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DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiţie: Consolidare corp drum DN 57B, km 9+960, dreapta

Faza de proiectare:

Documentaţie de avizare a luerarilor de intervenţie
Actualizare soluţii si valoare obiectiv

Ordonatorul principal de credite:

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar:

Compania Naţionala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere/DRDP Timişoara

Proiectant:

S.C. ROYAL CDV G2 SRL

Sursa de finanţare:

Bugetul de Stat şi/sau alte surse legal constituite

Valoarea investiţiei (cu TV A):
(1 curo = 4,9480 lci/29.04,2022)

3,322.802
671.544

lei
euro

din care C+M (inclusiv TVA):

2.519.617
509.219

Iei
euro

Amplasament:

Judeţul Caraş Severin
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2.

NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI
Necesitatea investiţiei, situaţia existentă:
Documentaţia in faza DALI a fost avizată de către CTE - CNAIR cu avizul or. 4646/17.05.2017, de
către CTE - MT cu avizul nr. 90/99/10.10.2017 si a fost emis Ordinul MTI şt, 1672/17.11.2017 pentru
aprobarea indicatorilor tehnico - economici.
Sectorul de drum afectat de alunecarea de teren este amplasat pe partea dreapta a drumului naţional
DN 57B, km 9+960, in zona localităţii Oravita. Alunecarea a antrenat structura de sprijin pe o lungime de circa
25 m si tinde sa se dezvolte către axul drumului, cu risc major asupra siguranţei circulaţiei rutiere. Scurgerea
apelor in lungul drumului se realizează pe sântul percat colmatat de pamantul curs de pe taluz. Pentru evitarea
acestor curgeri, taluzul de debleu de după alunecare, a fost protejat cu un zid dc boltari din beton. Zidul a fost
fundat pc un deluviu constituit din nisip prafos, cafeniu-galbui, in amestec cu rar pietriş si fragmente de roca.
Alunecarea este intr-un proces continuu de evoluţie.
DRDP Timişoara a organizat 2 proceduri de achiziţie pentru servicii de proiectare si execuţie lucrări, la
care nu s-a depus nicio oferta, potenţialii ofertanţi interesaţi confirmând ca valoarea lucrărilor si serviciilor
estimata anterior ( 2017) nu mai poate fi menţinută in condiţiile creşterilor costurilor la principale materiale de
construcţii, carburant, energie, manopera.
In aceste condiţii s-a procedat la revizuirea preturilor unitare prin recalcularea acestora pe baza evoluţiei
costurilor, prospectarea pieţei, utilizând programele specifice de devize si a manoperei reglementate pe ramura
construcţii prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investiţiilor publice si a unor
masuri fiscal - care stabileşte salariul brut la 3000 lei/luna.
Odata cu reanalizarea documentaţiei au fost efectuate unele corecţii in privinţa estimării cantitatilor
necesare de punere in opera si au fost introduse lucrări suplimentare care sunt in prezent considerate necesare
pentru execuţia, buna funcţionalitate si exploatare a obiectivului, respectiv:
Prevederea acostamentului consolidat si pe cealalta banda de circulaţie - stanga a drumului
naţional, cu geogrila biaxiala, desfacerea sântului existent;
- Prevederea casierilor de descărcare la capetele structurii de sprijin, ţin proiectul iniţial fiind
prevăzute doar şanţuri ranforsate);
- Prevederea platformei de lucru pentru amplasarea utilajului de forat;
- Prevederea de marcaje si semnalizare provizorie pe timpul execuţiei;
- Prevederea de sprijiniri tempoiarc pentru execuţia piloţilor.
Soluţia tehnica de consolidare / stabilizare a versantului dc rambleu cu piloţi foraţi, asa cum a fost
proiectata si aprobata anterior se menţine conform descrierii de mai jos, cu includerea lucrărilor de mai sus.
3. Soluţia tehnica de consolidare
Structura de sprijin din piloţi foraţi de diametru mere (1080 mm), piloţii fiind dispusi pe un singur rând:
Stabilizarea versantului se va face prin executarea pe partea dreapta a drumului a unei sprijiniri, fundata
indirect, pe piloţi foraţi cu diametrul 01080 mm, din beton clasa C 25/30, cu fişe de 15,0 m lungime
(lungime totala de 16,0 m) încastrate sub suprafaţa de alunecare, in stratul din baza constituit din nisip
prafos, pentru care se va tine cont de prescripţiile SR EN 1997-l/2004/NB:2016 —Eurocod 7 proiectare
geotehnica /reguli generale, respectiv NP 123/20! 0 - fundaţii pe piloţi;
- Se vor executa 30 piloţi, foraţi dispusi pe un singur rând. cu 01080 mm si lungime de 16,00 m (fisa de
15,00 m); aceştia se vor solidariza ia partea superioara printr-o rigla de beton armat (radier) din beton
clasa C 35/45 ce va avea următoarele clemente geometrice: lungime L = 51,0 m ; laltime 1 = 1,83 m ;
inaltimc h = 1,10 m, echidistanta intre piloţi este de 1,60 m intre axe. Radierul se va executa din 6
tronsoane de 8,50m lungime fiecare; acesta va avea in dreptul parapctelui metalic un rebord ce va
funcţiona ca rigola de acostament pentru apele pluviale iar la capetele consolidării se vor realiza casiuri
pentru evacuarea apei de pe platforma drumului.
Lucrări conexe;
Pe partea stanga se va realiza un sânt ranforsat din beton armat C 30/37 pe o lungime de 80 m după ce
se va reface/consolida acostamentul existent cu următoarea alcătuire ; - 4 cm strat de uzura din BAI 6 rul 50/70;
-5 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg 50/70; gcogril biaxial; - 8 cm strat de baza din AB 31,5; - 20 cm strat
Superior de fundaţie din piatra sparta; - 25 cm strat inferior de fundaţie din balast.
Lucrări de reabilitare a structurii rutiere
Se prevede frezarea mixturilor existente, pe o grosime de 9 cm si inlocuirea acestora cu doua straturi noi;
- 4 cm strat de uzura din BA I6 ml 50/70 si - 5 cm simt de legătură din BAD 22,4 leg 50/70.
■

