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A. PIESE SCRISE
B. PIESE desenate
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
1.1. Denumirea obiectivului de investiții
„REPARAȚII ȘI REAMENAJARE PARC STR. ROZELOR, NR. 77 DIN
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS - JUDEȚUL ILFOV
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)
COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS - JUDEȚUL ILFOV
1.4. Beneficiarul investiției
PRIMARIA COMUNEI STEFANESTII DE JOS cu sediul în șoseaua Ștefănești,
nr.116, Comuna Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov, tel: 021.361.35.29 sau online:
office@primariastefanesti.ro .
1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție
S.C. DEPEM ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 273, sector 6,
București e-mail: office@depem.ro / edepem@gmail.com .
2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢII
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,
structuri instituționale și financiare
Prezenta documentație a fost întocmita in conformitate cu:
• Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatilor
• HG907/2016 privind continutul cadru al documentatiilor de avizare a lucrarilor
de interventii
• Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
Necesitatea unei zone de agrement care sa respecte normele in vigoare de sanatate si
igiena publice, cu un minim de dotari este unul din obiectivele acestei documentatii, precum si
necesitatea dezvoltarii locale prin imbunatatirea din faza incipienta a calitatii actului
recreational cat si pentru incurajarea activitatilor de acest tip.
Conform Legii nr 24/2007, publicata in Monitorul Oficial, privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, denumirile spatiilor verzi s-au schimbat dupa
cum urmeaza:
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•

Spatiu verde – zona verde din cadrul oraselor si municipiilor, definita ca o retea
mozaicata sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al carei specific este
determinat de vegetatie (lemnoasa, arborescenta, arbustiva, floricola si
erbacee);
• Parc – spatiu verde, cu suprafata de minim un hectar, format dintr-un cadru
vegetal specific si din zone construite, cuprinzand dotari si echipari destinate
activitatilor cultural – educative, sportive sau recreative pentru populatie;
• Scuar – spatiul verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul
ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor
economice, social – culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de
agreement pentru copii si tineret sau in alte locatii;
• Aliniament plantat – plantatiile pe spatiul verde cu rol estetic de protectie, de
ameliorare a climatului si calitatii aerului, amplasate in lungul cailor de
circulatie sau al cursurilor de apa.
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor
Prezenta documentatie a fost elaborata pentru a identifica modalitățile de reamenajare
a spațiului public, a parcului amplasat pe raza comunei Ștefăneștii de Jos.
In urma analizei au fost identificate o serie de deficiente in multe din componentele
parcului:
• Agrement - Nu exista piese sau obiective care sa atragă publicul pe acest
amplasament
• Socializare – Pe amplasament nu există spații amenajate pentru socializare,
mobilier urban sau arbori care să ofere un minim de confort
• Siguranța – Gardul de împrejmuire este lovit sau lipsește complet și nu conferă
siguranță în exploatare, iar pe timpul nopții parcul nu este luminat, neavând
prevăzut un sistem de iluminat.
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
Beneficiarul investiției, dorește prin tema de proiectare, ca spațiul de joacă propus să
creeze un mediu propice de stimulare a imaginației, dezvoltării fizice și a abilităților de
coordonare motorie a copiilor ce vor utiliza echipamentele prevăzute.
Totodată, se urmărește ca spațiul să se integreze armonios în peisajul urban al localității
și să fie un loc de relaxare și pentru adulții ce însoțesc copiii.
3. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE
Categoria de importanță a construcției este D, importanță redusă.
Suprafața totală a parcului este de 733.86 mp (conform măsurătorilor topografice), din
care:
• Spații ocupate de locurile de joacă – 4.55 mp;
• Spații ocupate de aleile pietonale – 68.87 mp;
• Spații verzi – 660.47 mp.
3.1. Particularități ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa
terenului, dimensiuni în plan);
Comuna Ștefăneștii de Jos este o unitate administrativ - teritorială, din Romania,
situată în centrul județului Ilfov, la nord-est de București, în câmpia Vlăsiei, pe malurile râului
Pasărea, iar relieful ei este cel specific zonei de câmpie.
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Comuna se întinde pe o suprafață de 29 km², localitățile aflându-se de o parte și de alta
a bălților formate de râu.
