














 
 

Str. Libertatii, Nr. 14A, 240451,  

Ramnicu Valcea, judetul Valcea 

REG COM J38/6012/2002,  
CUI RO 15096160 

Tel/Fax 0250 / 735100 

office@lacudas.ro  www.lacudas.ro   

 
 

 

BENEFICIAR :  COMUNA BERISLAVESTI, JUDEŢUL VÂLCEA 

 
 
 

„CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, 
COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA” 

 
 

AMPLASAMENT:  COMUNA BERISLAVESTI, SAT BERISLAVESTI, JUDETUL 
VALCEA 

 
 
 
 
 

PIESE SCRISE 
 

FAZA : PROIECT TEHNIC 
PROIECT NR. 7/24.10.2019 

 
 
 
 
 
 
 

- OCT 2019- 
 



CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA 

FOAIE DE CAPĂT  
 
 
Denumirea proiectului CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, 

COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA 
Denumirea beneficiarului Comuna Berislavesti, judeţul VALCEA 

 
Faza de proiectare PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 

 
Proiectant  S.C. LACUDAS S.R.L. 

 
 
 
 
 

COLECTIV DE ELABORARE A PROIECTULUI 

 
 
Şef proiect Ing. Dragoş ŞERBAN 

 
 

Proiectant Ing. Dragoş ŞERBAN 
 
 

 Ing. Bogdan ENEA 
 
 

 



CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA 

BORDEROUBORDEROUBORDEROUBORDEROU 
FAZA P.T.+D.E. 

 
 

1. PIESE SCRISE 

1. Pagina de titlu 

2. Foaie de capat 

3. Borderou 

4. Memoriu tehnic general 

5. Memoriu tehnic pe specialitati 

6. Grafic general de realizare al investitiei 

7. Program de control pe faze de executie 

8. Caiete de sarcini  

9. Liste de cantitati 

 

 

 

2. PIESE DESENATE 

 

 

01 PLAN DE INCADRARE SCARA 1:5000 

02 PLAN DE SITUATIE  SCARA 1:500 

03 DISPOZITIE GENERALA POD DALAT L=8.70m  SCARA 1:50, 1:100 

04 SECTIUNE TRANSVERSALA SCARA 1:20 

05 PLAN COFRAJ CULEI SCARA 1:50 

06 PLAN ARMARE CULEI SCARA 1:20 

07 PLAN ARMARE DALA SCARA 1:10 

08 PLAN COFRAJ ARIPI 

 

SCARA 1:50 

09 DETALII UZINARE PARAPET SCARA 1:50, 1:20 

10 DETALII CONSTRUCTIVE APARARI DE MALURI CU GABIOANE SCARA 1:50 



CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA 

PROIECT TEHNIC 

 

A. PARTI SCRISE 

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 
 
1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITII 
„CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, COMUNA BERISLAVESTI, 
JUDETUL VALCEA” 
 
1.2 AMPLASAMENT  
    COMUNA BERISLAVESTI, SAT BERISLAVESTI, JUD VALCEA 
 
1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT, IN CONDITIILE LEGII, STUDIUL DE 
FEZABILITATE. 
 
1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE 
     COMUNA BERISLAVESTI  
 
1.5. INVESTITORUL 
    COMUNA BERISLAVESTI  
 
1.6. BENEFICIARUL INVESTITIEI 
    COMUNA BERISLAVESTI  
 
1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE 

S.C. LACUDAS S.R.L. 
CUI: 15096160, Ord. Reg. Com: J38/612/2002 
Sediul: judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu-Vâlcea, Str. Libertatii nr. 14A; cod poştal 240451 
Coordonate de contact: tel/fax: 0250/735.100; 
office@lacudas.ro; www.lacudas.ro 

 
2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPIUNI APROBATE IN CADRUL STUDIULUI DE 

FEZABILITATE 

 

Scopul urmarit este de imbunatatire a situatiei sociale si economice a locuitorilor in zonele rurale prin 
legarea acestora la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si nationale. Se va realiza cresterea pietei 
agricole, a investitiilor locale, imbunatatirea starii de sanatate, cresterea frecventei si participarea tinerilor la 
sistemele de educatie in folosul locuitorilor din mediul rural.  

Infrastructura rurala existenta in comuna Berislavesti, drumuri comunale, poduri, podete ce fac 
legatura cu drumurile judetene si nationale, se prezinta intr-o stare tehnica precara. In plus, raurile si cursurile 
de apa in zonele traversate de drumurile comunale prezinta maluri neconsolidate, nesistematizate si cu albii 
neregularizate. 
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In acest sens, dezvoltarea infrastructurii rurale in comuna Berislavesti este absolut necesara permitind 

accesul si transporturile specifice in zona, in conditii de siguranta sporita, prin realizarea unor lucrari de 
traversare de tip poduri si podete. Realizarea lucrarilor de arta va fi obligatoriu cuplata cu modernizarea retelei 
de drumuri comunale, care va asigura in mediul satesc conditii de confort asemanatoare cu cele din localitatile 
Comunitatii Europene. In acelasi timp lucrarile de poduri si podete trebuie sa asigure conditii de scurgere a 
apelor traversate simultan cu protectia malurilor in amonte si aval de pod, pe lungimi care sa permita o 
exploatare indelungata a lucrarii noi, fara pericol de afuieri ale fundatiilor, spalari de albie sau de rampe de 
acces. 

Sunt necesare lucrari de desfiintare a podului provizoriu existent, lucrari de deviere a traficului, 
construire a unui pod cu L=8.70m realizat dintr-o dala monolita cu dimensiunile 9.80m x 4.10m si inaltimea 
de 0.55m, sprijinita pe doua culei masive fundate direct. De asemenea sunt necesare lucrari de protejare a 
malurilor paraului Valea Mamului in zona podului cu ziduri de sprijin din gabioane realizate din cosuri 
suprapuse pe inaltimea de 2 m pe lungimea de 72ml, asezate pe saltele din gabioane de 50cm.  

Investitia propusa (pod L=8.70m) asigura accesul locuitorilor catre locuinte, proprietati private si 
terenuri agricole situate in satul Berislavesti, Trup C. 

 
 

2.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI CUPRINZAND: 
 
           a. descrierea amplasamentului; 

Comuna Berislavesti este situata în partea Nord-Est a judetului Vâlcea, învecinandu-se în partea de 
vest cu Comuna Salatrucel, la Sud cu comunele Daesti si Runcu, la est cu Judetul Arges (comunele Suici si 
Carpenis), iar la nord cu comuna Perisani. 

Are o suprafata de 6699 ha si o populatie de 3099 locuitori. 
Localitatile comunei Berislavesti s-au format si dezvoltat fatã de treptele de relief si caile de transport 

majore, astfel, exista localitati care s-au dezvoltat fata de drumul principal DJ 703G cu ramificatie spre 
radacinesti DC15, Dangesti DC14, Berislavesti DC16. 

 Din punct de vedere al situarii fata de zonele si centrele industriale, comuna Berislavesti se afla la 
distanta relativ mare de municipiul Rm. Valcea – 28 km, la 9 km de orasul Calimanesti si la 28 km de orasul 
Brezoi, in zona de munte, cu un puternic caracter rural, comuna se asterne pe versantul sudic al masivului 
Cozia, ocupand si culoarul format de valea Paraului Coisca (Salatrucel). 