Lucrări de refacere a structurii rutiere
In zona lucrărilor de realizare a piloţilor foraţi se va reface integral structura aitiera existenta pe o
suprafaţa de 140 m2, astfel: - 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70; -5 cm strat de legătură din BAD 22,4 leg
50/70; - 8 cm strat de baza din AB 31,5; *20 cm strat superior de fundaţie din piatra sparta; - 25 cm strat inferior
de fundaţie din balast.
In profil transversal DN 57B va avea următoarele demente geometrice (drum clasa tehnica IV):
Latimea platformei
8,00 m
Latimea pârtii carosabile
6,00 m
Latimea acostamentelor
2x 0,75 m
Latimea benzilor de incadrare
2 x 0,25m
La interfaţa dintre structura rutiera existenta si cea refăcută, peste stratul din AB 31,5 se va dispune un
strat geogril biaxial cu latimea de 2,00 m, care sa preia eventualele tensiuni de întindere ce se pot dezvolta.
Acostamentele se vor consolida si vor avea aceeaşi structura rutiera ca partea carosabila.
Lucruri de semnalizare rutiera si siguranţa circulaţiei
Pe perioada execuţiei lucrărilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind condiţiile de
includere a circulaţiei si de instituire a restricţiilor dc circulaţie in vederea executării de lucrări in zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului" aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului
Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cat si al celorlalte norme,
standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzătoare pentru evitarea unor
accidente, inclusiv pe timp de noapte.
In cazul in care va fi necesara închiderea circulaţiei pentru desfasurarea activitatii utilajelor in scopul
punerii in opera a lucrărilor, se vor prevedea 4 punete de semnalizare rutiera suplimentare.
Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei se va amplasa parapete de protecţie metalic, conform
„Normativului pentru sisteme de protecţie pentru siguranţa circulaţiei pc drumuri, poduri si autostrăzi” AND 593/2012 avand nivelul de protecţie H4b dotat cu dispozitive reflectorizante.
Amplasarea parapetelui metalic pe grinda de sprijin se va realiza conform specificaţiilor producătorului
si vor fi incluse toate elementele de prindere. Acesta va asigura continuitatea parapetelui existent pe DN 57B.
Lucrările de semnalizare la terminarea lucrărilor constau in refacerea marcajelor rutiere existente pe
sectorul de drum naţional pe care s-au executat lucrări. Pentru marcajul rutier se va prevedea vopsea pe baza
de doi componenţi aplicata la rece 2K.
Platforma de lucru pentru amplasarea utilajului de forat va fi din beton. Ulterior, aceasta va îi
dezafectata.
4 Soluţii economice:
Devizul general iniţial a fost elaborat in corelare cu metodologia prevăzută de HG 28/2008 privind aprobarea
conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, iar in prezent
s-a adaptat metodologiei prevăzute in cadrul HG nr. 907/2016, fiind realizate unele dcfalcari cu redistribuiri
intre subcapitole.
Fata de valoarea C+M rezultata prin recalcularea.preturilor unitare, rectificării unor cantitati dc lucrări si a
lucrărilor suplimentare, in cadrul devizului general a fost estimata valoarea de 15.000 lei pentru fazele Auditului
de Siguranţa Rutiera, cota de diverse si neprevăzută a fost recalculata prin aplicarea capitolelor de cheltuieli
aferente, in cuantum de 20% . Serviciile de consultanta si asistenta tehnica au fost actualizate prin multiplicarea
cu indicele preturilor de consum IPC = 132,59 (32,59%) publicat de INS pentru perioada februarie 2017 ( baza
preturi iniţiale) - aprilie 2022 (baza actualizare).
Noua valoare totală actualizată a obiectivului este de 3.322.801,91 lei cu TVA/671.544 euro, din care
C+M este 2.519,616,59 lei cu TVA/ 509.219 euro, echivalent pentru 1 euro - 4,9480 lei/ 29.04,2022.
Valoare aprobată prin OMT nr.l 672/ 2017
2022
Valoarea totală a investiţiei

din care C+M

(eu TVA. 19 %)

Valoarea totală a investiţiei

din care C+M

(cu TVA 19%)

Iei

lei

lei

lei

1,291.932,33

1.069.03 7.69'

3,322,801,91

2.519.616,59

CTE - DRDP Timişoara a avizat actualizarea documentaţiei cu avizul nr. 40/340/27.05.2022

în urma analizării documentaţiei prezentate. Consiliul Tehnico - Economic al Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., aprobat cu Decizia Directorului General nr. 1873/15.11.2021, ce
“funcţionează ca organ consultativ pe lângă Directorul General al Companiei Naţionale dc Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A, iar avizele emise de către acesta, funcţie de etapa dc elaborare a documentaţiei
tehnico - economice, au caracter obligatoriu pentru promovarea obiectivelor de investiţie spre avizare şi
aprobare la ordonatorul principal de credite şi pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, iară a excede
sau â substitui prevederile normelor, normativelor tehnice şi a legislaţiei specifice aliate în vigoare sau a
priorităţii documentelor contractuale"',

AVIZEAZĂ FAVORABIL
Actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie - DALI aferentă obiectivului de
investiţie „Consolidare corp drum DN 57B, km 9+960, dreapta” în forma prezentată, pentru reaprobarea
indicatorilor tehnico - economici.
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