 -2020 este definită opoľtunitatea ľealizăľii de planuľi de mobilitate

uľbană sustenabile, avându-se înveđere

'/
í

necesităţile pľivind creşteľea gľadullide mobilitate al persoaneloľ bunuľilor,
şi
spoľiľea acĺcĺptabilitătrii poptilaţiei la nevoile pieţei
de muncă de

ľegionaĺ/ĺocal

forţei

la

nivel

fovorizarea tmei cresteri asigtrarea tmai transport urbąn şi peľiurban sustenabiĺ.
Proiectul de implementare a sistemului integrat pentru creşteľea mobilită1ii uľbane pľin
investiţii îninfľastructura de transport public pentľu reduceľea emisiiloľ GES se încadľeazâ
în
obiectivele Axeĺ pľĺoľitaľe4: Sprijiniľea dezvoltăľii urbane duľabile, având ca pľioritate
de
investiţii Pľomovaľecĺunor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentrLl toate tipurile
de
muĺtimodąle durabile şi a măsuriĺor de adaptare ľelevante penţľu atenuaľe, pi1n Reduceľea
emisiíloľde
caľbon înmunicipiile reşedinţci de juĺIeţ pľinínvestiţíibazate pe planurile cle mobilitute uľbană
duľąbiIă.

'/

o

Strategĺa Integľată de Dezvoltaľe Uľbană a Municipiului Slobozia 2014-2023.
Document cadru de ľeferinţă caľe stabileşte diľecţii stľategice clare pentru viitorul
oľasului si al ,,Strategia Integratá d'e Dezvoltare Uľbană a Municipiului Slobo zia 2014-2023,, carę
stabileşte diľecţii strategice claľe pentru viitoľul oľaşului al cetăţeniloľ, facilitând luaľęa unoľ dęcizii
şi
impoľtante întoate domeniile deactivitate.
Proiectul fundamentat prin studiul de fezabilitate se regăseşte în obiectivul strategic
o.S"2.: Asígurarea uneí mobilÍtăţi urbane ilurabile, care să contribuie la creşterea accesibilităyii
şi
atľactivităţii municipiului şi caľe să susţínădezvoltarea economică
şícreşterea catităţií vieţii
cetăţeniloľ, bazat pe direcţia de inteľvenţie: Pľomovaľea şi dezvoltarea sistemeloľ de transport
ą lt eľnativ e ş i a int er mo dal it ătr ii, la poziçia 7 4.

o

Planul de Mobilitate Uľbană Duľabilă al Municipiuluĺ Slobozia

Proiectul: Reţea integľată de piste de biciclete pentľu facilitaľea mobilităţii alteľnative
nepoluante se ľegăseşte întematica: Infľastľĺlctuľăşi seľvicli, sub numele: Moĺleľnizaľeacompleta a
infľastructl.tľii ľutieľein zona centľala (P-ta Gaľii _ BţI. Unirii _ BţI. Cosminuhli) _ mocleľnizarea
infrastľl'tctuľii rutieľe, amenajarea písteloľcle biciclete si a tľotrtareloľ, amenajaľea statiiloľ de
autobu7, mocleľnízclrea sistemllluí de ílumÍnutpublíc, înscrisă înobiectivul Axei 4, ĺa Prioritatea cle
investiţii 4e-' Promovaľea unor stľategii ctt emisii scăzttte de dioxid de carbon pentľu toate tipurile de
teritorii, înspecialpentnl zonele urbąne, incll,tsiv promovarea mobilitătrii l'rbąne multimodale duľąbile
şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuĹlre, încadrul Programului operaţional Regional
(POR) 2014-2020.
1.3.2. Analiza situatiei existente si identificaľea necesitatiloľ si a deficientelor

Înscopul stabilirii soluţiiloľ optime, a etapeloľ de implementare şi fezabilităţii economice
şi
financiare pentru ręalizarca traďului de biciclişti pľopus, a fost necesaľă realizareaunei ana1ize temeinice
a situaţiei actuale, înceea ce pľiveşte mobilitatea uľbană înMunicipirrl Slobozia,
şi identificaľea

deťrcienţelor existente.

Înacest scop, au fost

fęz abilitatą resp e ctiv

---)
---)

analizate documentele relevante pentru problematica studiului de

:

Planul dę Mobilitatę Uľbană alMunicipiului Slobozia,
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slobozia
coĺelate cu studii înteren realizate pentru identiťrcarea caracteristiciloľ infrastructurii existente,
pfecum şi a caracteristiciloľ ciľculaţiei ľutiere, ale căľoľ ľezultate au fost incluse înStudiul de tľaÍicla
nivelul Municipiului slobozia, anexat la prezentul studiu de fezabilitate.
Elementele rezultate din analiza documentelor existente
şi a studiiloľ de circulatie efectuate în
teren, au fost sintetizate astfel încâtsă poată fi identificate principalele deÍicienţe ale sistemului de
transpor1 actual, înspecial din punctul de vedere al mobilităţii uľbane durabile' iar concluziile au servit
pentru stabilirea zonei de implementare a traseului pietonal pentľu biciclişti, astťel încâtręzultatele să
şi
fie optime.

Datele ana7izate au fost introduse ca date de intrare înmodelul de tľansp ort ú1lizat pentru
evaluaľea situaţiei actuale, precum şi a impactului implementăľii difeľiteloľscenarii testate' pe teľmen
scurt şi mediu.

Creşteľea mobilită1ii uľbane pľin îmbunătăţirea ľeţelei uľbane pietonale si velo este unul din
obiectivele majore ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Prin înfiinţaľeade noi tľonsoanę cu caľacter nemotoľizat sunt preconizate rezultate încomutarea
cetăţeniloľ de la autotuľismul pľopľiu la tranzitul pietonal
şi bicicletă, având ca şi consecintă reduceľea
emisiilor de CO2 (cES).
Tronsoanelę cę fac obiectul proiectului pot asigura un flux de traÍic pietonal
şi velo de tľanzit
reprezentând o altemativă ecologică şi sănătoasă de transport pentľu cetăţeni si tuľişti.
Încontinuarę este prezeĺtată,situaţia actuală a infľastructurii rutiere si a asigurăľii
condiţiiloľ de
transport/circulaţie a cetăţenilor Municipiului Slbozia sau a celor aÍlaţiîntranzit'

a.

Infrastľllctuľa rutieră

Căile de comunicatie şi transport ale municipiului Slobozia satisfac înprezent o bună parte a
necesită1iloľ actuale, daľ sunt de ľemarcat următoarele aspecte
şi disfuncţionalităţi:

.
,

'
'

starecĺ tehnică necoľespunzătoaľe;

lipsa trotuąrelor şi a marcajeloľ coľesptmzătoare;
lipsa sau întľetineľeanecorespunzătoaľe a indicątoareloľ rutiere;

valorile maľi de trafic

şi pondeľea riclicată a

traficttltli de tľaveľsaľe(tľanzit).

Pe raza municipiului se întâlnesc următoaľele categorii de strázi:

-

Stľăzi de categoľia a I-a - magistľale, care asigură preluaľea fluxurilor majoľe ale oraşului
Străzi de categoľia a II-a - de legătură, care asigură circulatia majoră întrezonele
functionale şi de locuit

-

Străzi de categoľia a III-a - colectoare, carępreiau fluxuri|e de trafic din zonele functionale
şi le dirijează spre străzile de legătură

-

Străzi de categoľia a IV-a - de folosíntă locală, care asigură accesul la locuinte pentru
şi
servicii curente, sau ocazionale

b.

Reglementaľea traficului rutieľ
ÎnMunicipiul Slobozi a, organizarea şi controlul traficuĺui sunt realizate

-

prin:

semnalizare rutieľă statică _-- reglementăľi pe baza indicatoąrelor de circulatie
marcajelor rutiere
semnalizaľe rutieră dinamică

-

si

a

semaÍorizaľe

Înmunicipiu există mai multe zone de congestionare a traficului, fenomenul fiind mai accentuat
înoľele de vâľf.

Locaţiile ľespective au fost identificate ca urmąre ą rezultątelor contorizărilor de trafic
şi se
caractenzează'pintr-un factor de utilizarę a capacită1ii (ICU) aproape sau chiaľ peste 100%.

c. Transportul public uľban
Transportul public de pasageri înmunicipiul Slobozia este deservit prin operare delegată.

Flota vehiculelor operată de operatorul public esteformată din 8 autobuze'

'

Exploatarea serviciului se face pe trei tľasee:
TraseÚll nr. 1: Piata Garii-Bd. Cosminultti-Bcĺ. Matei Basarąb-Soseclua
Brailei-Cartier
Slobozicl Nouą (lungíme tľaseu: 7,5 km/sens si ľetur);

'

Tľaseul nľ, 2: Piata Garii-Bd. Uniľii-Bd. Cosminĺlltti-Bd. Matei Basaľab-Sos'
CalarasiStr- Geneľąl Magheru (lungime traseu: 6 km/sens si ľetur);

'

Traseul nr. 3: Kaufland-Piata Gaľii-Bd. Cosminultd-Bd. Matei Basaľab-SoseaLrct
Bľailei-Str. Independentei-Str. Ianache-SoSeaLtct Noľclĺiltli-Str. Closca-Str. Garii-

Kaufland (lungime traseu 6 km/sens).

d.

Seľvicii ĺIe transpoľt intľajuĺIeţean(cu autobuail)

Datoľită pozi1iei geogľafice, municipiul Slobozia este tľanzitat nu numai de tľaficul
de scurtă
sau medie distanţă ci şi de cel de lungă distanţă. Astfel că, acesta aľe
legătuľi de tľanspor1 cu poli uľbani
majori cum aľ Íi Bucuĺeşti, Constanţa' Bľăila, Buzău sau Galaţi. Seľviciul cle transpoft
peľsoane este
asigurat de mai mulţi opeľatori regionali sau naţionali de tľanspoľt.

e.

TranspoľtferovÍar

Municipiul Slobozia este nod feľovĺar aI Magistralei 800 a Căiloľ Feľate Române, M802
Slobozia - Călăľaşi (44 Km), făcând legătura cu ľuta pľincipală 800 Bucuľeşti
(noľd) - Ciulnita Feteşti - Medgidia - Constantą _ Mangaliaprin nodul Ciulnita, la 17 Km.
Cererea de transport feroviaĺ de călători este deservită de un număr z]lnic d,e
Regio, toate avand ca punct terminus Sau ca punct de plecare staţia Slobozia'

1,7

trenuri (servicii)

Este de observat faptul că', avänd învedere distribuţia serviciiloľ ťeľoviare,nodul
feľoviaľ
Slobozĺa este conectatlra ľeţeaua majoľă de căi ferate, prin intermediul conexiunilor'
la magistľala
Bucuľestĺ _ Constanta şĺBucuľeşti _ Buzău.

Í. Paľcări
Înceea ce priveşte spaţiile de parcare, cea mai maľe pľesĺunese regăseşte

înzone centľală, În
lungul bulevaľdului Matei Basaľab şi învecinătateapľimăľiei. Fiind voľba de principala
arterá ce
tranzitează' oľaşul, aceasta aglomercază un număr ridicat dę obiective de
interes public, cereľea pentru

locuri de parcare fiind mai ridicată decât oferta zonęi.

Zona pnncipală de interes a centrului oľaşului, face ca pe perioada noptii, paÎaaÎea pe
de
bdul.
Matei Basarab să nu mai facă,faţă,, mai ales când este folosită de rezidenţii zonei.
şi
La momentul actual, paľcările publice din municipiul Slobozia pot fi folosite de
orice peľsoana
caĺe detinę un autovehicul' indiferent de localitatea de provenienţă.

La nivelul municipiuluĺ exista un numaľ total de 3.881 locuri de paľcare aflate înevidenţele

UAT repaľtizatepe cartiere

s.

de locuit.

Tľanspoľtul de mărfuri

Din matricele origine - destinaţie, efectuate pe reţeaua adiacentă municipiului S1obozia,
au
rezu|tat distribuţii mai uniforme ale tľaficului de măľfuľi decât cel de pasageľi'
Astfel că,

tranzitul vehiculelor comerciale se -face, înmare măsură' pe axeĺe Draina-Brăila

şi [Jľziceni -

Din totalul deplasăľĺefectuate înoľa de vâľţ de către vehiculele comerciale care
utilizează, reţeaua stľadală a municipiului şi repľezintă ľelaţii întľecele cinci zone
exteľne,

apľoximativ 40o/o este ľepľezentat de tľaÍic de traveľsaľe' generat
exterioaľe.

h. Mijloace

şi atľas de

zonęle

alternative cle mobilitate

Mersul pe jos este foľma cea mai fundamenta|á a mobilităţii. Este ieftin, făľă emisii,
foloseşte puteľea omenească mai degrabă decât combustibilii ťosili, ofeľă beneficii importante

pentru sănătate, este la fel de accesibil pentru toţi indiferent de venituri, iaľ pentľu mulţi
cetăţeni este o
suľsă de maľe plăceľe.

Amelioľaľea calĺtăţii spaţiiloľ pietonale este una din stľategile ce atinge mobilitatea
durabilă.
Există două categorii de facilităti pentľu pietoni:
întrenlpte(trecerile pentru pietoni)
neîntrerupte(alei), caľe pot fi clasificat e ca atare'. holuri, alei, curti, trotuare, drumuri
publice şi trasee, străzi pietonale si pieţe (Litm an,2002).
Pornind de la principiile de pľoiectare şi amenajaľe a spaţiilor pietonale, profilele stľadale
din municipiul Slobozia pot fi clasificate după următoarele cľiteľii:

'/

,/

':":;;;;ensionat

.

dimensionat corect
gľadul de pľotectie (sau)

..

expus

protejat
Analizänd situaţia existentă a municipiului Slobozia' se observă un pľocent ridicat al spaţiilor
pietonale dimensionate corespuĺlzátor, dat se idęntifică
şi tľotuare subdimensionate care îngreunęazá
deplasările pietonale sau străzi cu un grad insuťrcient de permeabilitate (treceri de pietoni
aflate la
distanţe prea mari).