Accesul principal se face din mun. Rm. Valcea, parasind drumul national DN 7 Rm. Valcea – Sibiu, 
pe drumul judetean DJ 703G Calimanesti – Salatrucel – Berislavesti. 

Din punct de vedere hidrografic zona apartine bazinului mijlociu al Oltului, prin raul Coisca 
(Salatrucel) care aduna paraiele Bradisor, Tulburoasa si Valea Robaii si care, dupa ce traverseaza localitatea 
Salatrucel, se varsa in raul Olt. 

Comuna Berislavesti apartine zonei de relief subcarpatic de deal si de munte (masivul Cozia), cu teren 
accidentat, vai de tip torential, cu versanti padurosi, expusi alunecarilor de teren. 

In componenta comunei Berislavesti intra satele: Berislavesti, Stoenesti, Bradisor, Scaueni, Robaia, 
Radacinesti si Dangesti. 

Obiectivul este situat conform PUG in intravilanul comunei Berislavesti, sat Berislavesti. 
 
b. topografia; 
Au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea Neagra 75, respectand normativele 

impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. 
Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96. 
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Studierea traseului s-a facut pe ridicari topografice, pe profile transversale     1 :100 din 25 in 25 de 
metri. 

Studiile topografice au ca scop întocmirea de planuri de situaţie, profile longitudinale şi transversale 
necesare realizării pieselor desenate conform cerinţelor de proiectare, precum şi stabilirea exactă a reţelelor de 
utilităţi, a limitelor de proprietăţi, a acceselor etc. 

 
c. clima si fenomenele naturale specifice zonei; 
Localitatea BERISLAVESTI se afla: 

- Conform P100/2013  terenul este amplasat in zona seismica de calcul in care valoarea de varf a 
acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani este ag=0.25 g iar perioada de colt a 
spectrului de raspuns Tc=0.7 sec.; 

- Conform SR 11100/1-93 – amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate 71 
corespunzator gradului VII pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire 
de 50 ani); 

- Conform CR 1-1-3-2012 – Cod de proiectare si evaluare a actiunii zapezii asupra constructiilor, 
amplasamentul se gaseste in zona caracterizata prin valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe 
sol de 2.0 KN/mp; 

- Conform STAS 1709/1-90 – Localitatea Berislavesti, jud. Valcea este inclusa in tipul climatic II. 
Indicele de inghet pentru Berislavesti Max=541, med=438, min=372 

- Conform NP 082-2004, presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min, avand 50 ani intervalul 
mediu de recurenta este de 0.4kPa. 

- STAS 6054/77 privind adancimea de inghet – 0.80 – 0.90m. 
 
d. geologia, seismicitatea; 
A fost intocmit Studiul geotehnic nr. ____/ 2019 de catre firma S.C BEFAC S.R.L. – RM. VALCEA.  
In vederea determinarii stratificatiei terenului, a capacitatii portante, a nivelului apei subterane, pe 

amplasamentul podului proiectat au fost executate doua foraje geotehnice la adancimea de 6m, notate F1 si 
F2, marcate pe planul de situatie aferent Studiului geotehnic. 

 
e. devierile si protejarile de utilitati afectate; 
 
In amplasament nu exista retele subterane edilitare. 
Alimentarea cu energie electrica nu este afectata de executia lucrarilor. 
 
f. sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si 

provizorii; 
Lucrarea propusa nu necesita racordarea la retele de utilitati. 

 
g. caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea; 

Obiectivul este amplasat pe drum satesc avand o importanta medie pentru comunitate. Obiectul proiectului de 
investitii consta chiar in amenajarea si modernizarea unor cai de circulatie auto.  
 
 

h. caile de acces provizorii; 
nu este cazul 
 
i. bunuri de patrimoniu cultural imobil; 
nu este cazul 
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2.2. SOLUTIA TEHNICA  CUPRINZAND: 
 

a. caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;  

 Pod dalat L=8.70m, B=4.10m peste Paraul Valea Mamului 
 

b. varianta constructiva de realizare a investitiei; 

 

Sunt necesare lucrari de desfiintare a podului provizoriu existent, lucrari de deviere a traficului, 
construire a unui pod cu L=8.70m realizat dintr-o dala monolita cu dimensiunile 9.80m x 4.10m si inaltimea 
de 0.55m, sprijinita pe doua culei masive fundate direct. De asemenea sunt necesare lucrari de protejare a 
malurilor paraului Valea Mamului in zona podului cu ziduri de sprijin din gabioane realizate din cosuri 
suprapuse pe inaltimea de 2 m pe lungimea de 72ml, asezate pe saltele din gabioane de 50cm.  

Investitia propusa (pod L=8.70m) asigura accesul locuitorilor catre locuinte, proprietati private si 
terenuri agricole situate in satul Berislavesti, Trup C. 

 

Caracteristicile principale ale lucrarii 

 
Pod din beton armat cu o deschidere L=8.70m si latime totala B=4.10m, inaltime 2.60m 
Infrastructura : 2 culei masive, fundate direct 
Suprastructura: dala din beton armat 55 cm grosime 
In sectiune transversala, podul are latimea totala de 4.10m, avand partea carosabila de 3.50 m.  
 
Peste dala se executa hidroizolatia si straturile caii conform sectiunii transversale tip prin tablier. Podul 

nu este prevazut cu trotuare trotuare, lateral podului executandu-se o bordura de parapet inalta (40 cm) 
completata cu un parapet metalic de protectie a pietonilor de 50 cm inaltime. Dala se executa din beton 
monolit C20/25, in cofraje de lemn sprijinite pe esafodaj. Esafodajul va fi executat in cadrul organizarii de 
santier. 

 
Tablierele sunt dotate cu echipamente moderne: 
hidroizolatie,sape de protectie a hidroizolatiei,straturi rutiere din asfalt turnat dur sau mortar asfaltic, 

etanse,parapeti pietonali. 
 
Rampe: 
Se vor continua amenajarile caii de pe pod (straturi rutiere si fundatie pentru acestea) pe cel putin 15,00 

m pe fiecare rampa, pentru a asigura un acces sigur si modern pe lucrarea noua si pentru a proteja straturile 
rutiere de pe pod. 

 
Racordarea cu terasamentele: 
Racordarea podului cu terasamentele de pe rampe se face cu aripi, suprafetele expuse la debitele maxime 

fiind protejate (peste umpluturi realizandu-se pereuri de beton sau de piatra). 
 
Protectie maluri:  
In amonte si in aval de pod, pe ambele maluri se vor realiza sprijiniri din gabioane pe o lungime de 72m. 

Se va perea albia paraului in zona podului. 
 
Lucrari in albie 
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Tinand seama de conditiile in amplasament si de faptul ca majoritatea cursurilor de apa in zona prezinta 
tendinta de coborare a talvegului, ceea ce ar conduce la spalari de mal si posibile afuieri, pentru eliminarea 
acestor inconveniente malurile paraielor sunt protejate in amonte si aval pe diferite lungimi cu ziduri din 
gabioane suprapuse pe doua randuri, asezate pe saltele elastice cu inaltimea de 50 cm, ansamblul lucrarilor 
fiind realizat din bolovani de rau sau de concasaj, de dimensiuni mari. 

