NOTĂ DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investitii:

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA
LUCRARILOR, PROIECT TEHNIC DE
EXECUTIE, ASISTENTA TEHNICA SI
EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU
OBIECTIVUL “INLATURAREA EFECTELOR
INUNDATIILOR ASUPRA PODULUI DE PE
DN 2H, KM 4+776

Faza de proiectare:
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE
Proiectant:
S.C. POD-PROIECT S.R.L. IASI
Ordonatorul principal de credite:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Beneficiar:
C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI
Valoarea investitiei.:
Conform ofertei constructorului
Surse de finantare:
Amplasamentul:

BUGETUL DE STAT
Județul SUCEAVA
Localitatea Milisauti
Drumul national DN 2H km 4+776,
peste râul Suceava

2. DESCRIEREA INVESTITIEI
2.1. Situatia existenta a obiectivului
Podul pe grinzi din beton armat cu șapte deschideri de 27,60 m lungime fiecare,
traversează râul Suceava in localitatea Milișăuți, județul Suceava, pe DN 2H Iacobeni-Putna, la
km 4+780.
Podul are lungimea totala de 206,20 m, șapte deschideri de 27,60 m fiecare, o lățime a
părții carosabile de 6,30 m, doua trotuare pietonale de 1,10 m lățime fiecare, si o lățime intre
parapeți de 8,50 m.
Podul a fost construit in anul 1962 si se afla in exploatare de peste 56 ani si nu a fost
reabilitat sau modernizat in acest interval de timp.
Pe acesta perioada de serviciu, podul a suferit o serie de procese majore de degradare, cel
mai grav, produs in data de 01.07.2018, care a constat in afuierea fundației pilei P6, care a condus
la tasarea si rotirea spre amonte a elevației pilei, urmata de deschiderea dispozitivului de acoperire
a rostului si degradarea caii pe pod.
Pentru ca tablierul de pe ultima deschidere reazemă pe pila P6 pe penduli din beton armat,
tasarea pilei a condus la inclinarea pendulilor si împingerea tablierului in zidul de garda al culeei,
închizând complet rostul de dilatație si blocând dispozitivul de acoperire.
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Pentru ca afuierea fundației pilei P6 s-a produs spre amonte, deplasarea spre culee a produs
in tablierul de pe ultima deschidere si un proces de torsiune in planul sau, fapt care a condus la
ruperea in plan vertical a antretoazelor in deschiderea centrala a lor, intre grinzile centrale, pe
deschiderile adiacentei pilei.
Procesul de afuiere a pilei P6 este in evoluție, conducând la tasări din ce in ce mai mari,
care vor conduce la blocarea rosturilor de dilatație intre tablierele care reazemă pe pila P6 si culee,
dispar astfel posibilitățile de avertizare a dezvoltării tasărilor transmise pana la nivelul caii rutiere.
Exista astfel riscul ca, la o viitoare creștere de debit a râului Suceava, urmata de dezvoltarea
procesului de afuiere, tasarea fundație pilei P6 sa conducă la căderea brusca, fără avertisment a
tablierelor de pe ultimele doua deschideri ale podului.
Întregul proces de degradarea a podului, pe ultimele doua deschideri, este complex, si se va
dezvolta in continuare in ritm accelerat daca nu se iau masuri urgente de stopare prin aplicarea
unor lucrări de intervenție
2.1.1 Starea tehnica din punct de vedere functional si al asigurarii cerintelor de calitate
si siguranta in exploatare
Conform Fisei de constatare a stării tehnice a podului, indicele de calitate al stării tehnice a
podului este alcătuită din:
C = ∑Cj = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 = 4 puncte
Indicele de calitate al principalelor caracteristici funcționale ale podului este alcătuit din:
F = ∑Fj = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 13 puncte
Starea tehnică generală este exprimat prin indicele de stare tehnică Ist:
Ist = ∑Cj + ∑Fj = 4 + 13 = 17 puncte
Conform “Instrucțiunilor pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND
522-2006 elaborate de Administrația Națională a Drumurilor, pentru un indice total de stare
tehnica Ist= 17 puncte, clasa stării tehnice este V, si prezinta o stare tehnica critica, care nu
asigura condiții minime de siguranță pentru circulația rutieră si pietonala pe pod
Având in vedere gravitatea proceselor de degradare, care afectează alcătuirea constructiva