Înceea ce priveşte calítatea spaţiului pietonal, acesta se află întľ-opropoľţie d'e 75oń întľ-o
staľe bună spre medie, fiind nęcesare ajustări înceea ce priveşte racordarea borduriloľ maľcarea
şi
tľonsoanelor pietonale pentru persoane cu mobilitate redusă.

Municipiul Slobozia nu are un pľofil turistic, însădispune de numeľoase zone de agľement,
dintre care trei parcuri (Parcul Mare, Parcul lalomiţa si Parcul oraşelul Copiilor)' ce sunt
slab
conectate întľeele.
Înceea ce priveşte deplasăľile cu bicicleta, modul de confoľmaľe urbanistică a municipiului
Slobozia facę ca acesta să detină o dimensiune optimă pentru deplasări pietonale velo.
şi
Dotările cele mai importante şi zonele de locuiľe cu cea mai mare densitate se înscriuîntr-un
perimetru de 1 x 1 km, o distanţă uşoľ de parcurs pe jos sau cu bicicleta.

In momentul de façă municĺpiul Slobozia nu detine infľastľuctuľă velo,
dar configuľatia
tramei stľadale peľmite amenajaľea unei ľeţele de piste benzi pentľu
biciclete.
şi

Dimensiunea redusă a oľaşului şi ľelieful care nu prezintă, pante accentuate
pe teľitoriul
intravilanului municipiului, face favoľabilă contuľaľea unuĺ tľaseu de
biciclete care să îlînconjoaľeşi
să facă legătuľa întreprincipalele zone învecinate (Cartierul Bora,
Slobozia Nouă, oľasul Amaľa,
etc.).

i.

Disfuncţííidentificate la nívelul infľastľucturiíde transport

* Principalele disfuncţionalităţi identiÍic
ate la nivelul infľastľucturii de tľanspoľt, sunt

uľmătoaľele:

ľutiere de pe reţeaua stradală a municipiului Slobozia;
adaptivčl, ceea Ce conduce la clpcriţict congestiiloľ cĺe trclfic,înspecial
înoręle de vârf;
general, ce contribtlie la impach,tl negativ asLtpra mecliultli
şi cątităţii vieţii ceĺăţeniloľ;

şi au un impact negativ asupľa mediului;

un cost ridicat al călătoriei;

centrală;
* Principalele probleme
identiÍicate la nivelul

bicicleta, sunt:
'-->
-

->

infľastľucturii specifice pentru deplasăľile cu

Lipsa planificării reţelei velo pe ansamblttl Mtmicipitłĺtti Slobozia
Starea tehnicčíconsiderątă îngeneral nesatisfăcătoare a drumurilor locale

---' Lăţimea platfuľmei dľumulĺli nu este coresptmzătoąľe,
datorită
de

propľietate

_> Amenajarea deficitară

frontului îngortal limitei

înaliniamentul stľăzii (adesea nu exista spaţii de siguranţă
faţă
de bordura de delimitare ą cąrosabilului Şi.fcĺţăde garduri, vegetaţie, mobilier
urban,
ftşii de stâlpi şi copaci);

---+

Semnalizarea orizontală este deficitaľă, iaľ cea verticală aprocrye
indicatoarele rutiere sunt greşit alese şi amplasate;

că lipseşte sau

_> Lipsa indicątoąrelor de orientare
pentru biciclişti,'

-+ Lipsa unor panouri cu reteaua traseelor de biciclişti;
---+

Lipsa facilitčĺ1ilorpentru biciclete (parcări biciclete la gară, staţii
de tľanspoľt public,
institutii, parcuľĺ,stadion, centre comerciale) ;

--' Lipsa unui sistem alternativ
bicicletelor;

1'3'3'

de mobilitate urbană utilizâncĺ staţii automate de închirieľe
a

Analiza stării constľuctiei, pe baza concluziiloľ expeľtizei tehnice
In conformitate cu legislatia in vigoare, expertizatehnica a
fost întocmită învederea amenajării

de piste de biciclişti, cu recomandatęareďlizani unor structuri
rutieĺe adecvate, înfunctie de tĺafic şi
realizarea unoľ lătimi a platťormei conform cu standaľdele
şi normęle tehĺice învigoaľe' asiguľarea
scurgeľii apeloľ si pľevederea unoÍ lucrăľi de sernnali zare rutieră,coľespunzătoaľe.
Date privind amplasamentul si topogľafia

o

componentă cheie înpoliticile zonelor urbane o constituie promovarea
dezvoltarii urbane,
prin intermędiul dezvoltarii transportului ecologic. Lucrările se Vor
face şi învederea asiguľăľii
desfăşuľării fluente şi circulaţiei însiguľanţă, apietonilor
bicicliştiloľ.
şi

Din punct de vedeľe juľidic traseul reprezintă domeniul public de ĺnteľes
local si
parte din ľeteaua de stľăzi a Municĺpiului Slobozia, jud,.Ialomiţa.
Studiile topografice s-au executat ut1lizänd echipamente moderne
lucrărilor de drumuri.

Au fost

realizate

însistem

şi programe

Í'ace

adecvate

Stereo 70 plan de referinţă Maľea Neagră 1975, respęctând

normativele impuse de oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie
şi Cartografie.

Date tehnice ale obiectivelor expeľtízate
In conformitate cu STAS lO144
ca stľăzi uľbane de categorĺe II sau III.

-

Drumuri. Profiluri Tľansversale, obiectivele se încadreaza

Tľaficul desfăşurat pe aceste străzĺ se înscľieînclasa

de tľafÎcGREU şi FOARTE

GREU.

Traficul constă înmijloace de transport alcătuite din autoturisme, autoutilitare
cu saľcină de

până la 10 to şi alte vehicule pentru deserviľea obiectivelo

r din zoná.

Prin amenajarea pistelor de biciclişti, se Voľ cľea spaţii speciale pentru
circulaţia acestora.
Reţelele ĺIe utilitiiţÍ existente

Au fost identiÍicate diverse reţele de utilităşi (electrice, gaze

necesară ob1inerea đeavize înconformitate cu Ceľtificatul de
uľbanism.

anturale, apă şi canalizaľe)' fiind

In urma obtinerii avizelot dę la detinători dę utilităti, se Vor avea învederę
recomandările
acestora, dacă este cazul- Lucrarile de constructie vor fi pľoiectate astfel incat
sa nu fie afectate retelele
de utilitati existente saupervizionate a fi construit e in zona.
Categoría cle importanta a lucľarii

Luqarea ce face obiectul pĺezentului pľoiect se incadľeaza in categońa
,,Crr- Constľuctii de
impoľtanta noľmal in conformitatę cu HGR nr.766/t997
,,R.egĺilament privind stabilirea categoľiei de
importanta a constructiiĺot si cu ,,Metodologie de stabiliľe a categoľĺei
de importanta il
constľuctiiloľ'', elaboratę đeINCERC, laboratoľ SCB-BAP in aprilie 1996.
Date

pľivind utilítatea publică

In ultimii ani la nivel euľopean si national au fost si sunt promovate politici
de promovare a
transpoľtului cu bicicleta.
In acelasi timp numarul peľsoanelor ce folosesc bicicleta ca mijloc de trasnsport
cât şi înscop
ľecreativ, a crescut exponenţial. In acest context, ĺnfľastructuľaexistenta
de tľanspoľt necesita
imbunatatiľi pľĺnasĺguraľeaunoľ caĺ de circulatie destinate pietoniloľ biciclistiloľ.
şi

Prin proiect sę va urmări asiguľaľea tľaficului auto, al bicicleteloľ pietonal in conditii
şi

normalę de siguranţă, prin:
--+

Asigt'tľąrea scurgeľii apelor pluviale in zoną străzilor
şi bulevardelor;

'--+

Dezvoltareą ąctivitatilor economice, comerciale
infr as tructur i minimal

1.3.4.

si

turistice

prin

dezvoltaľea unei

e.

Starea tehnĺcă a aleiloľ pietonale

ż Situaţia exístentă
Bulevaĺdele sunt alcătuite încea mai mare paľte din îmbľăcămin1iasfaltice cu grosimi

variabile, pe fundaţii din împietruiľi.

Circulaţia ľutieľăpe bulevaľde şi străzi se desfăşoaľă pe 2-4 benzide ciľculaţie (lăţimea
păľtii caľosabile Íiind de 7-74,OO m), câte 2-4 benzi de circulaţie pe fiecare
sens de ciľculaţie.
Trotuarele au laţimi vaľiabile cupľinse întľe1,60 2,70 m
şi
Suprafata de rulare pe sectoarele studiate prezinta unele degľadari specifice îmbrăcăminţiloľ
de acest fel' motiv pentru care pe timp nefavorabil circulatia se desfasoara anevoios,
apele stagnand pe
partea carosabila in lipsa unoľ pante adęcvate de cuľgeľe.

Nu sunt necesaľe intervenţii asupľa sistemeloľ ľutĺere ale stľăzilor sau bulevaľdeloľ cu
exceptia zonelor unde se vor amenaja piste de bĺciclete.
Din constatările facute la ťata locului a rczultat faptul ca dispozitivele de colectaľe, dirijare
si
evacuare a apei, se regăsesc încadrul canalizáni orăşeneşti, astfel încâtva
fÎnecesară ľepľofilaľea

străzii pentľu asiguľarea scuľgeľiĺapeloľ către canalizarea oľăsenească existentă. Pantele

transversale şi longitudinale existente, nu asiguľă o scurgeľe a apeloľ eficientă
astfel încâtprezenţa
apei pe partea carosabilă şi încorpului drumului duce la degradaľea continuă
a acestuia.
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ż Evaluaľea staľii tehnice

actuale

Evaluaľea starii tehnice a strázilor s-a rea|izatprin identiÍi carę
vizuale (cartarea drumurilor)
si investigatii geotehnice.

Staľea tehnica a stľăzĺloľs-a evaluat pe bazaparametriloľ
de stare: capacitate portanta,
planeitate, ľugozĺtate si staľe de degľadaľe (ID), conform
NoľmatĺvuluĺCD 155 ,Jistrulctiuni
tehnice pentru determinarec, stării tehnicea drĺlmĺtľiloľ
modeľne,,,anexa
6.

. Sectoąrele asfaltate

Din punct de vędoľę al structurii rutierę este flexibil, cu îmbrăcăminte
asfaltică. Înprincipal
se observă de suprafaţă (D.S.R.) ľespectiv supľafaţă exudată
şi defecţiuni ale îmbľăcăminţii
asfaltice (D'I'S'R') respectiv văluriri
şi ľefulări, srrprafaţă cu ciupituľi, încľe1ităşi peladă' într-o
propoţie de aproximativ 35Yo.
Aceste defec1iuni pot Íi tratatę pľin dispunereafrezárri supľafeţei
asfaltice. Înconformitate
cu tabelul 2 a7 acellliaşi noľmativ acestę defecţiuni sunt consicleľate
defecţiuni uşoaľe Sau
mijlocii.
Sunt identificate defecţiuni ale stľucturii rutiere (D.S.T.R)
şi defecţiuni ale complexului
rutier (D'C'R'), ľespective fisuri şi cľăpătuľi, pe o suprafa1ă de
aproximativ 10%. Multe dintľe ele
sunt datoľate lucrărilor edilitare şicreşterii tľaficului. Având în
vedere că aceste degradăľi sunt
clasificate ca defecţiuni gĺave se voľ trata pľinînlocuiľetotală sistem
ĺutier cu aplicarea soluţiei
'
prezentate mai jos pentru sisteme rutiere noi (vezi cap.
4).
. Capacitatea portantă

Calificativul capacitatii portante se stabileste in conformitate cu tabelul

I dinnormativul
CD155, in functie de clasa de trafic specifica unui drum, si valoarea
deflexiunii caracteristice.
. Evalĺłaľeaplaneitatii suprafetei
de ľuĺare
Evaluaľea uniformitătii longitudinale a supľafetei de rulaľe se realizează
conform SR
EN 13036-7 ,,Caracteristici ale supľafeteloľ drumurilor si pisteloľ aeroportuare. Metode
de
incercaľe - Pąrtea 7: Masľarea đenivelarilor straturiloľ de LlzuÍa
ale imbracamintilor rutiere:

incercarea cu đreptar''

In cazul străzilor investigate s-au facut masuľatori cu dreptarul
de 3m si numarul punctelor

in care s-au masurat valori ale planeitatii mai mari de 5mm, a depasit procentul
de 10% din

totalul puncteloľ investigate, fapt pentru care calĺficativul planeitatii
pentru stľăzile studiate
este p lan e ítale MEDIO CRĂ.

Având învedere defecţiunile identificate, consideľăm că planeitatea
nu este relevantă în
alest caz, soluţia de ranfoľsaľe a sistęmului rutier fiind evidentă.
. Concluzie
Staręa tehnica a sectoarelor de stradă s-a evalu at pe bazaparametľilor
de stare: capacitate

portanta, planeitate, ragozitate si stare de degradaľe (ID),
confoľm normativului
,,lnstructiuni tehnice pentru dęterminaľea stării tehnice a drumuriloľ moderne,,,

CD

i55

anexa 6.
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In cazul străzilor studiate capacitatea portanta este preponderent MEDI9CRĂ, astfel

datorită deťecţiuniloľ identificate, staľea de degradaľe este REA.