Albia raului va fi curatata si calibrata in amplasamentul podului in amonte si aval pe toata lungimea 
apararilor. 

Daca este cazul si debitele o impun, in zonele cu gabioane, fundul albiei se va proteja cu anrocamente si 
bolovani de dimensiuni mari, necesari pentru disiparea energiei apei si diminuarea fenomenului de afuiere. 

Se va acorda o importanta deosebita atat racordarii apararilor de mal cu infrastructurile podului care 
delimiteaza albia, cat si incastrarii acestora in mal pentru a evita situatiile in care la debite mari apa patrunde 
in spatele apararilor spaland umpluturile inclusiv rampele. 

 
 

c. trasarea lucrarilor; 
Coordonatele STEREO 1970 pentru obiectivul proiectat sunt următoarele:  
 
Puncte contur zona studiata conform plan 02 - PLAN DE SITUATIE  
CULEE MAL STANGA 
100  Y=454878.717  X=417532.651   
101  Y=454880.508  X=417528.414   
102  Y=454883.041  X=417529.485   
103  Y=454881.250  X=417533.722  
CULEE MAL DREAPTA 
104  Y=454886.777  X=417536.058   
105  Y=454889.310  X=417537.129   
106  Y=454891.101  X=417532.892   
107  Y=454888.568  X=417531.821   
 

d. organizarea de santier; 

 localizarea organizãrii de şantier 
 In general amplasarea organizarii de santier intra in sarcina antreprenorului general, dar avand in 
vedere natura obiectivului, o locatie adecvata este in imediata vecinatate a obiectivului, in intravilanul satului 
BERISLAVESTI. Avantajul acestei alegeri este accesul direct din drumul public si si evitarea deterioararii 
solului in profunzime. 
Cheltuielile de organizare a santierului se vor incadra in limita valorii prevazute in Devizul general estimativ 
inclus in documentatie. 
 descrierea lucrãrilor necesare organizãrii de şantier 
 Proiectul de organizare de santier va fi executat de catre constructor, care va detalia lucrarile de 
organizare pentru realizarea obiectivului conform legislatiei in vigoare la data executiei. Pe parcursul 
executiei lucrarile vor fi protejate in conformitate cu datele specificate in caietul de sarcini. 
 Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, evitandu-se deteriorarea si deprecierea lor 
inainte de punerea in opera. In momentul realizarii Organizarii de Santier prin grija executantului se va 
imprejmui zona de executie cu panouri specifice realizate din tabla ambutisata cu stalpi din metal fixati pe 
teren in cadre din beton astfel incat sa nu cedeze fortei vantului si sa nu puna in pericol sanatatea si siguranta 
lucratorilor. De asemenea se va respecta proiectul de Organizare de Santier – vizat si aprobat prin grija 
executantului si se va evita obstructionarea drumurilor pe intreaga perioada de executie a obiectivului. Intrarea 
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si iesirea autocamioanelor cu materiale de santier se va face in conditii de curatenie pentru a nu afecta 
curatenia drumurilor aflate in imediata apropiere a santierului. 
 Conform legislatiei, organizarea de santier ca amplasament, solutii, dotari, constituie atributia si 
raspunderea Antreprenorului General. De asemenea, constructorului ii va reveni obligatia de a reda terenurile 
ocupate temporar la forma initiala. 
 

 

II. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITATI 

   
DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
Rezumatul proiectului 
- Amplasamentul studiat este amplasat in Comuna BERISLAVESTI, sat  Berislavesti. 
- Pod din beton armat L = 8.70m, B=4.10 m peste Paraul Valea Mamului 
- Lucrarile de executie ale podului au fost astfel proiectate incat sa pastreze amplasamentul actual al 

traversarii existente, nefiind afectate proprietati particulare si eliminandu-se exproprierile. 
- Terenul pe care se propune executia podului este situat in intravilanul comunei Berislavesti conform 

CU nr. 60/29.10.2019. 
- Imobilul este in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berislavesti. 
- Terenul este in afara zonei de protectie fata de obiectivele cu valoare de patrimoniu. 
- Suprafata de teren de 1500 mp pentru care s-a obtinut C.U. nr. 60/29.10.2019 are categoria de 

folosinta – neproductiv, reglementari PUG – zona pentru circulatie rutiera. 
- Conform PUG terenul se afla in Sat Berislavesti, Trup “C” in zona terenuri ape. 
- Nu sunt necesare achizitionari de terenuri. 

 

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA:  C 

CATEGORIE DE IMPORTANTA DRUM: V 
CLASA DE INCARCARE: I 
CONVOI DE CALCUL : A13/S60 

 
 
Justificarea necesitatii proiectului 

Scopul urmarit este de imbunatatire a situatiei sociale si economice a locuitorilor in zonele rurale prin 
legarea acestora la reteaua de drumuri publice comunale, judetene si nationale. Se va realiza cresterea pietei 
agricole, a investitiilor locale, imbunatatirea starii de sanatate, cresterea frecventei si participarea tinerilor la 
sistemele de educatie in folosul locuitorilor din mediul rural.  

Infrastructura rurala existenta in comuna Berislavesti, drumuri comunale, poduri, podete ce fac 
legatura cu drumurile judetene si nationale, se prezinta intr-o stare tehnica precara. In plus, raurile si cursurile 
de apa in zonele traversate de drumurile comunale prezinta maluri neconsolidate, nesistematizate si cu albii 
neregularizate. 

 
In acest sens, dezvoltarea infrastructurii rurale in comuna Berislavesti este absolut necesara permitind 

accesul si transporturile specifice in zona, in conditii de siguranta sporita, prin realizarea unor lucrari de 
traversare de tip poduri si podete. Realizarea lucrarilor de arta va fi obligatoriu cuplata cu modernizarea retelei 
de drumuri comunale, care va asigura in mediul satesc conditii de confort asemanatoare cu cele din localitatile 
Comunitatii Europene. In acelasi timp lucrarile de poduri si podete trebuie sa asigure conditii de scurgere a 
apelor traversate simultan cu protectia malurilor in amonte si aval de pod, pe lungimi care sa permita o 
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exploatare indelungata a lucrarii noi, fara pericol de afuieri ale fundatiilor, spalari de albie sau de rampe de 
acces. 

Sunt necesare lucrari de desfiintare a podului provizoriu existent, lucrari de deviere a traficului, 
construire a unui pod cu L=8.70m realizat dintr-o dala monolita cu dimensiunile 9.80m x 4.10m si inaltimea 
de 0.55m, sprijinita pe doua culei masive fundate direct. De asemenea sunt necesare lucrari de protejare a 
malurilor paraului Valea Mamului in zona podului cu ziduri de sprijin din gabioane realizate din cosuri 
suprapuse pe inaltimea de 2 m pe lungimea de 72ml, asezate pe saltele din gabioane de 50cm.  

Investitia propusa (pod L=8.70m) asigura accesul locuitorilor catre locuinte, proprietati private si 
terenuri agricole situate in satul Berislavesti, Trup C. 

 
Descrierea situatiei existente 

Comuna Berislavesti este situata în partea Nord-Est a judetului Vâlcea, învecinandu-se în partea de 
vest cu Comuna Salatrucel, la Sud cu comunele Daesti si Runcu, la est cu Judetul Arges (comunele Suici si 
Carpenis), iar la nord cu comuna Perisani. 