Comuna Ștefăneștii de Jos este mărginită la Sud-Vest de orașul Voluntari, la Nord de
comuna Dascălu, la Est de comuna Afumați și la Vest de comuna Tunari.
Cotele aproximative ale localității sunt cuprinse între circa 80 m si 85 m.
b) Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Teritoriul localitatii este strabatut de drumul judetean DJ 100 care leaga orasul Tunari
de comuna Afumati, de drumul judetean DJ 200 care face legatura dintre localitățile Voluntari
si Dascalu, iar la sud se afla DJ 100 A - Șoseaua de Centura a Bucureștiului care unește
localitatile Voluntari de Tunari.
Lungimea totala a drumurilor ce strabat teritoriul administrativ al comunei Stefanestii
de Jos insumeaza 25 km, din care 8 km. sunt modernizati, pietruiti 11km., iar 6 km de drumuri
raman nemodernizati.
c) Datele seismice şi climatice;
Pentru proiectarea seismică a construcţiilor, teritoriul României este împărţit în zone de
hazard seismic. Nivelul de hazard seismic în fiecare zonă se consideră, simplificat, a fi
constant.
Pentru centre urbane importante şi pentru construcţii de importanţă specială se
recomandă evaluarea locală a hazardului seismic pe baza datelor seismice instrumentale şi a
studiilor specifice pentru amplasamentul considerat.
Intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de vârf a
acceleraţiei terenului, ag determinată pentru intervalul mediu de recurenţă de referinţă (IMR),
valoare numită în continuare „acceleraţia terenului pentru proiectare”.
Acceleraţia terenului pentru proiectare pentru fiecare zonă seismică corespunde unui
interval mediu de recurenţă de referinţă de 225 ani. Zonarea acceleraţiei terenului pentru
proiectare, ag pentru cutremure din sursa sub crustală Vrancea şi pentru cutremure din surse
crustale în România este indicată în figura de mai jos, pentru evenimente seismice având
intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) IMR = 225 ani.
Valoarea acceleraţiei ag definită cu IMR = 225 ani se foloseşte pentru proiectarea
construcţiilor la starea limită ultimă.
Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având
intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani
Pentru verificarea construcţiilor la starea limită de serviciu se foloseşte valoarea ags
definită cu IMR=40 ani.
Zonarea acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremurele având intervalul mediu
de recurenţă IMR = 40 ani este indicată in Figura 1.
Mişcarea seismică într-un punct pe suprafaţa terenului este descrisă prin spectrul de
răspuns elastic pentru acceleraţii.
Acţiunea seismică orizontală asupra construcţiilor este descrisă prin două componente
ortogonale considerate independente între ele şi reprezentate prin acelaşi spectru de răspuns.
Spectrele normalizate de răspuns elastic pentru acceleraţii se obţin din spectrele de
răspuns pentru acceleraţii prin împărţirea cu valoarea „ag”.
Condiţiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colţ) a
spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului considerat, „TC”. Mărimea „TC” descrie
sintetic compoziţia de frecvenţe (spectrală) a mişcărilor seismice, în funcţie de condiţiile locale
de teren.
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Perioada de control (colţ) „TC” a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona
(palierul) de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori
maxime în spectrul de viteze relative .
În condiţiile seismice şi de teren din România, pentru cutremure având IMR ≥ 225 ani,
perioada de control (colţ), „TC” a spectrelor de răspuns la componentele orizontale ale mişcării
seismice este zonată pe baza datelor instrumentale existente.
Pentru condiţiile de teren caracterizate de 0.7s<TC≤1.0s, valoarea perioadei de control
(colţ) recomandată pentru proiectare este TC = 1.0s.

Figura 1. Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având intervalul
mediu de recurenţă IMR=40 ani
Pentru condițiile de teren caracterizate de 1.0s<TC≤1.6s, valoarea perioadei de control
(colț) recomandată pentru proiectare este TC = 1.6s.