Conform CD155' indicele de planeitate IRI aľe valoarea între7

MEDIoCRĂ.

Indicele de degľadare ID are valoarea

MEDIoCRĂ'

1.3.5.

de

,

eea

72, ceea ce indică

cę indică o stare

o

stare existentă

Recomandări pľĺvindsoluţiile de pľoiectaľe
a. Elementele geometľice ín plan, lung sí proJit transveľsal

-

Traseĺtl in pĺan

La proiectaľea lucrarilor de modemizare se vor vęrifica elementele geometrice
existente ale
racordaľilor in plan, cu ľespectarea prevederiloľ STAS 863/1985. Lucľarile pľoiectate
se voľ incadľa
in tľaseul existent alstľăziloľ.
Se va asiguľa vizibilitatea pentru evitarea accidentelor.

-

Traseĺll in pľofil longitudinal

Se recomandă pastľaľea declivitatilor si ľacoľdarĺloľexistente in plan veľtical cu
incadrareape cat posibil in pasul de proiectare corespunzatotprevedęrilor
STAS 863/1985. Proiectarea
liniei rosii va tine cont de Solutia proiectata pentru structuľa rutieră' Se va avea în
vedere zona
intersecţiiloľ unde este posibilă stagnarea apei dacă scurgerea apelor nu Va

-

fi

tratatácoľespunzător.

Profiĺul tľansversal

Se vor păstra pľofilele trasversale ale

stľăziloľ prin dispuneľea de piste

de

biciclişti.

Solutiile pentru lăţimile platformei pistelor de biciclişti se vor dispune prin proiect in
uľma
geometrizarii axului şi a situaţiei reale din teľen.
b. Stľuctura rutieră

Solutiile pentru rea|izarea structurii rutiere sunt stabilite conform starii tehnice
şi soluţiei de
păstrare respective lărgire a sectoarelor existente. Astfel se recomandă
uľmătoaľele solutĺĺ:

o

PÍste de biciclişti pe sectoaľe asfaltate pe bulevaľĺI1tl Ilnirii

Solutia I

!
!
!

4cm strat de uzură BA8 conform AND 605 (BA8rul conform SR EN 13108-1)
1Ocm beton de ciment C16120
1Ocm fundaţie de balast conform SR

EN

13242+A1

Soluţia II

!
!

]2cm beton de ciment cĺl pigment C30/37

I5cmfundaţie de balast conform,slR ä1ŕ13242+A1
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o

Tľotuaľe adíacente pe bulevardul Unirií

Solutĺa I:

E

!
!

ícmpavaj din pavele de beton
1Ocm bęton de ciment

sau piatľă cubică

C16l20

1Ocm fundaţie de balast confoľm SR

EN t3242+AI

Soluţia II

Z

3cm pavaj din

granit

D l)cm beton de ciment Cl6/20

Ú 1)cmftłndaţie de bąIast conform'sR EIl 13242+A1

o

Piste de bíciclişti pe sectoare asfaltate pe bulevaľĺIltl Cosminlilui

Soluţia I:

!
!
D

4cm strat de uzură BA8 conform AND 605 (BA8rul conform SR EN 13108-1)
1Ocm beton de ciment

Cl6/20

10cm fundaţie de balast confoľm SR

EN I3242+Al

Soluţia II

!
!

Ijcmfundaţie de bąlast confoľm^sR Elŕ ]3242+A1

o

Trotuaľe adiacente pe bulevaľdul Cosminului

I2cm beton de ciment cu pigment C30/37

Solutia I:

!
!
!

6cm pavaj din pavele de beton sau piatră cubică
10cm beton de ciment

Cl6/20

10cm fundaţie de balast confoľm SR

EN l3242+Al

Soluţia II

!
!
!
sau freza.

terenul.

3cmpavaj din granit

l)cm

beton de ciment CI6/20

1)cmfundaţie de balast conform'sĂ

'1ŕ

13242+A1

Pentru structurile rutiere caľe au încomponenţă îmbľăcăminteasfaltică, aceasta
se va decapa

Pentru zonęle de pământ unde se vor extinde accesele pietonale, se va săpa
şi se va nivela

13

Din punct de vedere tehnic şi economic

Se recomandă Solutia I. Aceste soluţii se pretează
materialelor din zonă, şi soluţiilor tehnice aplicate înutima peľioadă pe lucrări similare.
Totodată soluţia
are o vitęzá mai mare de execuţie iar din expeľienţa ultimiloľ contľacte
similare este mai economică din
punct de vedere financiar.

Soluţiile de mai sus se aplică pentľu zonele unde se d,ecapeazá sistemul ľutieľ pentľu cľeaľea
pistelor de biciclişti, pe trotuare sau pę parteacarosabilă.
Pentru zone unde pistele de bicĺliştise cľează pe paľtea caľosabĺlă a bulevardeloľ (Íără
decapaľea sistemului rutieľ) se va asteľne uľmătoaľea stľatificaţie:

]

4cm strat de uzurcÍ BA8 colorat conform

|] 5cm strat de legătĺtľăBAD224 conform

AND 605 (BAŢrttt 50/70 conform SR EN 13108-])
AND 605 (BA22.4teg 50/70 conformsĂ EW 13108-I)

Ż 9cmfrezare îmbrăcăminte asfaltică existent

c.

Scuľgeľea apelor si sisteme de dľenaj

Scuľgerea apelor înbune conditiuni are un rol important înprevenirea degradărilor
în
structura rutieră. Astfel, scurgeręa apelor se va ľealiza pľin pante transveľsale
longitudinale
cătľe
şi
canalizaľea existentă sau canalizarea pluvială existentă înoraş.
Totodată datorită specificului zonei este necesară o verificaľe redimensionare a
sistemu1ui
şi
de colectare şi evacuaľe a apelor pluviale. Se vor trata cu mare atenţie ĺnteľsecţiile
unde este posibi1ă
staganarea apelor.

d.

Amenajaľea drumuriloľ lateľale si accese la pľoprietăţi

Nu este cazu| de amenajăľi speciale cu dľumuľi laterale.
Inteľsecţiile cu stľăzile si dľumuľile clasifÎcatedeja modernizate se vor păstĺa în
configuraţia existentă iar pe cât posibil' sistemele ľutieľe ale acestoľa nu Yor fÎafectate.
Accesele la proprĺetăţi şĺla unităţile comeľciale se voľ face cu boľdură coboľâtă,
cu

trecere peste trotuar.

e.

Siguranta ciľculatiei

In cea mai mare parte lucraľile de reabilĺtaľe se vor executa sub ciľculatie, pe jumatate
de
cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie. pentru
aceasta, se va intocmi
un plan de managementa tľaficului si voľ fi stabilite mastrile speciale de sigtranta caÍe vor fi
aplicate pe timpul executiei lucrarilor.
Se va asĺguľa un maľcaj

ľutier coľespunzător, privind:

demarcatią benzilor de circulatie
delimitarea pčírţiic aľ o s abil e

trecerile

{

de

pietoni şi semnalizare veľtical

Semne de circulaţie de ąvertizare şi reglementare normelor învigoare.

I4

f.

Lucrăľĺde ľelocarĺ si pľotejaľiinstalatiĺ

al realizarea noului proÍil transversal, lucrarile vor fi proiectate astfel incat sa nu Íie
afectati stalpii de sustinľe a ľetelei de aľmentare cu eneľgie electľica din amplasament.
odata

Deasemene a, vor fi avute învedeľe şi celelalte reţele de utilităţi din zonádacă
există.

1.3.6 Concluzĺĺale expeľtĺzeitehnice
Fundamentata pe o baza completa de date, obtinutę in urma observatii1or si investigatiilor
efectuate in amplasamentul obiectiwlui, Expeľtiza Tehnica a scos in evidenta deficientele si
momentul necesaľ pentľu a se inteľveni in scopul imbunatatiľii conditiilor de ciľculatie, si
implicit a sigurantei ciľculatiei.
---> Cu

privire la traseul

in

plan

Caracteristicile geometrice ale tĺaseulrri in plan ofera conditii pentru rea|lzarealucľariloľ de
modernizaľe, prin supľapuneľe pe tľaseul existent, tinand cont de conditiile cerute prin
Caietul de saľcini si cu respectarea pľevedeľilor STAS 10144 si STAS 8ó3-85.

priviľe la profilul in hmg
In general pľofilul longitudinal nu pune probleme deosebite, peľmĺtând pľoiectaľea Iiniei
ľosii astfel ĺncat, sa fÎeurmaľita niveleta exĺstentă.
---> Cu

---+

privire la elementele in profil trąnsversąl
Se adoptă un pľofil tľansveľsal înconfoľmitate cu normele noľmativele învigoaľe.
şi
Cu

Deformabilitatea si stabilitatea
Se recomandă un sistem ľutier nou' cu reaLizarea unei stľucturi rutĺeľeconfoľme cu
Solutia 1.
---+

-+

Cu

privire la scurgerea apelor

Zona construită, incluzand lucrarile de terasamente si celelalte constructii rutiere,

este

expusa actĺunii peľmanente a apei. Infiltrarea si acumularea apei in corpul drumului, provoaca
scaderea capacitatii portante si degľadarea, inevitabila, in timp, a strucfurii rutiere.

Apa care actíoneaza asupra terasamentęlor si a celorlaltor constructii rutiere provine din

precipitatiile atmosferice' pľin apele siroite pe suprafata carosabila.
---+

Siguľanta in exploatare

Garantia sigurantei in exploataľe o constituie adoptaľea in pľoiect a unor solutii modeme,
care sa tina cont de particularitatile drumului.

Siguľanta

in

exploatare este obiectivul prioľitar

al administratoľului, de

depinzand intreaga activitate legatade circulaţia pe dľumurile publice.

aceasta

Siguranta in exploatare depĺnde nu numai de standardul si de calÍtatea supľafetei de ľulaľe
si de lucrarile conexe, de modul de amenaj are a intersectiiloľ, de functionaľea sistemeloľ de

scuľgeře a apeloľ, de semnaluarí, de maľcaje, si de toate celelalte masuri intreprinse pentru
siguranta sí desfasurarea normala a traÍicului.
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Managementul traficuĺui pe timpttl executiei lucľariloľ

In cea mai mare parte, lucraľile de realĺzaľe a pĺsteloľde
bicĺclete, se voľ executa cu
ciľculaţia deschisă, pe tronsoane bine stabilite, înconcordanta cu
tehnologia de executie. Pentru

aceasta,

(Politia ciľculatiei) si vor Íi stabilite masurile speciale
de siguranţă, care voľ fi aplicate pe

timpul ęxecutiei lucrarilor.

Toate punctele de lucru vor
secuľitate şi sănătate înmuncă.

fi

semnalizate corespunzator legislatiei rutiere

şi a celei

de

-> Sănătateą oamenilor

şi pľotecţia medirtĺti
Pľevenirea dereglarilor ecologice posibile pe paľcursul executiei
sau datorat e rca]izalii noii
investitii propuse se va ľealiza conform o.U. ĺľ.195 din 22 d'ecembne
2OO5 privind pľotectia
mediului, Legea nr' 7O7 / 1996 Legea apelor, ordinulMinistrului
apeloľ, padurilor si protectiei
mediului rlr 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind pľotectia
atmosfeľei si a
Normeloľ metodologice privind detetminarea emisiiloľ de poluanti
atmosfeľici

dę

stationare.

Suľse

Masurile cetľebuiesc luate consta din masuri pentru protectia apelor, atmosferei,
solului,
protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul
deseurilor in timpul

executiei si

dupa

Documentatia de proiectare va trebui să đetaliezesoluţiile tehnice, prevázänd'tehnologii
de
executie modern şi eÍiciente economic. Document aţia va contine
măsuri pentru protectia
mediului.

Vor fi corelate lucrările cu instalatiile edilitare diĺ zoná.
La executia lucrăľilor se vor respecta legislaţia îndomeniul securită1ii
şi sănătatii înmuncă şi
îndomeniul apáráni împotrivaincendiilor.

Lucľările recomandate nu introduc efectę negative asupra solului, drenajului,
ape1oľ de
suprafată, vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populaţiei.
Prin executarea acestor lucrări vor apare unele influente favorabile
asupra factoriloľ de mediu
cât şi din punct de vederę economic şi social înstrânsă concoľdantă
cu efectele pozitive ce rezidá
din îmbunătáţireacondiçiilorde circulatie ce apaÎînurma rea|izánilucrărilor.

1'4'

obiective pľeconizate a fi atinse pľin rea|uareainvestiţiei publice si beneficii
Prin prezenta documentaţie, se pľopune rcalizaľea unor tronsoane de
drum care pot asigura un
flux de trafic pietonal şi velo de tranzit şi care reprezenta o alternativă ecologică
sănătoasă de

transport pentru cetăţeni si tuľişti.