Are o suprafata de 6699 ha si o populatie de 3099 locuitori. 
Localitatile comunei Berislavesti s-au format si dezvoltat fatã de treptele de relief si caile de transport 

majore, astfel, exista localitati care s-au dezvoltat fata de drumul principal DJ 703G cu ramificatie spre 
radacinesti DC15, Dangesti DC14, Berislavesti DC16. 

 Din punct de vedere al situarii fata de zonele si centrele industriale, comuna Berislavesti se afla la 
distanta relativ mare de municipiul Rm. Valcea – 28 km, la 9 km de orasul Calimanesti si la 28 km de orasul 
Brezoi, in zona de munte, cu un puternic caracter rural, comuna se asterne pe versantul sudic al masivului 
Cozia, ocupand si culoarul format de valea Paraului Coisca (Salatrucel). 

Accesul principal se face din mun. Rm. Valcea, parasind drumul national DN 7 Rm. Valcea – Sibiu, 
pe drumul judetean DJ 703G Calimanesti – Salatrucel – Berislavesti. 

Din punct de vedere hidrografic zona apartine bazinului mijlociu al Oltului, prin raul Coisca 
(Salatrucel) care aduna paraiele Bradisor, Tulburoasa si Valea Robaii si care, dupa ce traverseaza localitatea 
Salatrucel, se varsa in raul Olt. 

Comuna Berislavesti apartine zonei de relief subcarpatic de deal si de munte (masivul Cozia), cu teren 
accidentat, vai de tip torential, cu versanti padurosi, expusi alunecarilor de teren. 

In componenta comunei Berislavesti intra satele: Berislavesti, Stoenesti, Bradisor, Scaueni, Robaia, 
Radacinesti si Dangesti. 

 
Obiectivul este situat conform PUG in intravilanul comunei Berislavesti, sat Berislavesti. 
In prezent traversarea paraului Valea Mamului in acel punct este asigurata printr-un podet improvizat, 

o structura metalica rezemata pe culei din beton ciclopian. Latimea podetului: 2.50m, lungimea 8.50 inclusiv 
culeile. 

 
 
 
 
 
 
Caracteristicile principale ale lucrarilor de proiectate  

 
Pod din beton armat L = 8.70m, B=4.10 m peste Paraul Valea Mamului, Sat Berislavesti  

 

Pod din beton armat cu o deschidere L=8.70m si latime totala B=4.10m, inaltime 2.60m 
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Infrastructura : 2 culei masive, fundate direct 
Suprastructura: dala din beton armat 55 cm grosime 
In sectiune transversala, podul are latimea totala de 4.10m, avand partea carosabila de 3.50 m.  
 
Peste dala se executa hidroizolatia si straturile caii conform sectiunii transversale tip prin tablier. Podul 

nu este prevazut cu trotuare trotuare, lateral podului executandu-se o bordura de parapet inalta (40 cm) 
completata cu un parapet metalic de protectie a pietonilor de 50 cm inaltime. Dala se executa din beton 
monolit C20/25, in cofraje de lemn sprijinite pe esafodaj. Esafodajul va fi executat in cadrul organizarii de 
santier. 

Tablierele sunt dotate cu echipamente moderne: 
hidroizolatie,sape de protectie a hidroizolatiei,straturi rutiere din asfalt turnat dur sau mortar asfaltic, 

etanse,parapeti pietonali. 
 
Rampe: 
Se vor continua amenajarile caii de pe pod (straturi rutiere si fundatie pentru acestea) pe cel putin 15,00 

m pe fiecare rampa, pentru a asigura un acces sigur si modern pe lucrarea noua si pentru a proteja straturile 
rutiere de pe pod. 

 
Racordarea cu terasamentele: 
Racordarea podului cu terasamentele de pe rampe se face cu aripi, suprafetele expuse la debitele maxime 

fiind protejate (peste umpluturi realizandu-se pereuri de beton sau de piatra). 
 
Protectie maluri:  
In amonte si in aval de pod, pe ambele maluri se vor realiza sprijiniri din gabioane pe o lungime de 72m. 

Se va perea albia paraului in zona podului. 
 
Lucrari in albie 
Tinand seama de conditiile in amplasament si de faptul ca majoritatea cursurilor de apa in zona prezinta 

tendinta de coborare a talvegului, ceea ce ar conduce la spalari de mal si posibile afuieri, pentru eliminarea 
acestor inconveniente malurile paraielor sunt protejate in amonte si aval pe diferite lungimi cu ziduri din 
gabioane suprapuse pe doua randuri, asezate pe saltele elastice cu inaltimea de 50 cm, ansamblul lucrarilor 
fiind realizat din bolovani de rau sau de concasaj, de dimensiuni mari. 

Albia raului va fi curatata si calibrata in amplasamentul podului in amonte si aval pe toata lungimea 
apararilor. 

Daca este cazul si debitele o impun, in zonele cu gabioane, fundul albiei se va proteja cu anrocamente si 
bolovani de dimensiuni mari, necesari pentru disiparea energiei apei si diminuarea fenomenului de afuiere. 

Se va acorda o importanta deosebita atat racordarii apararilor de mal cu infrastructurile podului care 
delimiteaza albia, cat si incastrarii acestora in mal pentru a evita situatiile in care la debite mari apa patrunde 
in spatele apararilor spaland umpluturile inclusiv rampele. 
 

 

III. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE 

 

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI 
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POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA 

Nr. Crt. ACTIVITATE U.M.  

 

DEFALCARE PE LUNI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ACHIZITII PUBLICE SERVICII SI LUCRARI 

                

ELABORARE PT+DDE+CS 

1 ELABORARE PT+CS BUC              

2 ELABORARE DDE BUC              

EXECUTIA LUCRARILOR DE BAZA 

INFRASTRUCTURA 

1 LUCRARI PREGATITOARE MP              

2 RADIERE, ELEVATII SI ZIDURI INTOARSE MC              

SUPRASTRUCTURA 

1 COFRAJ, ARMARE DALA  BUC              

2 BETONARE PLACA MC              

CALE, TROTUARE, PARAPET 

1 HIDROIZOLATIE +SAPA MP              

2 BETON ASFALTIC DE 2 X 4 CM MP              

3 BORDURA  ML              

4 PARAPET METALIC PIETONAL M              

RAMPE DE ACCES SI PROTECTII MALURI 

1 UMPLUTURI TERASAMENTE MC              

2 GABIOANE si ZIDURI DE SPRIJIN MC              

LUCRARI IN ALBIE 

1 CURATARE ALBIE DE VEGETATIE MC              

2 REFACERE MEDIU AMBIANT MP              
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Proiect Tehnic 

 

PROPUNERE PROGRAM DE INSPECTII PE FAZE DETERMINANTE 

 

La lucrarea :          OBIECTIV : CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, 
COMUNA BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA 

 
 
 

Nr. 
crt. 
 