Conform Normativului P100-1/ 2013 construcția expertizata se încadrează în zona
seismică cu următorii parametrii :
ag =0,30 g
TC = 1,6 sec
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Figura 2. Valoarea perioadei de control (colţ) recomandată pentru proiectare
conform Normativ P100-1/2013
d) Studii de teren:
Au fost efectuate studii topografice fiind realizate astfel încât datele rezultate să poată
fi utilizate pentru modelarea tridimensională a terenului (coordonate X,Y,Z) și să poată fi
prelucrate cu programe de proiectare moderne.
Pe traseul stabilit pe planurile de situație s-au efectuat ridicări topografice detaliate,
această operațiune având două scopuri principale:
• obținerea unei precizii mai mari in activitatea de proiectare;
• identificarea cu exactitate a limitelor de proprietate.
Studiile topografice s-au efectuat in sistemul național de coordonate Stereografic 1970
(STEREO 70) și în cote de nivel locale.
Studiul geotehnic s-a întocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obţinute prin
investigaţii directe de teren şi de laborator, efectuate în terenul de fundare al construcţiei,
conform normativului NP 074/2014.
Amplasamentul studiat a fost investigat printr-un foraj geotehnic de 3,00 m adâncime
din care s-au prelevat probe tulburate.
Lucrările de teren au fost realizate de către SC GEOSONDOFOR SRL.
Determinarile de laborator geotehnic au fost efectuate de către SC CARMEN
GEOPROIECT SRL în laborator autorizat ISC grad II.
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Fundarea obiectelor se va realiza la adâncimea minima de fundare Df = - 0,80 - 0,90 m
sub cota terenului pentru depășirea adâncimii de îngheț.
Nivelul freatic se situează, în general la – 2,0 m.
Conform normativului P 100 - 1/2013, amplasamentul este situat din punct de vedere
al perioadei de colt (Tc) in zona cu Tc = 1,6 s, iar din punct de vedere al accelerației terenului
pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani (ag), în
zona cu ag = 0,30g.
e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
In prezent parcul NU este alimentat la rețelele de energie electrica si apa. Pentru
obiectele propuse in studiu, daca este cazul, se vor efectua lucrări de branșare.
f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia
In parc vor fi montate piese de mobilier urban, care pot fi vulnerabile din cauza
factorilor de risc antropici si naturali.
Au fost identificati mai multi factori care pot duce la deteriorarea acestora:
Factori de risc antropici:
• Folosirea neadecvata a mobilierului – urcarea in picioare pe bancile stradale,
lovirea si deteriorarea mobilierului.
• Distrugerea acestora estetic si functional din cauza folosirii spray-urilor de tip
graffiti.
Factori de risc naturali:
• Furtuni si ploi torentiale violente sub forma de grindina
• Vanturi puternice peste limita normala a zonei.
De asemenea, in parc va fi plantat un numar insemnat de arbori. Acestia, desi vor fi
ancorati in primii ani de dupa plantare, prezinta factori de risc.
Factori de risc antropici:
• Incercarea de scoatere din groapa de plantare – vandalism
• Varsarea substantelor nocive la nivelul radacinii si/sau la nivel foliar
• Ruperea ramurilor, a frunzelor si/sau a florilor de catre vizitatori
Factori de risc naturali:
• Furtuni si ploi torentiale violente sub forma de grindina
• Vanturi puternice peste limita normala a zonei.
• Ingheturi timpurii sau tarzii cand arborii nou plantati sunt in perioada de
vegetatie.
g) Informatii privind posibilele interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice de amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
În zona studiată, nu au fost identificate monumente istorice.
3.2. Regimul juridic
a) Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,drept
de preemptiune
Zona studiată se află în intravilanul localității Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov.
Conform Hotărârii de consiliu nr. 29/17.04.2019, parcul din strada Rozelor nr. 77, se
află în administrarea consiliului local al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos, jud Ilfov.
b) Destinatia constructiei existente
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Destinatia actuala a spațiului analizat este parc public.
c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si in zonele de protectie ale acestora si in zonele
construite protejate, dupa caz
Nu este cazul.
Situl nu se afla in vecinatatea zonelor aflate in lista monumentelor istorice.
d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz
Nu este cazul.