si funcționalitatea podului, si care au fost depunctate cu valori maxime, de 10 puncte, se impune
înlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectate de degradare.
Având in vedere starea tehnica critica a podului, se impune închiderea circulației rutiere si
pietonale pe pod si aplicarea unui program de urmărire speciala a comportării podului.
2.1.2 Actul deoveditor al fortei majore, daca e cazul
Nu este cazul
2.2. Date privind amplasamentul si terenul
2.2.1.Descrierea amplasamentului
Podul pe grinzi din beton armat cu șapte deschideri de 27,60 m lungime fiecare,
traversează râul Suceava in localitatea Milișăuți, județul Suceava, pe DN 2H Iacobeni-Putna, la
km 4+780
2.2.2.Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile
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Podul este amplasat în localitatea Milisauti, județul Suceava, pe drumul național DN 2H
care face legatura intre Radauti si Suceava.
2.2.3. Datele seismice şi climatice
Din punct de vedere seismic, podul de pe DN 62H peste raul Suceava este situata in zona
Z1, si are caracteristicile Tc=0.7 s, ag=0.215 g, conform normativului P100-2013.
Din punct de vedere climatic teritoriul orasului Mililauti se afla in cuprinsul climei
Podisului Sucevei, districtul climatic nordic al Podisului Moldovei. Climă este temperată de tip
continental specifică acestei zone de podiș
Temperatura medie maximă înregistrată pe o perioadă de 10 ani a fost 19,9ºC iar cea
minimă de -12ºC. Constanta termică este de 3000ºC.
Numărul mediu al zilelor cu îngheţ este de 140 – 180 zile. Intervalul anual fără îngheţ este
de 160 de zile. Numărul anual al zilelor de vară, cu temperaturi peste 30ºC este de până la 10 zile.
Data medie a apariţiei îngheţului timpuriu de toamnă este în jur de 10 octombrie. Data dispariţiei
îngheţului târziu de primăvară este între 21 aprilie şi 1 mai. Solul îngheaţă până la 90 – 100 cm
adâncime. Primele brume cad în a doua decadă a lunii septembrie (12 – 13 septembrie) iar
ultimele între 21 -22 mai.
2.2.4. Studii de teren
a) Studiu topografic
Pentru redactarea planului de situatie cotat, au fost interprinse operatiuni topo cadastrale de
teren si de birou.
Pentru operatiunile de teren au fost folosite puncte de sprijin noi, determinate cu ajutorul
tehnologiei GNSS, utilizand serviciul ROMPOS RTK (cinematic in timp real). S-a folosit solutia
oferita de sistemul GPS AshtechProMark 200.
Ridicarea topografica a detaliilor din teren a fost realizata cu aparatura de specialitate
utilizand statia totala Leica TS02 cu o precizie de masurare de 5CC. Reteaua de sprijin a fost
formata din punctele de statie care au fost materializate cu tarusi metalici precum si din statiile
GNSS. Pentru ridicarea detaliilor planimetrice si altimetrice a fost folosita metoda drumuirii cu
radietia, sprijinita la capete pe puncte de coordonate cunoscute.
In urma ridicarii topografice de detaliu, sprijinita de puncte geodezice determinate in
prealabil prin tehnologia GNSS, s-a realizat planul de situatie scara 1:500. Determinarile s-au
efectuat in sistem de proiectie STEREO 1970, iar cotele punctelor au fost determinate in sitem
absolut, plan de referinta MAREA NEAGRA 1975.
Planurile finale au fost obtinute in format dwg, folosindu-se softuri specializate de editare.

b) Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente
Nu este cazul.
c) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice ce pot afecta investiţia
In urma lucarilor de reabilitare a podului de pe DN 2H km 4+776, factorii de risc, antropici
şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta podul, peste raul
Cerna sunt diminuati.
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d) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor
specifice în cazul existenţei unor zone protejate.
Nu este cazul
2.2.5. Regimul juridic
a) Natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de
preempţiune
Suprafața afectată de realizarea lucrărilor aparține domeniului public administrat de
D.R.D.P Iasi. Nu sunt afectate proprietăți private.
b) Destinaţia construcţiei existente
Drum public.
c) Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite
protejate, după caz;
Nu este cazul
d) Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism
Nu este cazul