 

Lucrări ce se controlează, 
se verifica sau se 
recepţionează 
calitativ si pentru care 
trebuiesc întocmite 
documente scrise 
 
 

Documentul scris care se 
încheie: 
PVLA -proces verbal de 
lucrări ascunse 
PVFD – proces verbal de 
faza determinanta 

Cine 
întocmeşte  
si cine 
semnează: 
I-ISCLPUAT, 
B - Investitor, 
E - Antreprenor 
general, 
P-proiectant 
C-consultant 

 
Volum de 

lucrare 
care se 

recepţione
ază 

[tronsoane] 
 

Numărul si 
data actului 
întocmit la 
verificările 
executate 

(se 
completează 

de câtre 
investitor) 

 

0 1 2 3 4 5 

1. Verificare natura teren si cota 
teren fundare 

PVLA EPC    

2. Cofraj si armare radiere 
infrastructuri 

PVLA EPC   

3. Cofraj si armare  elevatii 
infrastructuri 

PVFD IBEPC    

4. Cofraj si armare dala PVFD IBEPC   

5. 
Inainte de executia 

hidroizolatiei 
PVLA EPC   

6. 
Inaintea asternerii stratului de 

protectie a hidroizolatiei 
PVLA EPC   

7. Cale, borduri si parapeţi PVLA EPC   

8. 
Cota fundare saltele elastice 

la digul de aparare, la 
apararea de mal si epiuri 

PVLA EPC   

9. 
Receptie la terminarea 

lucrarilor 
PVFD IBEPC   

 
PROIECTANT      INVESTITOR (ADMINISTRATOR) 
 

Intruniti in baza: 
Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art.18- publicata in M.O. nr.12/24.ian. 1995 
Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului privind  calitatea in constructii (publicata 
in M.O. nr.352/10.dec.1997 
Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “ Normativului privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor “ indicativ P 
130/1999 
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PROGRAM  PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE A COMPORTĂRII ÎN 
TIMP A LUCRĂRII 

 
 
 
 

La lucrarea :        OBIECTIV : CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI, COMUNA 
BERISLAVESTI, JUDETUL VALCEA 

 
 

COMUNA BERISLAVESTI  

In calitate de investitor reprezentat prin. Primar  
  

 
S.C. LACUDAS S.R.L. 
in calitate de proiectant reprezentat prin ing. DRAGOS SERBAN 
                            
 
Întruniţi in baza: 
Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in construcţii- art.18- publicata in M.O. nr.12/24.ian. 1995 
 
Hotărârea Guvernului României Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului privind  calitatea 
in construcţii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997 
 
Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “ Normativului privind urmărirea comportării in timp a 
construcţiilor “ indicativ P 130/1999 
 
 
NR. 

Crt. 
ELEMENT URMARIT 

MODUL DE 

OBSERVARE 

FENOMENE 

URMARITE 

MIJLOACE 

SAU 

DISPOZITIVE 

PERIODICITATE

A 

COMPONENTA 

COMISIEI 

DOCUMENT 

INCHEIAT 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Calea pe poduri, 
rampe si pe trotuare 
 
 

Vizual 
 
 

-denivelări 
-valuri 
-ornieraj 
-fisuri   

crăpături 

faianţari 
goluri 
îmbătrâniri 

-ruleta 
-dreptar 
-lata si 
boloboc 
-lupa  
-aparat foto 
-pensula  
 

După fiecare 
anotimp in 
primii 2 ani si 
apoi de doua 
ori pe an  
(vara si 
toamna ) 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul cu 
studii superioare 
 

Raport 
din……. 
si releveu 
fotografii 
 

2 Parapet  pietonal  
 
 

Vizual 
 
 

-rupturi 
-deformaţii 
-spărturi 
-fisuri 
-zone sau 
elemente 

-ruleta 
-aparat foto 
 

Anual 
 
 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul cu 
studii superioare 
 

Raport 
din……. 
si releveu 
fotografii 
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lipsa 

3 
Hidroizolaţie 

 

Vizual 
 

-infiltraţii 
 

-ap. foto 
-releveul 
petelor 
 

De doua ori 
pe an in primii 
doi ani apoi 
anual 
 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul cu 
studii superioare 
 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 
 

4 Suprastructura 

podului (elemente de 

rezistenta), placa, 

console 

Vizual 
 
 

-fisuri 
-crăpături 
-rupturi 
-dislocări 
-deplasări 
-loviri 

-ruleta 
-lata 
-bolobocul 
-ap. foto 
 
 

Anual si după  
evenimente 
deosebite 
(cutremure 
viituri,  
explozii, etc.) 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul cu 
studii superioare 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 

5 Infrastructura podului 
Elevaţii la culei 
inclusiv racordări 

Vizual 
  

-fisuri 
-crăpături 
-rupturi 
-dislocări 
-deplasări 
-eroziuni 
-loviri 

-lupa  
-ap. foto 
 
 

Anual si după  
evenimente 
deosebite 

(cutremure 

viituri, 

explozii, etc.) 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul cu 
studii superioare 
 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 
 

6 
Fundaţii 

(chesoane) 

 

Vizual 
 
 

-fisuri 
-crăpături 
-rupturi 
-dislocări 
-deplasări 
-eroziuni 
-loviri 
 

 
-ap. foto 
 
photo 
camera 

Anual si după  
evenimente 
deosebite 
(cutremure 
viituri,  
explozii, etc. 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul cu 
studii superioare 
 
 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 
 

7 Rampele podului 
 
 

Vizual 
  

-tasări 
-alunecări 
 

-ap. foto 
 

Anual si după  
evenimente 
deosebite 
(cutremure 
viituri, 
explozii, etc.) 

Administrator 
(min. 3 
persoane) 
din care unul cu 
studii superioare 
 
 

Raport 
din……. 
inclusiv 
releveu 
fotografii 
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INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA 

 
1. Fenomenele enumerate in program se vor urmări prin observaţii vizuale sau cu dispozitive simple de 

măsurare 
 
2. Zonele de observaţie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmărit (ex. deschiderea rostului, 

tasări, afuieri, loviri, etc.) 
 
3. Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp caile de acces prin grija districtelor 

(scări, platforme, balustrade, etc.) 
 
4. In cazul in care se constata ca pot exista sau pot apare unele fenomene neplăcute, se va dispune urmărirea 

periodica sau speciala a soluţiei acestora. 
 
5. Datele culese din măsurători se vor păstra in fise sau fişiere 
 
6. Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice. 
 
7. Pentru interpretare se va apela la proiectant. 

 
8. Decizia o va lua Administratorul lucrării  
 
9. In cazuri speciale, apărute in urma unor evenimente deosebite (calamităţi, etc.) când exploatarea lucrării 

pune in pericol vieţi omeneşti, aceasta se poate închide traficului. 
Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din următoarele cauze: 
- accidente de circulaţie pe drum 
- explozii pe sau sub lucrare 
- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs stricăciuni 
- constatarea unor deteriorări grave din cauze interne ale structurii 
- apariţia unor deformaţii vizibile 
- inundaţii, viituri, alte calamităţi naturale (alunecări de terasamente) 
- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari lângă drum 
- formarea de zăpoare in secţiuni alăturate drumului 
- efectul acţiunilor periodice 
- aprinderea si arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau in apropierea acestuia, care prin 

efectul lor au provocat daune drumului 
 

10. La prezentele instrucţiuni se anexează lista orientativa de fenomene care trebuie avute in vedere 
 
11. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor 

 
 
 
PROIECTANT     INVESTITOR (ADMINISTRATOR) 
S.C. LACUDAS S.R.L. 
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LISTA ORIENTATIVA DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE 