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici
a)categoria şi clasa de importanţă;
Lucrările proiectate în prezenta documentatie, se încadrează in categoria D de
importanta, adica lucrari de importanta redusă.
b)cod în Lista monumentelor istorice, după caz;
Nu este cazul.
c)an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;
Proiectul de față propune reamenajarea parcului din strada Rozelor în maxim 12 luni
de la întomirea documentației de intervenții.
d)suprafaţa construită;
Suprafața totală a parcului este Stot = 733.89 mp.
Suprafața ocupată de alei pietonale este Sap = 126 mp.
Suprafața acoperită cu gazon, este Sg = 197.16 mp.
Suprafața acoperită cu tartan, în vederea protejării utilizatorilor echipamentelor de
joacă, stabilită conform reglementărilor impuse de SR EN 1177:2018 - Acoperiri amortizoare
de şocuri, pentru suprafeţele spaţiilor de joacă. Metode de încercare pentru determinarea
amortizării impactului, dar și de SR EN 1176-1:2018 - Echipamente pentru spaţii de joacă şi
suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare
este Sprot 386.43 mp.
e)suprafaţa construită desfăşurată;
Suprafața construită desfășurată, în cadrul acestei investiții este formată din însumarea
Sap, Sprot.
Astfel că, Sd = 512.43 mp.
POT = Sap/Stot *100 = 17.17 % (considerăm suprafața construită strict aleile pietonale,
având în vedere faptul ca suprafața de tartan poate fi înlocuită cu un strat de nisip cu grosime
minimă de 30 cm, în conformitate cu SR EN 1177:2018).
CUT = Sd/Stot = 0.70
f)valoarea de inventar a construcţiei;
Valoarea de inventar a constructiei cuprinde valoarea terenului, împrejmuirea cu
panouri metalice, panouri informative, mobilier urban (bănci stradale si coșuri de gunoi).
g)alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente
Nu este cazul.
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale
auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturala-istoric în cazul imobilelor care
beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele
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de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia
degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de
cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de
întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate
prin expertiza tehnică.
Nu este cazul.
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
În urma vizualizării și inspectării construcțiilor se constată că există degradări la nivelul
tuturor categoriilor de obiecte: pavaj și borduri, împrejmuire, lipsa mobilier urban.
Releveu foto privind situația existentă:
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3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.
Nu este cazul.
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE
a) clasa de risc seismic;
Nu este cazul.
b )prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;
Soluțiile de intervenție vizează refacerea pavajelor, dotarea cu mobilier urban,
împrejmuirea spațiului de joacă cu gard metalic și adăugarea unor suprafețe noi de protecție la
impact a utilizatorilor echipamentelor de joacă.
c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
Nu este cazul.
d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform
cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate
Pentru asigurarea conform cerințelor de calitate, vor fi realizate următoarele categorii
de intervenții:
- Se vor reface aleile pietonale și se vor reconfigura astfel încât să fie poată fi încadrate
și utilizate în condiții de siguranță echipamentele de joacă cerute prin tema de proiectare;
- Se vor înlocui panourile de gard degradate/lovite și se vor completa celelalte 3 laturi
cu plasă bordurată de 1.80 m înălțime;
- Se va crea spațiu verde în afara spațiilor destinate aleilor pietonale și suprafața
antitraumă din zona noilor echipamente de joacă.;
- Se va dota cu echipamente noi de joacă și cu stâlpi de iluminat.
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Intervenția asupra terenului va fi una minoră, fără afectarea structurii terenului și se vor
executa lucrări de sistematizare orizontală a terenului, fiind realizate fundații locale sub stâlpii
de susținere a echipamentelor de joacă.
5.
IDENTIFICAREA
SCENARIILOR/OPŢIUNILOR
TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA
5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcționalarhitectural și economic, cuprinzând
a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:
În cadrul proiectului de față, propunem reconfigurarea aleilor de acces și promenadă,
reparații locale și înlocuirea panourilor de gard cu înălțimea sub 1.80m, în vederea asigurării
posibilității de închidere a parcului pe timpul nopții și/sau în perioade impuse de factori externi.
Se dotează parcul cu mobilier urban, stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice și se
montează sisteme de irigații automatizate în vederea asigurării umidității optime pentru
vegetația propusă.