şi

Impactul social major al proiectului se d,atorează'creşterii calităţii
vieţii şi siguranţei cetăţeniloľ,
ca efect al reducerii emisiilor GES şi a poluăľii, inclusiv fonice, înpľincipal
pľin pľomovaľe a utilizátii
bicicletei şi meľsului pe jos, daľ şi a tľansportului public, îndefavoarea vehiculului
personal. Acest efect
se datorează cľeării pistelor de biciclete întrozonă, de mare interes
pentru locuitori, precum si cľeşteľii
I6

conectivităţii întľecartieręle oľaşului, cu efect asupra promovării intermodalităţii
şi utilizăľii moduľilor
de transport altemative.
Proiecťul propus' produce înviitor externalităţi pozitive înmediul
social datoľită cľeşterii calităţii
transportului urban şi protejăľii mediului. Aceste beneficii sunt certe
şi deosebit de impoľtante, însăsunt
destul de dificil de evaluat înexpresie monetară.

La nivelul populaţiei' pľoiectul investiţionalpropus genercazá efecte înceea
ce priveşte:
---+ creşterea calităyii
şi cantităţii serviciiĺoľ de transport uľbąn pentrLt toate categoriile de
persoąne (tineri, bătrâni, persoane cu dizabilită1i),'
+ crecĺľeade noi louri de muncă.

Asiguľaľeaunoľ condiţii de ciľculaţie caľe să asiguľe confoľt siguranţă pentľu
şi

deplasăľile cu bicicleta, prin reabilitarea infrastructurii rutiere, crearea
de piste de biciclete şi a unui
sistem de mobilitate alternativă cu staţii de închiľieĺe
a bicicleteloľ, va conduce la o migľaľe spľe acest
mod de deplasare' atât din partea utilizatorilor vehiculului propľiu, cât
şi a celoĺ carc ut11izează'
pľepondeľent mersulpe jos. Efectul acestei migrări va fîmai
accentuat încondiţiile încare se asiguľă
tľansfeľul inteľmodal întľebicicletă si transpoľtul public' prin amplasarea
cores punzátoarea statiiloľ
de închiriere.
Ctearea de piste de biciclete şi asiguraľea unei reţele continue de astfel
de piste va cľeşte gradul
de siguľanţă şi confoľt al deplasăľiloľ cu bicicleta' cu efecte asupľa
cľeşteľiimodale a acestui mod de
deplasare.

1,4.1. obiectĺvul geneľal aI pľoiectului

obiectĺvul geneľal al pľoiectu|ui ,,Reţea integľată de piste de biciclete pentrtł
facilitatea
mobilităyii alternative nepolĺłante''este realizarea unei ľeţele integľate
de piste de biciclete pentľu
facilitaľea mobilităţii alteľnative nepoluante, înmunicĺpiul Slobozia, pľirl_pľomovarea
mobĺlităţii
urbane durabile si ľeduceľea emisiilor de gaze cu efect de seľă, uÍnarea
implementarii de măsuri
caľe să conducă la creşterea cotei modale a deplasăriloľ nemot onzate,
şi înspecial a deplasărilor cu
biciclęta' prin creareďextinderea infrastructurii specifice acestui mod de
deplasare.

l,4.2.

ObiectĺvespeciÍice
Pľjnrealizareaprezentei investiţii' se urmăresc a fi atinse următoaľele obiective
specifice
ż Amenajarea unor tľąsee tranzit prin utilizaľea modtrilor de cleplasare nemotorizaľe;

ż Ameĺioľarea condiçiilor de deplascre
mobilitate

ż

ľedl,ls ă)

şi bicicĺişti ;

şi tľaversaľe pentrtl pietoni (inclusive persoane cu

RealizaľeT unor tľasee pentru biciclişti Caľe są asigtre circulaţia ącestoľa
încondiţii de

siguľaţă.

ż Diminuarea
ą calitătii
economice.

efectelor de barieră şi de sciziune;

spaţiilor publice), inclusiv creşterea catităţii esteţicea zonei, cu

efecte
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ż

Reducerea emisiilor GES
şipietonale şi

prin

Cresterea cotei modąle

de la deplasările cu vehicuĺul privat

a

deplasăriloľ cll bicicleta

Atingerea acestor obiective se va reflecta vor afecta direct viata locuitoriloľ
şi bugetul local
prin:

'
o

Creşterea mobilitčíţiittľbane ĺa nivelul zoneloľ stucliate;

ldentificaľea ľutei optime de deplascre cu bicicleta încondiçiile de eficienţă
şi pľovoare
a reducerii de emisii de Co2 având la baza metodologią de cąla.il
de emisii GES;

o
o

proiectului;

DiminLĺaľeaduratelor de călătorie

Creşterea numčÍľuluide bicicĺiştiîntľ-opeľioadă cĺe 5 ani de

la

implementarea

o

Scciderea numčírului de depĺasări Ęerente transportultli privclt într-operioctcĺa
de 5 cmi
de ĺa impĺementűľeąproiech,ĺĺtli prin comtttaľecl întľecele ćĺottă solttţii
cle ĺrcmspoľt,'

o

l.4.3.

Ímbl,mătă1iľea conectivităţii la niveltłl reţelei de piste de bicicĺete;

Rezultate ale pľoiectului / beneficiĺ

-> Pľin implemnétaľea de piste de biciclişti, conditiile de circulaţie a bicic1etelor se voľ
conqetiza intr-o serie de avantaje sociale si economice, precum:

} imbunatątireą accesului localnicilor la proprietăţi;
ż ameliorąrea in conformitate cu standardele in

vigoare a conditiilor de viąta ale
locuitorilor si ale ąctivitątilor procĺuctive desfasuľate in zona locąĺitcúiĺorsi
eliminąrea
starii de stres;

ż imbunątatirea

accesibilitatii si mobiĺitątii populatiei, bunurilor si serviciilor, caľe va

stimula o dezvoltare economiccĺ durabilą'.

ż crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucľcrilor;
} sporirea siguľantei círculatiei;
} reducerea semnificativa a poluarii mediului prin recĺucereą noxelor

si a zgomotuĺui;

Concluzie:

-+ Lucrarile pľopuse a se executa pentru amenajarea de piste de biciclişti, vor conduce la
imbunatatirea conditiilor de circulatie si a fluentei traficului si vor inÍluenta
bęneÍic Zona atat

din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere socio-economic

2.

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Conform legislaţiei naţionale ľespectiv, Legea nr.350/2001 pľivind amenajaľea teľitoľiului
şi uľbanĺsmul'republicată, cu completările şi modiÍicările), Planul de mobilitate uľbană reprezintă" o
documentaţie complementară stľategiei de dezoltaľe terioľială perĺuľbană/metropolitană

şi
planului urbanistic general (P.U.G.), dar instľumentul de planiÍicare
şi
strategică teritoľială prin caľe este

a
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coľelată dezvo|tarea spaţială a localită1iloľ şi a zoneipeľiurbane/metropolitane a acestoľa cu nevoile
de
mobilitate şi tľansport ale persoanelor şi maľfuriloľ.
Cľeşterea gradului de motoľizaĺe, coroborat cu o capacitatę limitată a aľtereloľde circulaţie
care nu mai pot asiguľa înmod eficient fluenţa circulaţiei va acceleĺa atingerea limitei
de capacitate în

anumite puncte critice ale reţelei de tľanspoľt.

Actualmente nu există o ľetea de piste şi benzi pentľu biciclete. Aceste aspecte concuľă la
lipsa de conectivĺtate dintre anumite zone ale oraşului, peľiclĺtează siguľanţa utilizatoľului de
bicicleta, descuľajându_t să mai utilizeze acest mod de tľanspoľt, lĺpsa piste1or de biciclete care
să
conęcteze pľincipalele puncte de interes din oraş.
Reţeaua integĺată de piste de biciclete pentľu facilitarea mobilită1ii altemative nepoluante
este
unul din obiectivele majore ale planului de Mobilitate urbana Durabila.

Prin infiintaľea cle noi tľonsoane crr caľacteľnemotoľĺzat sunt pľeconizate ľezultate in
comutaľea cetateniloľ de la autotuľismul pľopľiu la tľanzitul pietonal si bĺcicleta avand dľept
consecĺnta reduceľea emisiiloľ de Co2 (GEs). Tľonsonele ce fac obiectul pľoiectului pot asiguľa
un flux de tľafic pietonal sĺ velo de tranzit ľepľezentancl o alteľnativa ecologica sĺ sanatoasa de

tľansport pentľu cetateni si turisti.

o
o
o
o
3.

Înacęst sens proiectul va realiza:
Resistemątizare infrastructĺtră şi introduceľe de piste de biciclete
Accesibilizareą şi îmbunătăţirea siguľanţei înutiĺizaľe
Soluţii de protejare a pisteloľ pentru biciclişti
Sistem de semncĺlizare ľutieră şi echipamente conexe

FINANTAREA PROIECTULUI

U.A.T. Municipiul Slobozia intentionează să initieze ,r\chuiţie seľvicii de veľĺficaľetehnică
a documentaţiei tehnice de pľoiectare afeľentă pľoiectului ,,R.eţea íntegrată de piste ĺIe bÍciclete
pentru facilitarea m obilităţii alte rnative nep o luante'' cod SMIS 128396.
Proiectul este eligibil pentru finaţare cu fonduľi euľopenę nerambuľsabile se încadreazá îĺ
şi
obiectivele Axei pľioritare 4: Spľijinĺrea dezvoltăľii uľbane durabile, Prioritatea de investiţii 4ę:
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii,
în
special pentru zone|e uľbane, inclusiv promovaľea mobilităţii uľbane multimodale duľabile
şi a
măsuriloľ de adaptare relevante pentru atenuare, obíectivul specffic 4.1: Reĺluceľeaemisíiloľďe caľbon
înmunicípiile ľeşedinţčÍde judeţ prin investiţii bazote pe planurile ĺIe mobilitate urbană clurabílă, în
cadrurl Pľogľamului operational Regional (PoR) 2014- 2O2O.

4.
AMPLASAMENTUL
4.1. REGIMUL JURIDIC AL

TERENULUI DESTINAT LUCRARILOR

Terenul pe care este amplasata investitia, apaţinând municipiului Slobozia, se situeaza în
intľavilanul oľaşului şi este inclus îninventaľul domenĺului public.
Terenul pe care sunt amplasate obiectivele de studiu nu se află înzonă,protejată sau interzisă.
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4.2. AMPLASAMENTUL

INVESTITIEI

Municipiul Slobozia este aşezat însud-estul Românięi, |a circa l20 km Est de Bucureşti,

po la Marea Neagľă, la o altitudine de 20 m
nivęlul maľii. Are o supĺafaţă d,e 126'7 km' şi o populaţie de 52.244locuitori la nivelul anului

capitala ţării, şi ciľca 150 km Vest de Constanţa, important
fa1a de

2018.

Unitatea administrativă Slobozia se învęjneazá cu următoarele comune: la nord cu comunele
Scânteia şi Grivi1a, la est cu comunele Cosâmbeşti Gheorghe Lazát,la sud cu judeţul
şi
Călăraşi, iar la
vest cu oraşul Amara şi comunele Pereţi şi Ciulni1a.

Anlplasamentul pe caľe se va realiza proiectul ,,Reţea integľată de piste de biciclete pentľu
facilitarea mobilităţii nepoluante'' Se aÍIă' înadministraţia U.A.T. Slobozia, înÍntľavÍIanĺil

m u

ni c ip ilłlu i S I o b o zia.

.
'

Zona dę intervenţie a pľoiectului este alcătuită din:

Bulevaľdil anirii

_

L:

770 //r --+ 59g11entu1 cupľinsîntreBd.

Bulevardul Cosmínului

Basarab.

- :

431 m

--->

Chimíei şi Str. Gării.

segmentul cuprin întreBd. Chimiei şi Bd. Matei

şi se invecineazá

_
-

Vest:
la Sud si Est:
la Noľd:
la

cu Gara oľaşului

cu zona cęntrală a oraşului
cu Spitalul Judeţean de Urgenţa Slobozia

Înzona vlzatá pentru realĺzaręa pisteloľ pentru biciclete ce face obiectul studiului nu există
retele edilitaľe care nec€sită ľelocaľe/pľotejaľe'monumente istorice/de aľhitectuľa sau situri
aľheolo gice care s ă impi edi c ę r ealizar ea proi ectului.

Nu sunt utilizatę amplasamente, terenuri care apaţin unor instituţii caľe fac paľte din sistemul

de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

5.
5.1.

DATE TEHNICE ALE OBIECTIWLUI
Prezentaľea cadľului de analŁă, inclusiv specificaľea peľioadei de ľefeľinţă

Aşa cum pľevede ar1icolul a0 (e) al Regulamentului Consiliului (CE) 1083/2006 din 11 iulie
2006, pentru proiectele ce urmeazá a fi finanţate din Fondul de Coeziune
şi Fondul European
pentru Dezvoltare Regională, se solicită pregătiľea unei ana|ize cost-bęneficiu ca parte
a
aplicaţiei pentľu ťtnanţare.

Cadrul metodologic general învederea ręalizaťri ACB încontextul instrumentelor structurale
este asigurat de ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii. Având în
vedere
reglementarile menţionate, HG 90712016 pľivind etapele de elaborare
conţinutul-cadru
a1
şi
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice solicită elaborarea analizęi financiare
şi economice ca parte a documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiei publice.

obiectiwl analizei ťrnanciare şi economice este de a identifica cuantifica toate impacturile
şi
posibile ale acţiunii sau pľoiectului luat înconsideľaţie, învedeľea determinării
costurilor ş
beneficiiloľ corespunzătoare. Înprincipiu, toate impacturile ar tľebui evaluate: financiare'
economice, sociale, de mediu,etc. Ana\iza rezultată" poate fi utIlizatá ca instrument
de decizię

pentru evaluaręa utilităţii investi1iei ce utmează a fi finanţată
din ľęsuľse publice.