IN VEDERE IN CURSUL URMARIRII CURENTE 
A.  Se vor urmări, după caz: 
a. Schimbări in poziţia obiectelor de construcţie in raport cu mediul de implantare al acestora manifestate 

direct, prin deplasări vizibile (orizontale, verticale sau înclinări) sau prin efecte secundare vizibile 
(desprinderea unor părţi de construcţie, apariţia de rosturi, crăpături, smulgeri); apariţia de fisuri si 
crăpături in zonele de continuitate ale drumurilor si rampele podurilor; deschiderea sau închiderea 
rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de construcţie, umflarea sau craparea terenului ca urmare 
a alunecării in versanţii diferitelor amenajări, ramblee, obturarea progresiva a orificiilor aflate in 
dreptul nivelului terenului prin scufundarea obiectului de construcţie; 

b. Schimbări in forma obiectelor de construcţii manifestate direct prin deformaţii vizibile verticale sau 
orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca distorsionarea traseului conductelor de instalaţii, 
îndoirea barelor sau altor elemente constructive; 

c. Schimbări in gradul de protecţie si confort oferite de construcţie sub aspectul etanşeităţii, izolaţiilor 
hidrofuge, antivibratorii, sau sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafeţelor, infiltraţii de 
apa, apariţia izvoarelor in versanţii rambleelor, înmuierea materialelor constructive, lichefieri ale 
pământului după cutremure, exfolierea sau crăparea straturilor de protecţie, schimbarea culorii 
suprafeţelor, apariţia condensului, ciupercilor, mucegaiurilor, efectele nocive ale vibraţiilor si 
zgomotului asupra oamenilor si vieţuitoarelor manifestate prin stări de nesiguranţa mergând pana la 
îmbolnăvire, etc.; 

d. Defecte si degradări cu implicaţii asupra funcţionabilităţii obiectelor de construcţie; înfundarea gurilor 
de scurgere; porozitate, fisuri si crăpături in elemente si construcţiile etanşe; denivelări, şanţuri, gropi 
in îmbrăcămintea drumurilor, curăţenia, deschiderea rosturilor funcţionale, etc. 

e. Defecte si degradări in structura de rezistenta cu implicaţii asupra siguranţei obiectelor de construcţie; 
fisuri si crăpături, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat si 
precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni, etc.; flambajul unor elemente 
componente comprimate sau ruperea altora întinse; slăbirea îmbinărilor sau distrugerea lor, afuieri la 
apărările de maluri din apropierea drumurilor sau apărările rambleelor; putrezirea sau slăbirea 
elementelor din lemn sau din mase plastice in urma atacului biologic, etc. 

B. In cadrul activităţii de urmărire curenta se va da atenţie deosebită: 
a. Oricăror semne de umezire a terenurilor de fundaţie loessoide sau de alta natura din jurul obiectelor de 

construcţie si tuturor masurilor de îndepărtare a apelor de la fundaţia obiectelor de construcţie si 
tuturor masurilor de îndepărtare a apelor de la fundaţia obiectelor de construcţie amplasate pe terenuri 
loessoide, etanşeitatea rosturilor, scurgerea apelor spre canalizări exterioare, integritatea si etanşeitatea 
conductelor ce transporta lichide de orice fel, etc,  

b. Elementele de construcţie supuse unor solicitări deosebite din partea factorilor de mediu natural sau 
tehnologic; terase însorite; mediu umed; zone de construcţie supuse variaţiilor de umiditate – 
uscăciune; locuri in care se pot acumula murdărie, apa sau soluţii agresive, s.a. 

c. Modificărilor in acţiunea factorilor de mediu natural care pot avea urmări asupra comportării 
construcţiilor urmărite. 
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LEGI, HOTARARI DE GUVERN SI ORDONANTE CE AU STAT  

LA BAZA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE  
 
*  Legea 10/95 a calităţii în construcţie. 
* Hot. Guv.766/21.11.1997 – “Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si 

echipamente noi în construcţii”. 
* Hot. Guv. 925/95  - “Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 

lucrărilor şi a construcţiilor”. 
* Ordinul M.L.P.T.L. nr. 777/26.05.2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Îndrumătorul pentru 

atestarea tehnico profesională specialiştilor cu activitate în construcţii”. 
 * Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 – “Regulament privind protecţia şi igiena  muncii în construcţii”. 

Părţile economice ale proiectului au fost realizate conform reglementărilor legale în vigoare: 
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 241/11.05.2001-Partea I. 
• Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice publicată in Monitorul Oficial nr. 
268/24.05.2001; 

• 3. Ordinul comun al Ministrului Finanţelor publice şi al Ministrului lucrărilor   
publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.014/874/2001, privind aprobarea structurii, conţinutului şi 
modului de utilizare a Documentaţiei standard publicat în Monitorul Oficial 357/2001. 

 În proiect s-au mai introdus următoarele documente: 
- Caiete de sarcini pentru lucrările specifice; 
- Propunere program pentru controlul calităţii lucrărilor pe faze determinante; 
- Instructiuni pentru urmărirea comportării în timp a lucrărilor. 
 Prin toate aceste prevederi se urmăreşte realizarea exigenţelor de calitate, rezistenţa şi stabilitate 
prevăzute de Legea 10/1995 (Mon. Oficial 12/ 24 ian. 1995). 
 Astfel se vor satisface următoarele cerinţe: rezistenţa şi stabilitatea, izolaţia hidrofugă, siguranţa în 
exploatare. 

Pe timpul execuţiei va exista personal tehnic de specialitate care să asigure respectarea prevederilor 
ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996 – Îndrumătorul pentru atestarea tehnico profesională a specialiştilor 
cu activitate în construcţii. 
 De asemenea produsele folosite la execuţia lucrărilor trebuie să fie după caz omologate, atestate, 
certificate sau agreate în mod corespunzător. Prefabricatele au un sistem special de asimilare şi omologare 
prevăzut în norme. 

 
PROTECŢIA MUNCII 

 La execuţia lucrărilor, în vederea evitării accidentelor de muncă, este necesar ca personalul 
avizat pentru controlul şi organizarea execuţiei lucrărilor, să respecte normativele în vigoare pentru asigurarea 
unor condiţii optime de protecţia muncii. Se vor avea în vedere următoarele reglementări: 

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 care cuprinde : 
“ REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII ÎN CONSTRUCŢII “ conform  

capitolelor de mai jos : 
Cap.2 – Responsabilităţile maiştrilor şi ale altor conducători ai pnctelor de lucru; 
Cap.3 – Responsabilităţile şefilor formaţiilor de lucru şi ale personalului muncitor; 
Cap.4 – Responsabilităţile proiectanţilor; 
Cap. 5 – Responsabilităţile investitorului ; 
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Cap. 7 – Organizarea activităţii de protecţia muncii ; 
Cap. 8 – Controlul medical al personalului ; 
Cap. 9 – Instructajul de protecţie şi igienă a muncii ; 
Cap. 10- Repartizarea personalului pe locuri de muncă ; 
Cap. 11- Propaganda de protecţia muncii ; 
Cap. 12- Reguli de igienă a muncii. Acordarea primului ajutor; 
Cap. 14- Mijloace individuale de protecţie ; 
Cap. 15- Dispozitive de securitate a muncii ; 
Cap. 17- Încarcărea ,descarcărea şi depozitarea materialelor ;  
Cap. 18- Electrosecuritatea ; 
Cap. 19- Terasamente ; 
Cap. 20- Consolidări de teren de suprafaţă şi de adâncime ; 
Cap. 21- Prepararea şi transportul betoanelor şi mortarelor ; 
Cap. 22- Turnarea betoanelor ; 
Cap. 23- Fasonarea şi montarea armăturilor din oţel beton ; 
Cap. 27- Schele, esafodaje şi scări ; 
Cap.28- Cofraje ; 
Cap. 30- Demontări,demolări,reparaţii şi consolidări ; 
Cap. 31- Montarea prefabricatelor şi a utilajelor tehnologice ; 
Cap. 32- Sudura ; 
Cap. 36- Lucrări de izolaţii şi protecţii anticorozive ; 
Cap. 39- Utilaje,maşini şi instalaţii pentru construcţii ; 