3. SOLUTII TEHNICO - ECONOMICE
3.1. Solutii tehnice
3.1.1 Expertiza tehnica
Expertul tehnic dr. ing. Cristian-Claudiu Comisu a efectuat o vizita in amplasamentul
podului in vederea stabilirii stării tehnice a podului amplasat pe DN 2H la km 4+776, peste râul
Suceava, in localitatea Milisauti.
Toate degradările și defectele constatate in cadrul acestei vizite tehnice au fost analizate și
depunctate în conformitate cu “Instrucțiunile pentru stabilirea stării tehnice a unui pod”, indicativ
AND 522-2006, și cu “Manualul pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și
indicarea metodelor de remediere”, indicativ AND 534-98.
Conform Fisei de constatare a stării tehnice a podului, indicele de calitate al stării tehnice a
podului este alcătuită din:
C = ∑Cj = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 = 4 puncte
Indicele de calitate al principalelor caracteristici funcționale ale podului este alcătuit din:
F = ∑Fj = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 = 13 puncte
Starea tehnică generală este exprimat prin indicele de stare tehnică Ist:
Ist = ∑Cj + ∑Fj = 4 + 13 = 17 puncte
Conform “Instrucțiunilor pentru stabilirea stării tehnice a unui pod” indicativ AND
522-2006 elaborate de Administrația Națională a Drumurilor, pentru un indice total de stare
tehnica Ist= 17 puncte, clasa stării tehnice este V, si prezinta o stare tehnica critica, care nu
asigura condiții minime de siguranță pentru circulația rutieră si pietonala pe pod
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Având in vedere gravitatea proceselor de degradare, care afectează alcătuirea constructiva
si funcționalitatea podului, si care au fost depunctate cu valori maxime, de 10 puncte, se impune
înlocuirea sau consolidarea structurii de rezistenta afectate de degradare.
Având in vedere starea tehnica critica a podului, se impune închiderea circulației rutiere si
pietonale pe pod si aplicarea unui program de urmărire speciala a comportării podului.
3.1.2 Descrierea solutiei tehnice
1) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitie
Prin prezenta documentatie, sunt prezentate lucrari ce au in vedere eliminarea efectelor
inundatiilor produse in data de 01.07.2018 care au constat in afuierea fundației pilei P6, ce a
condus la tasarea si rotirea spre amonte a elevației pilei, urmata de deschiderea dispozitivului de
acoperire a rostului si degradarea caii pe pod.
2) Lucrarile de eliminare a efectelor inundatiilor se vor aplica in urmatoarea ordine
tehnologica:
1. Se construieste un drum tehnologic in aval de podul existent pentru realizarea accesului
utilajelor, echipamentelor si a muncitorilor pe ambele maluri ale râului Suceava. Drumul
tehnologic se va executa din tuburi prefabricate PREMO cu diametrul interior de 1000mm si
lungimea de 5m. Tuburile se vor aseza pe o fundatie din geocontainere umplute cu balast.
2. Se demoleaza suprastructura podului pe deschiderile 6 si 7, precum si pila afuiata P6.
3. Se executa platforma necesara executiei pilotilor forati pentru fundatia pilei P6.
4. Se executa pilotii forati ce vor constitui fundatia pilei P6. Se executa in total un numar
de 6 piloti cu diametrul de 1,08 si lungimea de 12,00m. Pilotii se solidarizeaza la partea superioara
cu un radier din beton armat cu inaltimea de 1,50m.
5. Se executa camasuirea elevatiei descoperite a chesonului aferent pilei P5.
6. Se executa camasuirea peretelui primei trepte a fundatiei la culeea C2.
7. Se executa elevatia si cuzinetii pilei P6.
8. Se executa lucrari de reparatii locale la pila P5 si la culeia C2.
9. In vederea compensarii diferentei de inaltime intre suprastructura existenta si grinzile
noi, banchetele de rezemare la pila P5 si culeia C2 se vor inalta cu cuzineti din beton armat
ancorati in banchetele existente.
La partea superioara, in cuzineti se vor monta placute metalice pe care se vor aseza
aparatele de reazem din neopren.
10. Se monteaza grinzile prefabricate cu corzi aderente cu lungimea de 27,50m si inaltimea
de 1,05m. Grinzile se monteaza pe aparate de reazem din neopren.