Aceasta este necesară pentru a justifica că pľoiectul se integľeazá încontextul
obiectivelor
regionale ale UE, este oportun din punct de vedere economic necesită
contribuţia fondurilor
şi
pentru a deveni fęzabll din punct de vedeľe financiar.
Pentru atingeĺea obiectivului geneľal, proiectul propune rcalizarea unor piste
de biciclete pe
bulevardele Unirii şi Cosminului, piste de biciclete ce Se voľ conecta cu pistele prevăzute
în
cadrul proiectelor complementaľe.

5.2.

Pľezentaľea scenaľiĺloľpentľu realizarea obiectivului de investiţii
Încontinuare este rcalizată, descľierea pentru Scenaľiul 1- scenariul optim caľe
din punct de
vedeľe economic, este celrecomandat, fiind înconcordanţă cu expeľtiza tehnică
efectuată
şi
şi, pr ełÁtând uľmăto aľele avantai e :
. durąta de realiząre a investiţiei mai mică,.
. valoarecĺ mai mica ą investiţiei;
' lucrările de întretinere 'çunt mai uşor de executąt şi mai puţin costisitoąľe

Acest scenariu presupune reallzarea unoľ piste de biciclete pe bulevaľdele Uniľii
şi
Cosminului, piste de biciclete ce se vor conecta cu pistele pľevăzute încadľul pľoiecteloľ

complementaľe.

'

Bulevaľdul Uniľii _ L: 770 m - se propune realizarea ą două piste cle biciclete (câte
una pe fiecaľe parte ą bulevardulĺi, lăçimea benzii de ciľculaţie pentľlł bicicĺete
/sens
fiind de 1,00 m). Amplasarea pistelor de biciclete se va face încądrul tăţimii trotuarelor
bulevardului Unirii.

Înurma lucrarilor d,ę realizare a pistelor de biciclete se va ľeconÍigura spaţiul existent,
bulevardul Unirii urmând a aveaurmatoarele ęlemente geometrice:
pe tronson ĺtl cuprins întrelłn 0+000 + km 0+675 (inteľsecţie
cu str. Episcopiei)
8,20-8,50 m - Żbenzi de circulaţie pe diľecţia strada Gării către bulevardul Chimiei

'

'
'
.
.
.
.
.

nu fac obiectul pľezenteĺ documentaţii;
8,20-8,50 m _ 2bęnzi de ciľcula1ie pe direcţia bulevaľdul Chimiei cătľe strada Gării
nu fac obiectul prezentei documentaţii;
-3'00 m zonă' verde centrală - nu face obiectul pľezentei documentatii;
-7,60 m _ zonă, verde discontinuă (alveole cu copaci) dreapta;
1,00 m pistă pentru biciclete - dreapta;

2,00

-

-

,00 trotuar dreapta;
-1,60 m _ zoná verde discontinuă (alveole cu copaci) stânga;
1,00 m pistă pentru biciclete _ stânga;
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2t

|ţ:::;Ä:.;äľ'ţ'*ľ;Í#|iii,;i,'on,
-

'

-12,80 m _ 4bęnzi de circulaţie _ nu fac obĺectul pľezentei documentaţii;

'|i3

*

3i" _ o,.
;ľł"ľäţľ'"ł

^^

up, u'

.

-1,80 m trotuaľ stânga;
1,00 m pistă pentru biciclete

.
.

1,90 - 10,00 m trotuar stânga;
pantă transveľsală pistă biciclişti _ 2,5O%o;
pantá transversală tľotuare _ 2,0O%o;

-

stânga;

Structuľcl pľoíectată a pisteloľ de biciclete va aveaurmătoaľea alcătuire:

.
.
'

4 cm strat de uzură, din beton asfaltic coloľat;
10 cm strat din beton de cimęnt c|asa Ct6/2O;
10 cm strat de fundaţie din balast conform SR EN I3242+AI;

^
Incadrareapistelor

pentru biciclişti cătľe tľotuaľ se va face cu boľduri prefabricate 10
x 15
pozate pe fundaţii din beton de ciment clasa CI6l20, montate decalat
fa1a de tľotuar cu 3 cm (lumina la
bordură:3 cm).

Având învedeĺe intervenţiile la nivelul tľotuareloľ pentru realizareapisteloľ de
biciclete va fi

necesară şi refacerea tľotuaľeloľadiacente.

*'o"n:."{;i:!ľ,#;i#:;-:#;ii#:!,:;;;;';;';;'"
]0 cm strat

de

fundaţie din balast conform,sR đ1ŕ] 3242+A],'

fi alęs astfel încâtsă împiedicealune catea) chiar şi pe Vreme nefavoľabilă
(coeÍicient de frecare min. 0.4). Îndreptul trecerilor de pietoni,
se vor prevedea supľafeţe de atenţionare
tactilă pentru amarcatraveľsările la nivel.
Pavajul va

Rolul maľcajelor tactile este de a permite nevăzătoriloľ să se orientezę într-unspaţiu deschis.
Acest tip de marcaj se aplică sub formă de benzi longitudinale
şi au un profil special, care permite
dirijarea bastonului îndiľecţia care trebuię urmată'

Având învedeľe lucrarile de reabilitaľe ale trotuaľelor, se va înlocui bordura de încadraľe
a
şi
carosabilului iar pentru prevenirea infiltrării apelor de suprafaţă întrecarosabil
boľduľa
nou montată
şi
(fapt ce va duce la degľadaľea infrastructurii existente) se va reface pe
1 m laţime stratul de uzură al
carosabilului.

Bulevaľdul Cosminului _
(câte una pe fiecare
/sens

fiind de 1,00

L:

pĺľteą

m).

431 m _ se propune reąlizaľea a două piste de biciclete
bttlevaľdl,tltti, lă1imea benzii de circttĺaţie pentrtł biciclete

x

Analizänď situaţia existentă Pe tronsonul cupľins întľebtilevardtll Chimiei
şi
strada Cuza Vodă, amplasarea pistelor de bicicĺete de pe paľtea ĺlreaptă
astfel:
+ pe direcţia dinspľe bulevaľdul Chimiei către buĺevaľdul
Matei Basarab, se va
face la nivelul carosabilului ;
+ pe tľonsonul cuprins întrestrada Cuza Vodă
şi bt'tlevardul Matei Basaľab, pista
de biciclete va fi amplasată încadľul lăţimii tľotuaľeloľ
;
Amplasarea pistelor de biciclete cle pe paľtea Stânsă a bLtlevąrduĺĺi
Cosminului
(pe direcţia dinspľe bulevaľdul Chimiei către bulevardul
Matei Basaľab) se va face încadľul lătimii

tľotuaľeloľ.

x

In urma lucrarilor de ręalizare a pistelor de biciclete' se va ľeconfiguľa
spatiu|
existent, bulevardul Cosminu|ui urmând a aveaurmatoarele elemente geometľice:

o

pBlŁpnşoruil ctprins întľekm 0+000 + km 0+075
3,40-3,50 m - 1 bandă de circulaţie pe diľecţia bulevaľdul Chimiei
către bulevaĺdul
Matei Basarab - nu face obiectul prezentei documentaţii;
5,50-5,80 m _ 2 bęnzi de circrrlaţie pe diľecţia bulevardul Matei
Basaľab către
bulevardul Chimiei _ nu fac obiectul pľezentei documentatii;

2,50-2,J0 m zoná verde centrală nu face obiectul pľezentei documentaţii;
1'10 m _ pistă simplă pentru biciclişti amplasată la nivelul carosabilului
pe partea
dreaptă a bulevardului Cosminului (1,00 m pistă de bicilete ţ 0,10m
separator fizic
faţă de bordura strázli);

-0,90 m spaţiu de siguľanţă întrebanda de biciclişti şi banda de tľaÍicgeneľal

delimitat prin separatori de circulaţie (sepaľatoľi fizici) din cauciuc;
-1,ó0 m _ zoná veľde discontinuă (alveole cu copaci) dreapta - nu face obiectul
ptezentei documentaţii; -2,00 m _ trotuar dreapta
nu

face obiectul pľezentei
documentaţii;
I,7 0_2j0 m - trofuar stânga;
1,00 m pistă pentru biciclete +0,50 spaţiu de siguľanţă _ stânga;
pantă transveľsală pistă biciclişti pe caľosabiI
- 2,5OYo;
pantá tľansvęrsală pistă biciclişti pe trotuar
- 2,O0%o;

pantă transversală trotuare

_

2,O0%o;

3,40-3,50 m - 1 bandă de ciľculaţie pe diľecţia bulevaľdul Chimiei
către bulevardul
Matei Basarab - nu face obiectul pľezenteĺdocumentaţĺi;
5,50-5,80 m - 2 benzi de circulaţie pe direcţia bulevardul Matei
Basarab cătľe
bulevardul Chimiei _ nu fac obiectul pľezentei documentaţii;

2,50 - 2,'l0 m zonáverdę centrală nu face obiectul prezentei documentaţii;
1,10 m - pistă simplă pentru biciclişti amplasată la nivelul caľosabilului
pe paľtea
dreaptă a bulevaľdului Cosminului (1'00 m pistă de bicilete + 0,10m
sepaľatoľ fizic
faţă de bordura stľăzii);

-0,90 m Spaţiu de siguľanţă întľebanda de biciclişti şi banda de tľafic general

đelimitatprin separatori de circulaţie (separatori fizici) din cauciuc;
-1,60 m_ zoná verde discontinuă (alveole cu copaci) - dreapta - nu face obiectul
pľezentei documentatii;

-2,00 m - tľotuar dreapta - nu face obiectul pľezentei documentaţii;
-1,60 m_ zonă,verde discontinuă (alveole cu copaci) stânga;
1,00 m pistă pentru biciclete _ stânga;
I,20 - 4,00 m trotuar stânga;
pantá transveľsală pistă biciclişti pe caľosabil _ 2,5Oo/o;
pantá transversală pistă biciclişti pe tľotuar _
2,OOoÁ;
pantă' transveľsală tľotuare
2,OO%o;
-

Încądrąreaoistelor pentru biciclişti cătľe tľotuar se va face

cu'

borcĺuri orefabľicate

20x25

pozate pe fundaţii din beton de ciment clasa CI6/20, montate decalat
faţa de tľotuaľ cu 10 cm (ltmina la
bordatră:]0 cm).

Pentru evitarea accidentelor prin atingerea bordurilor străzii de către bicicĺişti, adiacent
borduriloľ proiectate, s-au prevazr,ĺt "cĺistanţieri" ĺlin cctucil'tc cu înăl1imea maximă.
de 8,00 cm.

o

:"':
'
.
.
'
.
.
.
.

Ţ::,łł'
;Ţ;'ľ:ľ::3,:J?r: !Ţ:Ţ:::',;,::,:{,:::Ţ;::

!?""::,:;:"

-1,ő0 m _ zonă' verde discontinuă (alveoie cu copaci) - dreapta;
1,00 m pistă pentru biciclete
- dreapta;

-

6,00 trotuar dreapta;
-1'60 m _ zoná verde discontinuă (alveole cu copaci) stânga;
1'00 m pistă pentru biciclęte stânga;
1,60

- 1,80 m trotuar stânga;
pantă transversală pistă biciclişti pe trotuaľ
pantá transversală trotuare _ 2,000Á;
1,00

2,O0%o:

Încadrareapistelor pentru biciclişti către tľotuar se va face cu borduľi pre.fabricate 10
x 15
pozate pe fundaţii din beton de ciment clasa C16l20' montate decalat
faţa de trotuar cu 3 cm (lumina la
boľdură:3 cm).
Structuľa proíectată a pístelor de bicíclete ya ąvea urmčĺtoąreaalcătuiľe:
--->

pentru pistele de bicicĺete amplascĺte lą nivelttl cąrosabiĺtĺlui
. 4 cm stľat de uzurá din beton asfaltic colorat;
' 5 cm stľat de legătuľă din beton asfaltic BAD22,4 conform AND ó05 (BA 22,4 teg
50170 confoľm SREN 13108);
. 9 cm frezare îmbrăcăminte asťaltică existentă;
. reprofilaľe suprafaţă, rezultatápin fuezare
. structură rutieră existentă _ se menţine cu ľeparaţii;

pistele de biciclete amplasate lą încadrul lăţimii trotuarelor
4 cm stľat de uzurá din beton asfaltic colorat;
10 cm strat din beton de ciment clasaCl1l}O;

- > pentru

,
.

'

10 cm strat de fundaţie din balast conform SR

EN I3242+A1;

Având învedere intervenţiile la nivelul tľotuarelor pentru realizarcapistelor
de bicic1ete va
necesară şi refaceľea tľotuarelor adiacente.

fi

Stľuctuľa proiectată a trotuareloľ ya avea următoarea alcătuiľe:
. 6 cm stľat de uzutá din pavaj pozatpe mortar Ml00;

.
'

10 cm strat din beton de ciment clasaCI6/20;
10 cm strat de fundaţie din balast conform SR

Pavajul va

fi

EN l3242+AI

ales astfel încâtsă împiedicealune catea, chiar
şi pe vremę nefavoľabilă

(coeficient dę frecaľe min. 0.4).

pentru a
matca traveľsările la nivel. Rolul marcajeloľ tactile este de a
Dermite nevăzătoriloľ să se orienteze înttun spaţiu dęschis' Acest tip de marcaj se aplică sub foľmă de benzi
longituclin-ale şi au un profil specia1'
caľe permite dirijaľea bastonului îndirecţia caľe trebuie urmată.