Constructorul va trebui să aibă în vedere şi respectarea Normelor de Prevenire şi Stingere a 
Incendiilor în conformitate cu Ordinul nr. 1520/06.9.1976 al MTTc. 

Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil şi iluminate 
noaptea. 

Pentru semnalizarea rutieră pe timpul execuţiei lucrărilor se vor aplica prevederile din Instrucţiunea 
nr. 630/2230 din 20.04.1985, privind instituirea restricţiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor 
publice, elaborată de M.T.Tc. Obţinerea autorizaţiilor necesare devierii circulaţiei de la Inspectoratul Judeţean 
al Poliţiei, Direcţia Circulaţie, este în sarcina constructorului. 

Constructorul este obligat să efectueze instructajul general şi cel specific locului de muncă pentru toţi 
muncitorii, punându-le la dispoziţie echipamentul necesar. 

                 
 

 NOTĂ ÎN ATENŢIA BENEFICIARULUI: 

1. În conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/95 art. 21/c, se va asigura verificarea 
proiectului de verificator atestat - grupa A4, B2, D. 

2. În conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/95 art. 23/c, pentru asigurarea unui nivel 
de calitate corespunzător, execuţia lucrărilor va fi urmărită de un responsabil tehnic 
cu execuţia atestat. 

 
 

Intocmit,       Verificat 
                     Ing.Bogdan ENEA         Ing. Dragos SERBAN  
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Proiectantul: S.C. LACUDAS S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI IN COMUNA BERISLAVESTI, JUD. VALCEA

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. cap. /
subcap. deviz

general

Cheltuieli pe categoria de lucrări Valoarea (exclusiv TVA)
Mii Lei

1 2 3
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 DARAMARE POD EXISTENT
4.1.1.1     DARAMARE POD EXISTENT
4.1.2 POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI
4.1.2.1     RADIERE CULEI
4.1.2.2     ELEVATII SI ZIDURI INTOARSE CULEI
4.1.2.3     SUPRASTRUCTURA POD
4.1.2.4     RACORDAREA CU TERASAMENTELE
4.1.2.5     PEREU ALBIE
4.1.3 GABIOANE
4.1.3.1     APARARE DE MALURI CU GABIOANE 72M

 TOTAL I
4.2 Montaj utilaj tehnologic

 TOTAL II
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

 TOTAL III
6.2 Probe tehnologice si teste

 TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adăugată:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,
S.C. LACUDAS S.R.L.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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Beneficiarul: COMUNA BERISLAVESTI
Proiectantul: S.C. LACUDAS S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI IN COMUNA BERISLAVESTI, JUD. VALCEA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: DARAMARE POD EXISTENT
Devizul: DARAMARE POD EXISTENT

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

1.1.1 TSC19B1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180
CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg. 2

100
mc

5,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.2 TSC04F1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu
motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2

100
mc

3,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.3 TRA01A05
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 480,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.4 TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau
2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 1
sau 2

100
mc

3,900
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.5 TSD07D1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static
autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime
dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 100%

100
mc

3,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.6 PJ04B1 Daramare beton din fundat. culei,pile,zid. sprijinfara exploziv cu
ciocan cu aer comprimateriale

mc 70,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.7 TRI1AA01
A2

Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.2

tona 175,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.8 TRA01A05
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 175,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.9 RPCT17B1 Demontarea grinzilor metalice cu lungime de peste 4m tona 10,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1.10 AUT1104A
1

Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb ora 15,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:
1.1.11 TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul

pe dist.=  10 km.
tona 10,000

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI
Devizul: RADIERE CULEI

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.1.1 TSC03E11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile
gospodaririi apelor

100
mc

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.2 TSA07C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m
latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu
evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare

mc 10,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.3 TRI1AA01
A2

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.2

tona 16,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.4 TRA01A01
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 1 km

tona 176,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.5 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii
puternice de apa,executate cu:motopompa de apa 6.6-12 Kw
(9-16 CP)

ora 25,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.6 PB06C1 Turnare  beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpancu
macaraua

mc 2,500
Material:
Manopera:
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Utilaj:
Transport:

2.1.6.1 2101000 Beton C8/10 mc 2,520
Material:
Transport:

2.1.7 PC05A1 Cofraje panouri placaj tip p pentru beton armatla monolitizare
suprastructuri la poduri din elem. pref.

mp 72,500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.8 PB13C1 Turnare  beton armat  b200 in grinzi casetate,cuzineti penduli si
reazeme specialeetc cu macaraua

mc 62,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.8.1 Beton C16/20 mc 62,496
Material:
Transport:

2.1.9 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5
mc  dist.=25 km

tona 164,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.10 TRB04A1 Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert)
materiale cu aderenta1 lopatare

tona 10,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1.11 TRA01A25 Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.=  25 km.

tona 20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Camera de munca %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI
Devizul: ELEVATII SI ZIDURI INTOARSE CULEI

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.2.1 TSC03E11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu
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ardere interna si comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile
gospodaririi apelor

mc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.2 TRA01A01
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 1 km

tona 80,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.3 PC05A1 Cofraje panouri placaj tip p pentru beton armatla monolitizare
suprastructuri la poduri din elem. pref.

mp 60,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.4 CQ57B Schela metalica tubulara de exteriorutilizarea ore 400,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.5 TRA01A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  25 km.

tona 5,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.6 PB13C1 Turnare  beton armat  b200 in grinzi casetate,cuzineti penduli si
reazeme specialeetc cu macaraua

mc 36,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.6.1 Beton C16/20 mc 36,288
Material:
Transport:

2.2.7 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5
mc  dist.=25 km

tona 90,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.8 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat  in fund. Radiereelev.
infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 1 500,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.9 CZ0302K1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate
in cofraje glisantefasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D =
10 - 16 m

kg 1 500,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.10 TRB01A21 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc
asezare grupa4  distanta 10m

tona 10,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.11 TRB04A1 Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert)
materiale cu aderenta1 lopatare

tona 20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.12 PF05A1 Hidroizolatiila lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in
doua straturi

mp 50,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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2.2.13 PE01C1 Zidarie uscata indrenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca
sedimentara

mc 20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.2.14 TRA01A25 Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.=  25 km.

tona 40,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Camera de munca %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI
Devizul: SUPRASTRUCTURA POD