11. Se executa placa de suprabetonare peste grinzile prefabricate nou montate pe
deschiderile 6 si 7 ale podului.
12. Se executa calea pe pod. Calea pe pod se va executa in urmatoarea ordine:
- se monteaza gurile de scurgere pe pod; se vor monta cate doua guri de scurgere pe
mijlocul fiecarei deschideri;
- se monteaza parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;
- se monteaza hidroizolatia direct peste placa de suprabetonare;
- se executa protectia hidroizolatiei din mixtura BA8 in grosime de 3cm;
- se monteaza bordurile prefabricate inalte;
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- se executa umplutura cu beton la trotuare;
- se executa uzura pe trotuare din mixtura BA8 in grosime de 3 cm;
- se executa imbracamintea asfaltica pe pod din doua straturi BAP16 in grosime de 4 cm
fiecare;
- se executa cordoanele de impermeabilizare la fata partii carosabile si pe trotuare (la
marginea lisei si la marginea bordurilor);
- se executa dispozitivele de acoperire a rosturilor; se vor executa in total 3 linii de
dispozitive, unul pe pila P5, unul pe pila P6 si unul pe culeia C2.
13. La nivelul rampelor de acces se executa lucrari de reparatii la nivelul sferturilor de con.
In spatele zidurilor intoarse pe rampa Radauti se executa casiuri de preluare si de descarcare a
apelor pluviale de pe pod. Pe partea amonte se construieste o scara de acces sub pod pentru
personalul de intretinere.
14. Se frezeaza imbracamintea rutiera pe o lungime de 10m in spatele zidurilor intoarse,
dupa care se ranforseaza.
Ranforsarea se realizeaza cu un strat de legatura din BAD22,4 in grosime de 6 cm, peste
care se dispune un strat de uzura in grosime de 4 cm.
15. Se executa marcajele rutiere si se deschide circulatia rutiera pe pod.
16. Se desface varianta de serviciu din albie. Lucrarile de desfacere a variantei se vor
executa in paralel cu lucrarile de protectie prevazute a se executa in albie.
17. La nivelul albiei se executa urmatoarele lucrari:
- dupa desfacerea tuburilor PREMO din varianta de serviciu, fundatia existenta din
geocontainere se placheaza cu anrocamente, pentru a forma o rizberma ce va mentine nivelul
talvegului impiedicand viitoarele afuieri;
- in fata culeii C2 se executa in lungul albiei un dig din anrocamente; digul se executa pe o
lungime de 100m amonte, iar pe partea de aval va depasi rizberma cu 10m;
- fundatia pilei P5 si radierul pilei P6 se protejeaza cu anrocamente de jur imprejurul
acestora;
- se calibreaza albia si se executa o umplutura de anrocamente in albie pe toata latimea
acesteia intre deschiderile 6 si 7; in lungul albiei umplutura de anrocamente se va executa
incepand de la rizberma si terminandu-se la aproximativ 5 m fata de lisa podului in amonte.
a) Recomandarea proiectantului in cazul studierii a cel putin doua salutii tehnice
S.C. POD-PROIECT SRL recomandă aplicarea lucrărilor de întreținere prezentate mai
sus
b) Necesarul de utilitati / relocari
Nu este cazul
c) Durata estimativa pentru realizarea lucrarilor
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Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ
de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale – 103 zile

d) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei (estimarea numarului
de locuri de munca create in faza de executie si in faza de operare)
Investitia, prin natura ei, în faza de execuție poate genera un număr de 25 locuri de muncă.
3.2. Solutii economice
3.2.1 Costuri estimative
Conform ofertei construcorului
3.2.1 Prezentarea surselor de finantare si aportul fiecareia la realizarea investitiei si a
programelor in care se promoveaza investitia
Investitia va fi finanatata de la Bugetul de Stat prin Ministerul Transporturilor
3.2.2 Indicatori de apreciere a eficientei economice
Valoarea de inventar a podului de la km 4+776 este cuprinsa in valoarea drumului DN 2H.
Dupa realizarea lucrarilor de interventie proiectate , aceasta valoare va creste.

ELABORATOR: S.C. POD-PROIECT S.R.L. IASI

DIRECTOR: Prof. dr. ing. COMISU CLAUDIU CRISTIAN

SEF PROIECT: ing. Grosu Adrian
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