Având învedere lucrarile de reabilitare ale trotuarelor, se va înlocui boľduľa
de încadľaľe
şi
a caľosabilului, iar pentru prevenirea infiltrării apelor de suprafaţă întrecarosabil
si bordura nou
montată (fapt ce va duce la degradarea infrastructurii existente) se va
ľeface pe 1 m laţime stľatul de
uzuľă al caľosabiluluĺ.

6.
6.1.

ACTIVITĂ1IIE CoNTRACTULUI
PRECIZARI GENERALE

Veľificaľea tehnică de calitate a proiecteloľ se face pentru cerinţele stabilite prin
lege,
diferenţiat înfunctie de categoľia de impoľtantă a constľucţieĺ
de cătľe specialişti veľiÍicatoľide
pľoiecte, atestati potrivit legii. Verifi carea la cerinţa ''Rezistenţă
şi stabilitate'' este obligatorie pentru
toate construcţiile' cu excepţia ptevázutála art. 2, alin.2 din Lege
a nĺ. 10/1995. Se inteľzĺce uti|izaľea
pľoiecteloľ tehnice şi a detaliiloľ de executie, neveľiÍicate.
Investitorul poată apela la specialiştii veľificatoľide pľoiecte, atestati
corespunzător'
numai încondiţiile pľecizării de cătľe pľoiectanţi îndocumentatia tehnică
elaboľată, a cęrinţeloľ
fundamentale pe care pľoiectul tľebuie să le îndeplinească.

Înconsecinţă, înconformitate cu aľt. 13 din Legea nr, 10/1995 privind calitatea
in
constľuctĺĺcu modificarile şi completarile ulterioare, Beneficiaľul aľe obligatia
de a asiguľa

veriÍicaľea pľoiecteloľ prin specialisti veriÍicatori de proiecte atestati, astfel:

-

-

Verificarea proiecteloľ pentru exęcutia construcţiilor, înceea ce priveşte respectarea
reglementărilor tehnice referito arc la cerinţe, se va face numai de
cătľe specialişti

verificatori de proiecte atestati, alţii decât specialiştii ęlaboratori ai proiectelor.
Se interuice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de executie neverificate înconditiile
alineatului precedent.
Proiectantul, proprietarul' invęstitorul sau administratorul împreună
cu executantul
răspund, potrivit legii' pentru supunerea la verificare a întľeguluiproiect
şi pentru

modificările efectuate ňtă, acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestęa
se afectează
calitatea constructiei.

va asigura atingeľea rezultateloľ şi îndeplinireaobiectiveloľ contľactului în
termęnele prevázute de acesta. VeľiÍicatorii de pľoiecte sunt atestaţi
de MDLPA (Ministeľui Dezvoltăľii,
Lucľărilor Publice ŞiAdministľaţiei).
Prestatorui

Veri{icatorului de proiect i se vor pune la dispozi1ie Pľoiectul Tehnic (PT)
- inclusiv
documentaţia din fazęle DTAC (documentaţie tehnică pentru ob1ineľea
autorizaţiei de construire), CS
(caiete de saľcini), DE (detalii de execuţie), elaborate de către proiectant
vizänd,obiectele de investiţii
incluse înPľoiect. Înfaza de asistentă tehnică pe parcursul executiei,
dispozitiile de şantieľ privind
modificarea unor soluţii pľevăzute înproiect vor Íi vizatede verificatorul
de proiect.
Specialiştii veľificatoľi de proiect voľ utiliza Proiectul Tehnic (PT) doar
înscopul solicitat şi cu
păstraĺea confi denţialităţii.

6'2'

ACTIVITATEA 1 - Elaboľaľea refeľateloľ de veľificare |a faza
execuţie

Această activitate se refeľă la verificarea documentaţiiloľ tehnice d,e
detalii de execuţie:

de pľoiect tehnic de

la fazaproiect tehnic

şi

a)

Proiect Tehnic de execuţie (PTh) parte scrisă, parte desenată
şi detalii de execuţie (DE)'
elaborata înconformitate cu Anexa 10 din HGR ĺrr.907/2016

b)

Documentaţie Tehnică pentru autoizatea execuţiei lucrărilor de construiľe
(DTAC/PAC)
elaborată înconformitate cu Anexa 9 din HGR nr.9O7/2016
Documentaţia
tehnică pentru
şi

or ganizar ea de şanti eľ.

Toatę documentaţiile elaborate încadrul contractului de pľoiectare
şi asistenţă tehnică din

partea proiectantului voľ fi denumite înmod colectiv
''Documentaţia de Pľoiectaľe,,.

o Achizitorul va pune Ia dispoziţia verificatorul de proiect
Documentaţia de pľoiectare (un
exemplar original) aşa cum a fost elaborată de către pľoiectant incluzând,
memorii de specialitate,
caiete de sarcini' breviare de calcul, păţi desenate, studii de teľen, liste
de cantitáţi, etc. vizând
obiectele de investiţii incluse înProiect.

o VeľifÎcatoľulde pľoiecte încalitate de Pľestatoľ' are

următoarele atribuţii potľivit
domeniului/domeniilor şi/sau srrbdomeniului/subdomeniiloľ de constructii
şi/sau specialită1ii
/specialită1ilor pentľu instalaţiile aferente construcţiiloľ pentru caÍe afost
atestat, astfel
:

a) verifică

pľoiectul tehnic de execuţie elaborat conform Anexei ĺľ'10 din
HGR nt.9O7/2OI6,
ľespectiv: piesele scrise - memoriu tehnic, breviar de calcul, caiet/caietę
de sarcini,
instructiuni tehnice de executie şi/sau exploatare, progľamul de contľol
al calitătii
executiei lucrăriloľ de construcţii şi piesele desenate;
documentaţia tehnică pentľu autorizarca execuţiei lucrărilor de construiľe,
elaborata
conform Anęxa 9 din HGR rr.90712016;
documentele tehnice întocmite đecătre proiectant

înperioada de

asistenţă tehnică

asiguľată pe tot paľcursul execuţiei lucrăľilor;

b) va analizaminim,

'
.

încadrul pľocedurii de verificare

a

proiectelor

documentaţia conţine toate piesele scrise şi desenate ale pľoiectului;
dacă piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate
dacă'

' dacă" documentaţia îndeplineştecriteriile de satisfacere a cerinţeloľ esenţiale de calitate;
' dacă documentaţia respectă prevederile ľeglementărilor tehnice aplicabi1e
proiectului, valabile la data verifi cării;

c)

conform prevederilor reťeritoare la activitatea de verificare a proiectelor învigoarę)
arę
obliga1ia ca, încadrul verificăriloľ pe care le eťectueazá, sáurmărească:

'

datele privitoare la condi1iile specifice de amplasament
şi condiţiile de exploatare
tehnologică;

'

modul đeľespectaÎea ľeglementăriloľ tehnice

învigoaľe, referitor la ceľinţele
prevázute de lege, înfuncţie de categoria de import anţa a construcţiei, pe toată duĺata
de viaţă a consttucţiiloĺ, inclusiv înfaza de post-utilizare.

o Întermen de maxim 15 zile lucľătoaľe de la pľimiľea Documentaţiei de proiectaľe,
VeľifÎcatoľuľPrestatoľul
va îľraĺnta
Acĺzitoľului un raport de verificare care va cuprinde
observaţiile' recomandările, completările şi alte elemente consideľate necesare pentru ca acesta să
poată atesta, prin semnarea şi ştampilarea documentaţiei, faptul că aceasta este corespunzătoare
din
punct de vędere al cerinţelor stabilite înlege, valabile |a data ęfectuării verificării de calitate
a
documentaţiei de proiectaľe primită.

o Raportul de veriÍicare se va tľansmite Proĺectantului, pľin gľija Achizitoľului,
caľe va
completa şi va integra eventualele observaţii într-untermen.n".'ţio.'uiđecătľe aceasta (Achizitor).
VerificatoruIvaflmizaproiectantului toate clarificările necesare referitoare la raportul de verificare'

Rapoľtul de veľiÍÎcaľe
va conţine minim:
documentelor înoriginal ana\izate
elaboratoľ, data elaborării;

' Lista

_ se vor

menţiona

titlul

documentului,

'

Identificarea problemeloľ existente şi potenţiale care rezla'ltá din documentatia verificată
şi caľe pot afecta implementarea pľoiectului;

'

Constatările verificatorului de proiecte

- documentaţia scrisă
completitudine, cu specificarea elementelor lipsă, după, caz;

şi desenată:

grad de

' Concluzii şi recomandări ale Verificatorului privitoaľe la documentaţia tehnică pľimită;
o Pe parcursul veriÍicării documentaţiiloľ dę proiectare, Verificatorul va semnala

Achizitorului şi implicit proiectantului' problemele identificate
şi/sau neconformităţi cu prevederile

legale învigoare din documentaţie, astfel încâtîncel mai scurt timp posibil, proiectantul să poată
aduce
modifi căľile/completările necesare la documentaţia existentă.

o Înteľmen de maxim 10 zile lucrătoaľe de la tľansmĺtereade către pľoiectant a

documentaţiei tehnice revizuite conform celor consemnate înraporťul dę verificare, VerifÎcatoľulva
emite ľefeľatul de veľificaľe si documentatia de proĺectare semnată
şi ştampilată, confirmând
astfel că aceasta este corespunzátoare din punct de vedere al cerinţeloľ síauilĺteî.'1"g., valabile la
data efectuării verificării.

Iĺ cazul încare

documentaţia coľespunde exigenţeloľ de verificaľe, ľeferatul de
27

veľĺficaľese va emite înteľmen de 5 zile lucľătoaľe de la întocmĺľeaľapoľtului
de verificaľe.
Referatul de veľiÍicaľeva conţine minim:

'

Informatii despre obiectiwl al carui proiect a fost verificat (amplasament,
proiectant

general, proiectant de specialitate, beneficiar);

. Modalitatea in care a fost verificata documentatia;
. Note de intalnire cu proiectantul;
' Modul in care au fost indeplinite observatiile din Raportul de verificare;
În
încaľe Pľoiectantul nu a ľevizuit documentaţia tehnică
'
"u"ul de
consemnate înraportul
verificare,

conform celor
Veľificatoľul nu esie obligat să emită referatul
de verificare şi va notifÎcaAchĺzitoľului şi va ľetľansmite acestuia, documentaţia
tehnică
completă, cu indicaľea motiveloľ de respingeľe.
dacá este cazul,

a

referatului de verificare se reia,
ĺansmită documentaţia semnată şi
n punct de vedęľe al cerintelor

încât
ştampilată'
astfel

stabilite înl

6'3'

ACTIVITATEA 2 partea proiectantului

Elaboraręa referateloľ de verificare 7a faza de asistenţă tehnică din

proiecte are următoarele atribuţii potľivit domeniului/ domeniilor
şi/sau
ilor de constructii şi/sau specialită1ii/specialită1iloľ pentľu instalaţiile aferente
fost atestat:

a)
b)

veľifică documentele tehnice întocmite,după caz, pe pcrrcursul execuţiei lucľăriĺor'
de
c ăt ľ e p ľ o i e ct ant/p r o ie ct anţ i' l a s o l i c i t ąr e a s cľ i s
a a Aihiz i t o ľtllui ;
semnează şi ştampilează doctmentaţiile verificate dacă aceStea stłnt corespunzătoare
din
punct de vedere al cerinţelor stabilite înlege.

Înceea ce pľiveste pľoceduľile de veriÍicare in peľioada de asistenţă tehnică
asigurată de
pľoĺectant,veriÍÎcatoľulde pľoiect va respecta pľevederile uľmătoaľeloľ
acte normative:
tehnicčía

oĂ

execuţ

',;Z:;:"::7,;,,ľ;:;:';::,';;:ľ:ľ:,Ţ;,i

13.09.201I - An
ulterioare.

Legea nr. 10/1995 pľivind cąlitateą in constructii cu modificcrile

şi completarile

o ln perioada de asistenţă tehnică asigurată de Proiectant, VeľiÍicatoľul
va asigura verificaľea
eventualeloľ modifÎcăľiaduse pľoiectului, prin elaboľaľea ľeferatului de verifÎcaľe
înteľmen de
maxim 5 zi|e lucľătoaľe de la înaintarea documenteloľ tehnice (dispozitia de santieľ,
memoriu
sintetic/justifi cativ, etc).

o In cazul in care nu este de acoľd cu modificarile propuse de Proiectant, veriÍicatorul
de
pľoiect nu este obligat sa intocmeasca referatul de verific are dir, in teľmen
de 3 zile va intocmi un
ľaport de veľificare caÍe va cuprinde observaţiile, ĺęcomandăľile, completările
şi alte elemente
considerate necesare pentru ca aceste documente să
fi
aplicate.
1oată
Rapoľtul de verificaľe care va Íi transmis Proiectantului, prin gľija Achizitorului si va
9J

conţine minim:

documentęlor înoriginal analizate
elaborator' data elaborăľii;

' Lista

_ se voľ mentiona titlul

documentului,

'

Identificarea problemelor existęnte şi potenţiale care ręzultă' din documentaţia verificată
şi care pot afecta implementarea proiectului;

'

Constatările verificatorului

'

elementelor lipsă,

după"

de proiecte, gľad de

completitudine,

cu

specificarea

caz;

Concluzii şi recomandări ale VeriÍicatorului privitoaľe la documentaţia tehnică pľimită;

Proięctantul va reface documentatia conform ľecomandarile Verificatorului, si procedura de
verificare se va relua.