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.3.1 PC05A1 Cofraje panouri placaj tip p pentru beton armatla monolitizare
suprastructuri la poduri din elem. pref.

mp 60,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.2 CQ57B Schela metalica tubulara de exteriorutilizarea ore 500,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.3 CA07A+ Turnare beton marfa ,cu pompa  pe verticala pina la 10 m inclusiv
si pe orizontala pina la 15 m inclusiv in elemente armate situate
peste cota zero placi, grinzi, stilpi

mc 24,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.3.1 20019220 Beton marfa clasa c 20/25 ( bc 25/b330) cu 398 kg ciment mc 24,600
Material:
Transport:

2.3.3.2 3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h ora 2,400
2.3.3.3 LCU 01 Vibrator de adincime ora 4,800

2.3.4 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5
mc  dist.=25 km

tona 61,500
Material:
Manopera:
Utilaj:
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Transport:
2.3.5 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat  in fund. Radiereelev.

infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
kg 2 500,000

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.6 CZ0302K1 Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate
in cofraje glisantefasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si
diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D =
10 - 16 m

kg 2 500,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.7 TRI1AA04F
1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare simarunte,prin transport
pina la 10m rampa,teren-auto categ

tona 5,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.8 PK20A1 Curatarea cu peria de sarma,spalarea cu apa sispoirea cu lapte de
ciment a supr. de beton. demola

mp 60,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.9 TRI1AA11F
1

Descarcarea materialelor,grupa a-usoare si marunte printransport
pina la 10m auto-rampa,teren cate

tona 5,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.10 IZF06A Hidroizolatii executate la rece cu doua straturi de panza bitumata
neacoperita tip...*, cu 6-7 straturi  de suspensie de bitum filerizat 
(subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv
amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in
celochit, la acoeprisuri, aplicate pe suprafete de beton piane sau
curbe, (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta),
inclinate cu pante peste 40%

mp 50,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.10.1 2601779 Impislitura fire sticla bitum. ia   800 100cm 20m s7916 mp 115,000
Material:
Transport:

2.3.11 PF07A1 Sapa de protectie a hidroizolatiilor la lucrarile de arta din1 str.
asfalt de 2cm gros.

mp 50,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.12 PK31A1 Parapet din teava sub forma de panouri incl.stalpi conf. in industrie
montat pe pod din beton armat

tona 0,600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.12.1 6306377 Parapet metalic     avind   75-100%  teava trasa kg 600,000
Material:
Transport:

2.3.13 PK48F1 Vopsirea pieselor met cu un strat de vopsea miniu sup v351-3
cuap. aer compr la parapete

tona 0,600
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.14 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0,500
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.15 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu
asternere manuala

tona 12,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
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2.3.15.1 20018325 Mixtura asfaltica tip BAD25 t 12,036
Material:
Transport:

2.3.16 TRA01A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  25 km.

tona 12,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.3.17 TRA01A25 Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.=  25 km.

tona 20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Camera de munca %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI
Devizul: RACORDAREA CU TERASAMENTELE

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.4.1 TSC03E11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile
gospodaririi apelor

100
mc

1,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.2 TRA01A01
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 1 km

tona 160,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.3 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii
puternice de apa,executate cu:motopompa de apa 6.6-12 Kw
(9-16 CP)

ora 16,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.4 CB13A1 Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi şi stîlpi din panouri
refolosibile, cu placaj de 8 mm grosime la construcţii având
înălţimea până la 20 m inclusiv, la plăci şi grinzi;

mp 192,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.5 PB09B1 Turnare  beton armat  b150 in fund. Talpi radiere pompa mc 35,000

Pagina 9



Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.5.1 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 35,280
Material:
Transport:

2.4.6 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5
mc  dist.=25 km

tona 87,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.7 PB10B1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr. De pod pile
casetchesoane fundatii zid sprijin etc cu pompa

mc 34,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.7.1 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 34,272
Material:
Transport:

2.4.8 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5
mc  dist.=25 km

tona 85,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.9 TRB01A21 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc
asezare grupa4  distanta 10m

tona 2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.10 TRB04A1 Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert)
materiale cu aderenta1 lopatare

tona 2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.11 PF05A1 Hidroizolatiila lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in
doua straturi

mp 28,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.12 TRA01A25 Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.=  25 km.

tona 2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.13 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;

mc 40,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.14 TRA01A05
P

Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 5 km

tona 68,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.15 TSD03C1 Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau
2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile
de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :21-30 cm,teren catg. 1
sau 2

100
mc

3,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.16 TRI1AA01
A2

Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.2

tona 40,000
Material:
Manopera:
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Utilaj:
Transport:

2.4.17 TRB01A12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc
asezare grupa1-3 distanta 20m

tona 10,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.18 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,cu
asternere  mecanica executate cu impanare fara innoroire;

mc 23,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.4.19 TRA01A25 Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.=  25 km.

tona 40,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Camera de munca %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: POD DALAT L=8.70m PESTE VALEA MAMULUI
Devizul: PEREU ALBIE

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

2.5.1 TSC03E11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile
gospodaririi apelor

100
mc

0,120
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.2 TSA07C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m
latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu
evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare

mc 2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.3 TRA01A10
P

Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.=10 km

tona 25,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.4 PC05A1 Cofraje panouri placaj tip p pentru beton armatla monolitizare
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suprastructuri la poduri din elem. pref. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.6 PB13C1 Turnare  beton armat  b200 in grinzi casetate,cuzineti penduli si
reazeme specialeetc cu macaraua

mc 20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.6.1 Beton C16/20 mc 20,160
Material:
Transport:

2.5.7 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5
mc  dist.=25 km

tona 75,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.8 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;

mc 15,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.5.9 TRA01A25 Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.=  25 km.

tona 30,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Camera de munca %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Obiectul: GABIOANE
Devizul: APARARE DE MALURI CU GABIOANE 72M

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar
(Lei)

Pretul total (Lei)

3.1.1 TSC03E11 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu
ardere interna si comanda hidraulica,in :pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile
gospodaririi apelor

100
mc

2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.2 TSA07C1 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m
latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu
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evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc in
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.3 TRI1AA01
A2

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa-vagon categ.2

tona 32,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.4 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.
gros cu sfarim. bulg. terenteren foarte tare

mc 42,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.5 TRA01A01
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.= 1 km

tona 320,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.6 TSA24A1 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii
puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw
(9-16 CP)

ora 100,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.7 IFI03D1 Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din
impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie
uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri : cu otel D=12
mm

kg 4 000,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.7.1 2000559 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 14mm kg 4 120,000
Material:
Transport:

3.1.8 IFI04B1 Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice gata
confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de
zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri,
cu diametrul sarmei de :D=1,8 mm

mp 1 300,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.9 TRA02A12 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul
pe dist.=  12 km.

tona 6,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.10 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc.sau bolovani de rau
la compartimentele lucrarilor in :gabioane cu piatra bruta.

mc 300,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.10.1 2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru drum,anroc,pereuri kg 454 500,000
Material:
Transport:

3.1.11 TRA01A25 Transportul rutier almaterialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.=  25 km.

tona 455,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.12 TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.
gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare

mc 325,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1.13 TSD07A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static
autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime
dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
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executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Camera de munca %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total Deviz fara TVA

Total General fara TVA
TVA (24%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
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