VeľiÍicatorul de pľoiect va informa proiectantul şi beneficiarul cu privire la oľice aspect de
neconfotmitate cu prevederile legale învigoaĺe a documentaţiei supuse analizei sale. Verificatorul
de
proiect trebuie să fie independent faţă de proiectant.
ÎnÍinalul perioadei de execuţie a lucľăľilor, Veľif,tcatoľul va ęlaboĺa un Rapor1 de activitate
cu
pľivire la activită1ile rcahzate înaceastă perioadă
şi va cuprinde activitat ęa realizatą iivrabilele realizate,
expeţii implicaţi, aspecte critice, concluzii, ľecomandări. Formatul conţinutul Raportului de activitate
şi
trimestrial vaťl agreat cu Achizitorul imediat după emiterea ordinului de începeľea lucrăľilor.

6.4.

LEGISLATIA APLICABILA
Activităţile Voľ respecta prevedeľile refeľitoare la activitatea de veriťrcare a proiecteloľ în

vigoare cu modiÍicările şi completările ulterioare:

' LEGEA

ĺ'r. 10l1995 privind calitatea in constructii' republicata, cu modificarile ulterioare,
publicata in Monitorul Oficial al Romanie i, P artea I, nr. 7 65 din 3 0. 1 I .2016;

'

H.G. 92511995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea experti zarca teţ111icá
şi
a proiecteloľ, expertizarea tęhnicá a execuţiei lucľăriior şi a construcţiiloľ, precum
şi
veľificarea calităţii lucĺăriloľ executate, publicată înMonitorul oficial al României, Partea I'
rc. 286117.12.1995,modificat de HG nr.I 42l2OIg;

'

oRDINUL nľ. 226412018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de
proiecte şi a expeľţilor tehnici înconstructii, publicat înMonitoľul oÍicial al României,
P artea I, nr. 240 l 19 .03

.20Ţ8;

' LEGEA

rlr.20012004 privind recunoaşteľea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din România, cu modificarile completăĺile ulterioare.
şi

7.

RAPoRTAREiLIVRÂBILE

Documentele solicitatę la acęst capitolvor fi interpľetate carezulate ale contractului:
Rapoaľtele de verifÎcareSe vor preda în2 exemplare originale si 1 exemplar format electronic
(scanat color).

Referatele de verificaľe se vor preda în4 exemplare originale pentru fiecare cerinta si cate
exemplar in format electronic (scanat color)

1

Nr.

Denumire livľabil

crt.
1

Data de pľedaľe

Rapoľt de veľiÍicare (activitatea 1)

15 zile lucľătoare de la primirea

documentaţiei tehnice
2

Referate de veriÍicare (activitatea 1)

10 zile lucrătoare de la primirea

documentaţiei tehnice revizuite (finale),
respectiv, 5 zlle lucrătoare de la
întocmirea raporťului de verificare a
documentaţiei ini1iale (nerevizuite)
J

Raport de activitate (activitatea 1)

zile lucrătoare dęlaťlnalizarea
Activităţii 1

4

Refeĺate de verifi

5 zlle lucrătoare de la pľimirea
documentaţiei tehnice/do cumentati a
tehnica rcvizuita

5

Raport de verifi car e (activitatea Z)

3 z1|e lucrătoaľę de la primirea
documentatiei tehnice

6

Rapoľt de activitate pentru serviciile prestate în
perioada de asistenţă tehnică din partea
proiectantului / execuţie a lucrăľilor (activitatea

5 zile lucrătoaľe de la la sfârşitul peľioadei
de asistenţă tehnică a proiectantului/de
execuţie a lucľărilor, Activitatea 2

car e

5

(activitatea 2)

2)

Termenele de pľedare menţionate întabelul de mai sus se ľeferă la livrabile
complete conform
prevederilor legale' livrabile elaborate înlimba ľomână, nu includ perioadele
de verificaľe de către
şi
Achizitor, completare/revizuire, dacă este cazul, recepţie.
şi

Verificatorul va furĺriza un raport de activitate afeľent Activităţii 1 un raport
de activitate la
şi
sffirşitul peľioadei de asistenţă tehnică a proiectantului/de execuţie a lucrăľilor,
aferente Activităţii 2.
Rapoartele de activitate menţionate mai sus trebuie redactate înlimba română
tľansmise în
2 exemplare, înmaxim 5 zlle lucrătoare de la fĺnalizarea Activităţii 1, respectiv deşi1a finalizarea
Activitáţii2.
Achizitorul are dreptul să formuleze observaţii/obiecţiuni la rapoľtul de activitate
şi să îlaprobe
sau nu întermen de maxim 10 zile lucrătoaľe de la data primirii.
Raportul de activitate va conţine informaţii cu privire la serviciile prestate
pľopunerea tehnică, financiară şi caietul de sarcini.

înconťormitate cu

Rapoaľtele de activitate vor prezeĺta:
o Activităţile ľealizate încursul perioadei de raportaľe;
o Diťrcultăţile întâmpinate încuľsul peľioadei de ľaportaľe şi soluţiile propuse pentru
respectivele difi cultfii;
o Personalul care apľestat serviciile;
o Progresul Íinanciar

a depăşi
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8.
8.1.

FACILITATE SUPORT
FACILITATI IN SARCINA PRESTATORULUI

Prestatorul va Íi ľăspunzătoľ pentru suportul şi dotările care sunt necesaľę înîndeplinirea
saľciniloľ prevăzute încontract. Înpaľticular, Prestatorul va Íi obligat ca parte integľantă
a contractului
să asigure următoarele:

o

'
o
o
o
.
o

Calculatoare, telefoane' cameră foto, echipamente de multiplicaľe documente, alte facilită1i
şi echipamente de biľotică pentru buna dęsfasurare a activitatiloľ contractului;

Asiguraľea consumabilelor necesare derulării activităţilor dę birou, înbune condiţii;
Asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (poştă, telefon, etc.)
Asiguraľea de servicii de secretariat şi, dacă este necesar, de traducere înlimba română;
Asiguraľea costurilor aferente multiplicării şi impľimării documentelor;

Facilităţi de tľanspoľt adecvate pentru deplasari la sediul AC sau înteren;
orice alte dotări necesare pentru îndeplinirea sarcinilor prevázute înprezentul Caiet de
Saľclnl

De asemenea, Prestatorul va trebui să asigure flux de numeraľ pentru a asigura plata fara
intaruieĺi a personalului sau.
Se consideľă că întarifele sale, ofertantul a inclus toate costurile pentru echipamente
şi supoľt
şi toate cheltuielile asociate, cum ar ťĺcazare, transport intern şi internaţional şi orice alte cheltuieli
necesare peľsonalului propus.

8.2.

FACILITATIPUSELADISPOZTTIAPRESTATORULUI
Achĺzitoľulpune ła dispoziţia Prestatoľului prin inteľmediul Pľoiectantului
informaţiile disponibile pentľu obtineľea ľezultateloľ aşteptate.

toate

Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului, următoarelor documente:
- Documentatia tehnicą privind proiectul tehnic de executie completa (piese scrise si piese
desenate);

Documentatią tehnicą pentru autorizareą executie lucrąrilor (piese scrise si ptese

-

desenate)

Toate documentele solicitate de verificator pentru clarificarea unor aspecte

Veriťlcatorul are responsabilitatea dę a solicita Pľoięctantului, într-untermen rezonúll,
documęnte şi date claľe' pľecizând data la caľe este nevoie de aceste informaţii, astfel ca
Pľoiectul să

poată continua conform calendarului stabilit.

9.

EXPERTI

Pľestatorul are obligatia să asigure personal caliÍicat înnumăr suficient pentru acoperiľea
tuturor exigentelor contľactului de lucrari.
Componenţa echipei de proiect a Prestatorului, rolurile
şi ľesponsabilita1ile pentru fiecare
membru al echipei vor Íi aprobate de Achizitor înetapa de ini1iere a pľoiectului.
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10.

EXIGENTE DE VERIFICARE

Pęntru indeplinirea cerinţeloľ legale de verificare tehnica a Pľoiectului Tehnic afeľent
proiectului ,,R-eţea integrată de piste de biciclete pentľufacilĺtarea mobilităţii alternative nepolltante,,
in Municipiul Slobozia, cod SMIS 128396, ofertantul Va propune o listă dę de specialisti atęstati ca
vęľificatori înconformitate cu prevederile Pľocedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte
şi a
experţilor tehnici înconstľucţii apľobată prin ordin al Ministrului MDRAP nr. 2264 din 28.O2.2OI8
atestaţi pe următorele domenii/subdomenii înconstructii
şi specialităţi pentru instalaţiile afeľente

construcţiilor:

'/

Exigentele de verĺficaľeconform HG 2264/2018, coľespunzătoľ infľastľuctuľii ľutiere, sunt
A4 _ Rezistenta mecanica si stabilitate pentru infrastructuľa transportului rutier
B2
D

11.

-

-

Siguranta in exploatare

Igiena, sanatatea si protectia mediului

ATRIBUTII SI RASPUNDERI

In

sensul Regulamentului prívind verificarea şi expeľtizarea tehnică a pľoiectelor,
experti7aľea tehnícă a execuţíei lucľăľiloľşía constructiiloľ, precum verificarea calită1ii lucrăriloľ
şi
executate din 13.09'2018 aprobat prin Hotărâľea Guveľnului nr.742/2018 care modiÍica Hotăľâľea
Guveľnului nr. 925 l 1995 :
,rverĺficatoľul de pľoiecte este un specialist cu activitclte înconstrucţii atestąt înunul sart mai
multe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităyi pentľu instalaţiile afeľente construcţiiĺor, caľe
efectuează verfficaľea proiectelor înceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice
şi ceľinţelor
aplicabile
prevăzute
de
lege"
fundamentale

(1) Înconfoľmitate

cu prevederile alin. (1) şi (2) ale art.5 din oľdinul nľ. 2264 din
28.02.2018 pentru apľobarea Proceduľii pľivind atestarea veľificatoľĺloľde pľoiecte a expeľţilor
şĺ
tehnici înconstľucţii, veľiÍicatorul de pľoiecte desfăşoaľă activităţi intelectuale specifice
domeniului/domeniiloľ, respectiv subdomeniului/subdomeniilor de construcţii încare a fost atestat
şi
atribuţii înrespectaľea legiloľ şi actelor normative susecvente acesteia, precum
şi a ľeglemęntăriloľ

tehnice aplicabile.

Înacest sens, verificatorul de proiecte

-

răspune

:

însolidaľ cu pľoiectantul înccece

priveşte asiguraľea nivelului de calitate

corespunzător cerinţeloľ proiectului pe care î1veľiťrcă;

-

ľăspunde pentru ľealitatea, corectitudinea şi completitudinea datelor a informaţiilor
şi
înscriseîndocumentele semnate şi ştampilate;

Q)Înconformitate cu prevederile Cap.2 din cadľul ,,Regulamentului privind veriJicarea şi
expeľtizarea tehnică a proiectelor, expeľtílarea tehnică a execuţiei lucrăľilor
şi a constľuctííloľ,
precum şi verificaľea calită1íi lucľăriloľ executate'' aprobat de HGR nr.742/20l8 care modifica
regulamentul apľobat prin H'G.R rc.925 dln20 noiembrie 1995, şĺlecifice activitătilor ce uÍnează' a ťl
realizate, veľificatoľul de pľoiecte îndeplineşte,încondi1iile legii, următoarele atribuţii:

a) verifica

documentatia tehnică de proiectare necesaľă obtinerii autonzatiei de construire,
ľesp ectiv pľo iectul p entru autoizarca lucrări lor de construire

b) veriÍica documentaţiile tehnice şi detaliile dę executie

sub formă de planşe, breviare de
calcul, caiete de sarcini, programul de control al ca\itát]ĺ executiei lucľărilor
dę constructii
necesare pentru constatarea respectării cerintelor impuse de lege;

c)

veriÍica si documentatia tehnica aferenta proiectelor întocmite înurma unor rapoarte
de
expertizá tehnică de calitate, după însuşireaacestora de către respectivii experti,
învederea
confirmării că proiectele respectă ansamblul cerintelor stabilite de lege/

d) veľifică documentele

tehnice întocmite, dupá caz, pe parcursul executiei lucrărilor, de către
proiectant l proiectanţi, cu acordul scris al investitorului /propľietarului/
bęneficiarului /
administratorulrri (dispoziţii de şantieľ, memorii justificative/sintetice, etc.)

e)

întocmeşte,respectiv semnează şi ştampile azá ręťeratul de verificare a proiectului
caľe
cuprinde, printre altele, date şi informaţii ľeferitoaľe la respectareďnerespec tarea,
după" caz,
a reglementărilor tęhniee şi asigurarea cerinteloľ fundamentale
aplicabile;

Đ

verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiţii exprimă corespunzător în
referatul
şi
de verificaľe a proiectului, concordanta dintre solutia tehnică descrisă înmemoriilę
tehnice
pe specialităti' tehnologia de executie propusă pentru realizareaobiectivului
de investiţii şi
caietele de sarcini corespunzătoare

g)

semnează şi ştampilează piesele scrise şi desenate numai înconditiile încare documentatia
transmisă de investitoľ este corespunzătoaľe din punct de vedeľe al cerintelor stabilite
în
lege:

h)

ęfectueazá verificări numai pentru cerintele
şi înspecialităţile încare a fost atestat;

Đ încadrul

veriÍicărilor pe care le efectuează, urmăreşte datele privitoaľe la condiçii1e
specifice de amplasament şi conditiile de exploatare tehnologică
şi modul de ľespe ctate a
reglementărilor tehnice învigoare, referitor la cerintele prevăzute de lege, în
funcţie de

categoria de importantă a constructiei, pe toată durata dę viată a constructiilor, inclusiv
în
faza dę postutilizare;

(3)

Înconformitate cu pľevederile art. 13 alin. (1), coľoboľate cu art.26alin. (1)
şĺart. 30
din Legea nľ. 10/1995, republicatá, cu completările ulterioare, potrivit domeniului/domęniilor
şi/sau

subdomęniului/subdomeniilor de constructii şi/sau specialităçii/specialităţilor pentru instalatiile
afęľente
constructiiloľ pentru care a fost atestat:

a) verificatoľul de pľoiecte nu poate veľifica, semna şi ştampila pľoiectuVpľoiectele
întocmĺtede el, proiectul/proiectele la a căror elaboľare a participat sau
proiectul/proiectele pentru care, încalitate de expert tehnic atestat, a ęlaborat
ľapoľtul de
expertiză' tehnică;

b) specialiştii veľificatoľi de proĺecte atestati ľăspund înmod solidaľ cu proiectantul în
ceea ce priveşte asigurarea nivelului đecalitate corespunzător cerintelor proiectului.

c)

proiectantul, specĺalistul veľĺficatoľde proiecte atestat, fabricantii

şi furnizorii

de
ĄĄ

JJ

materiale şi produse pentru constructii, executantul, ľesponsabilul tehnic
cu execuţia
autonzat, dirigintele de şantier autonzat, expertul tehnic atestat răspund
potľivĺt
obligatĺiloľ ce le revĺn pentru viciile ascunse ale constľucţĺei,ivite într_unĺnterval
de
10 ani de la receptia lucľăľii, pľecum şi după împlinĺľea
acestuĺ teľmen, pe toată
duľata de existentă a constľuctiei, pentľu viciile stľuctuľiĺde ľezisten
ţă rezultate din
neľespectarea noľmelor de pľoiectaľe şi de executie învigoaľe la data ľealizării
ei.

d) specialiştii verificatori de

proiecte atestaţi efectuează veľificaľea, din punct de vedere
tehnic' a unęi documentatii tehnice/proiect numaĺ pentľu domeniuvdomeniile
şi/sau
subdomeniuVsubdomeniile de constructii şi/sau specialitateďspecialităţile pentru
instalaţiile aferente constructiilor, coľespunzătoľ ceľintei/ceľinteloľfundamenta|e
pentľu caľe a fost atestat.

12

LOGISTICA SI POGRAMAREA

12.1.

DATA DE INCEPERE A SERVICIILOR

Prestarea Serviciilor va demara după emiterea de cátre Achizitor a unui
oľdin de Începerea
serviciilor prin caľe va comunica Prestatorului data de începuta Contractului.

oľdinul de Începerea Serviciilor va fi emis întermen de maxim 5 zile de la incheierea
Contractului' perioada in care Prestatorul vaprezeĺtaAchizitorului dovada încheierii
poliţei/poliţeloľ de

asigurare şi ale plă1ilor peľiodice ale pľimelor de asiguraľe füră,întärziere, oľicând
i se va solicita de către
Achizitor, acoperitoare pentru toate asigurariile si garantiile solicitate prin contract
sau obligatorii pentru
verificatorii atestati conform legilor in vigoare, in scopul acoperirii riscului profesional.

12.2.

DURATA CONTRACTULUI SI DE PRE,STARE A SERVICIILOR
Durata cumulata a contľactului acopeľă prestaţiile de veriÍicaľe atestata in perioada

de

rcalizarea a documenatiilor tehnice de proiectare, execuţia lucraľiloľ si cupľinde perioada
de la data
pľĺmĺľiide cătľe Contractant a Documentaţiei tehnice până la încheĺeľeapľocesului
veľbal de
şi
ľeceptie la teľminaľea lucľăľiloľ.

Durata de pľestaľea seľviciilor
Pentru Activitatea 1 _ faza elaborare pľoiect tehnic
' Durata de prestaľe a serviciiloľ este de la data primirii Documentaţiei tehnice supusă
verificării , după data din ordinul de incepere a serviciilor pentru vęrificare tehnica până
1a đata
şi

recepţiei ľaportului de activitate.

Pentľu Activitatea 2- perioada de asistenţa tęhnica proiectant/executie a lucrarilor
' Durata de pľestare a sęrviciilor este de la data din ordinul de incepere a serviciilor pentru
verificare tehnica si se incheie la data semnarii fara obiectiuni a Procesului Verbal
de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.
Prestatorul are obligatia de a-şi adapta pľogramul, înfuncţie de progresul activitatilor
Íinantate
pńn acest Proiect şi înconsecintă înfuncţie de tipul de servicii prestate.
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In ęazul încare de comun acord Păţile agreeazá extinderea duratei contractului atunci

Achizitorul va propune încheierea unui act adiţional la contractul de servicii, fara
suplimentarea valorii
contractuale.

Pe perioada de derulaľe a contractului, prestaľea serviciilor poate fi suspendata
in functie de
erorile constatate in pľezentul contľact sau pe perioada emiterii Autorizatiei
de construire in cadrul
contractului de proiectare si executie, prin oľdin de sistare si ordin
de reluare a prestarii serviciilor
emise de Achizitor.
Perioada de prestaľe a seľviciilor nu include perioadele de suspendare.
In situatia unor eventuale modificaľi ale peľioadei de implementare a proiectului,
se poate
modiÍica corespunzator si durata contractului de servici i, ťaraa se modiÍica pretul
contractului.
Activităţile contractului pot varia pe durata acestuia, acest aspect tľebuind să fie luat
în
considęrare de catre pľestatoĺînalocaręa personalului
şi pentru a asigura conformitatea cu obiective1e
stabilite încaietul dę sarcini.

13.

CERINŢE DE oFERTARE

13.1. ELABORAREAPROPUNERIITEHNICE
ofertantul va elabora Pľopunerea Tehnică in conformitatę cu cerinţele pľevăzute
înprezentul
Caiet de Sarcini. Informaţiile din Propuneľea Tehnică trebuie să permită identiÍicarea
cu usuľinţă a
corespondentei cu cerinţele impuse înCaietul de Sarcini.

Cerinţele cuprinse in Caietul de Sarcini sunt consideľate minimale' iaľ neľespectaľea
sau

neîndeplinirea acestora va conduce la respingeľea ofeľtei.

In cadrul Propunerii Tehnice, ofertanţii voľ pľezenta minim următoarele
informaţii:

o

o

Documente de calificare a verificatorilor de proiect la exigentele de calitate
solicitate in
prezentul caiet de sarcini. In cazul in care ofertantul nu poate demonstra
asigurarea
exigentelor de calitate a verificatorilor de pľoiect atestati oferta va fi ľespinsa.

Declaratie privind respectarea obligatiiloľ relevante din domeniile mediului' social
si al
relatiilor de munca (Formular nÍ.4).

Documentatiava fi elaborata in limba romana' editata cu caľacteľe diacritice si va
avea paginile
numerotate' La elaboľarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul
are obligatia de
a aplica /ľespecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in ,rigou.e, aplicabile specificului
contractului caľę face obiectul prezentei proceduri.
Verif,lcatorul de proiecte are obligatia de a Semna si stampila pe Íiecaľepaginain
sectiunile din
pľoiect ( parte scrisa si/sau perte desenata), acest lucru fiind obligatoriu prin
lege.

I3.2. ELABORAREAOFERTEIFINANCIARE
ofertanful trebuie sa pľezinte formularul de oferta care reprezinta elementul principal
al
propunerii financiare. Lipsa formularului de oferta, reprezinta lipsa ofertei,respectiv
lipsa actului juridic
de angajare in contract.

Se va

prezenta un centľalizator de preturi ce Va contine detalieľea
elementelor de cost cę
fotmęaza propuneręa ťtnanciara, respectiv valoaľea serviciilor de verificar
e la ťazade proiectaľe, la care
se adauga valoarea serviciilor de verificar e la ťaza de asistenta tehnica pe perioada
de executie a
lucrarilor (eventuale modificari de solutie prin dispozitii de santier care voľ
apaÎeain perioada de
ęxecutie a lucrarilor).

RECEPTIA SERVICilLOR
Receptia seľviciilor de veľificaľe tehnica se va realiza in urma predarii urmatoarelor
elemente:
---) Rapoartele de veriÍicare Se Vor preda in 2 exemplare
originale şi un exemplar in foľmat
electronic(scanat color) ;
_--) Referatele de verif,rcaľe se
voÎpľeda in 4 exemplare originale şi un exemplaľ in foľmat
electľonic (scanat coloľ )'
_+ Rapoartele de activitate
sę Vor preda
electronic (seanat coloľ )'

14.

in 2 exemplaľe originale si un exemplaľ in foľmat

MODALITATEA DE PLATA
Plata pľeţului contľactului se va efectua, după cum urrneazá:
a) Plata aferentă serviciilor prestate înperioada de ęlaborare Íinalizare a Documentaţiei de
şi
proiectare' plată' care Se va efectua pe baza recepţiei raportului
de activitate, inclusiv a
rapoartelor de verificare si a refeľatelor de verificare pentru faza de proiect
tehnic de
execuţie.

Fárá a limita dreptul ofertanţilor de a evalua seľviciile a elaboľa pľopunerea
financiaľă pentru
şi
livrabile, Achizitor precizeazá că plăţile afeľente livrabilelor principale aferente
Activităţii 1' după
recepţia acestoľa, voľ fi de maxim ]OoÁ dinvaloaľea totală a propuneľii
financiare;

b) Plata

aferentă serviciilor prestate înperioada de derulare a lucrărilor/asistenţă
tehnică din
partea proiectantului, plată carę se va ęfectua pe baza recepţiei
ľaportului de activitate
întocmitla finalul Activităţii 2, înfuncţie de serviciite de expeţii implicaţi
înrealizarea
şi
activităţilor pana la maxim 3OoÁ đinvaloarea totală a propunerii financiare.
Achizitorul se angajează'sá efectueze plata Preţului Contľactului către Prestator in
maxim 30
zile de la acceptarea factuľii (înconformitate cu pľevederile art. 6 lit.c) din Legea
72/2013., exclusiv sub
condi1ia îndepliniľiide către acesta înmod corespunzător a obligaţiiloľ
contľactua1e, acceptate prin
apr ob ar ea rapo artelor coľespunzăto are de către Achizitor.

Factura se va emite după semnarea de către Achi zitor a procesului verbal
de recepţie a
raportului de activitatę solicitat in cadrul Activitatii 1 ĺespectiv, de la semnarea
procesului-vęrbal de
receptie la terminarea lucrarilor faraobiectiuni si predarea documentatiei
build".
,,as

Factura va Íi însoţităde un exemplaľ din pľocesul verbal de recepţie semnat
de reprezentanţii

Achizitorului.
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15.

MONITORIZAREA CONTRACTULUI
Derulaľea contractului va Íi monitoľizată de Achizitor.

Indicatorii cheie pentru monitorizarea activităţii Veľificatorului sunt:

'

Finalizarca activită1iloľ cerute înpľezentul caiet de saľcini confoľm calendaľului la

momentul semnăľii contľactului / actelor adiţionale;

'

Aprobarea tufuroľ rapoaľtelor conform calendarului la momentul sęmnării contracťului/
actelor adilionale.

Achizitorul este responsabil pentru clerulaľea pľocedurii de atribuiľe a Contľactu1ui,
monitoľizaľea execuţiei Contľactului, confonn Contractului
şi a Planului c1e lucru al activitătiloľ
acceptat, prin clesemnaľea unui Responsabil de Contract.
Responşabilul de Contract va asigura comunicaľea peľTnanentă cu echipa verificaĹntlui, va
1ine evidenţa tutuľoľ docuńenteloi ľeferitoaľe la denllar"n iont.u.tului, moni to11 arei p""'u'"niu
ui
evaluaľea peľiodică a gľadului de îndepliniľęa obiectiveloľ Contractului.

Verificatorul este responsabil pentru execuţia la timp a ttttuľor activită1iloľ prevăzute, pentľu
ob1inerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini
şi pentľu întľeagacooľdonare a activităţiloľ ca'e
fac obiectul Contractului.
Verificatorul va elabora ľapoaľte de activitate cu priviľe la activită1ile realizateînperioada de

ľaportaľe.

Formatul şi conţinutul Rapoľtului de activitate va
emiteľea ordinului de începerea lucľărilor.

ťl agreat çu Achizitorul

imediat după

Toate documentele elaborate trebuię să Íie anexate la rapoaľtele de actívitate.

Achizitorul şi Verificatoľul îşitľansmit ľecipľoc notiťrcări de îndatăce una dintľe păľţi

devine conştientă de apariçia înperioada imediat următoare a unui eveniment sau a unęi situatii care aľ

putea:

.
o
o

să conducă la modiÍicarea Planului de lucru al activităţiloľ acceptat

să afecteze scopul şi sfeľade cuprindere a serviciilor
să afecteze activitatea Achizitorului sau a altor factori inteľesaţi identifica1i înlegătură
cu serviciile incluse înscopul Caietului de Saľcini.

Toate notificările pe perioada derulăľii activită1iloľ înContract sunt analizate
şedinţelor de monitorizare apľogľesului activită1iloľ încadrul Contractului.

încadrul

Documentaţii predate întermenul agľeat _ documentaţiile vor fi pľedate conform termeneloľ
specificate înpľezentul Caiet de sarcini.
Manager de proiect,
Radu Alina

Responsabil tehnic,
Anghel Coľnelia

:'