Scenariul 0 – fără intervenții - NERECOMANDAT
Acest scenariu nu este recomandat, având în vedere gradul de degradare al
parcului și al echipamentelor aflate într-o stare de degradare avansată și pot pune în
pericol integritatea persoanelor prin cedarea acestora în caz de utilizare neautorizată.
Totodată, prin acest scenariu nu sunt îndeplinite condițiile de creștere a calității
vieții și a capacităților motorii ale copiilor cărora le este adresată această investiție.
Scenariul 1
Obiectele din cadrul proiectului propuse, se regăsesc în ambele variante de modernizare
și reparații, astfel:
1. Alei pietonale
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Desfacerea și recuperarea bordurilor și a pavajelor existente,
b) Încărcarea și transportul deșeurilor din beton rezultate la depozite conforme,
c) Decaparea stratului suport pe aproximativ 15 cm,
d) Montare borduri și pavaj, conform propunerii din proiect.
2. Împrejmuiri
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Refacere și înlocuire panouri de gard din plasă bordurată
b) Săpătură pentru realizarea fundațiilor aferente stâlpilor de gard
c) Montare panouri de plasă bordurată
d) Montare porți de acces în zona aleilor de acces în parc
3. Spațiu de joacă și dotări
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Decaparea stratului vegetal pe cca 10-15 cm
b) Nivelare, profilare, compactare
c) Montare borduri pe zonele de închidere
d) Realizare suprafață antitraumă, turnat în 2 straturi, uniform
e) Dotarea cu echipamente de joacă
4. Mobilier urban
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Montare coșuri de gunoi
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b) Instalare bănci de odihnă
5. Sistem iluminat
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Realizare fundații pentru montaj stâlpi de iluminat tip LED, cu sistem
fotovoltaic
b) Montare stâlpi de iluminat, complet echipați
6. Amenajare spații verzi, inclusiv sistem irigații
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Plantare arbori pe toată suprafața parcului (conform propunerii din proiect), H
min 4-4,5 m
b) Branșare la rețeaua de apă potabilă a comunei, inclusiv montaj debitmetru
monitorizare consum
c) Montaj sistem de irigații automatizat (fără alimentare cu energie electrică)
d) Pregătire teren pentru plantare gazon
e) Însămânțare gazon
Scenariul 2
Obiectele din cadrul proiectului propuse, se regăsesc în ambele variante de modernizare
și reparații, astfel:
1. Alei pietonale
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Desfacerea și recuperarea bordurilor și a pavajelor existente,
b) Încărcarea și transportul deșeurilor din beton rezultate la depozite conforme,
c) Decaparea stratului suport pe aproximativ 15 cm,
d) Montare borduri și pavaj, conform propunerii din proiect.
2. Împrejmuiri
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Refacere și înlocuire integrală a panourilor de gard din plasă bordurată
b) Săpătură pentru realizarea fundațiilor aferente stâlpilor de gard
c) Montare porți de acces în zona aleilor de acces în parc
3. Spațiu de joacă și dotări
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Decaparea stratului vegetal pe cca 10-15 cm
b) Nivelare, profilare, compactare
c) Montare borduri pe zonele de închidere
d) Realizare suprafață antitraumă, turnat în 2 straturi, uniform
e) Dotarea cu echipamente de joacă
4. Mobilier urban
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Montare coșuri de gunoi
b) Instalare bănci de odihnă
5. Sistem iluminat
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Realizare fundații pentru montaj stâlpi de iluminat racordați la rețeaua de
iluminat public a localității
b) Montare stâlpi de iluminat,
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6. Amenajare spații verzi, inclusiv sistem irigații
Obiectul cuprinde mai multe tipuri și categorii de lucrări, dintre care:
a) Plantare arbori pe toată suprafața parcului (conform propunerii din proiect), H
min 4-4,5 m
b) Branșare la rețeaua de apă potabilă a comunei, inclusiv montaj debitmetru
monitorizare consum
c) Montaj sistem de irigații automatizat (cu alimentare cu energie electrică)
d) Pregătire teren pentru plantare gazon
e) Însămânțare gazon
b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de
intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea
instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări,
finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări
strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;
Nu este cazul.
c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv
de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;
In parc vor fi montate piese de mobilier urban, care pot fi vulnerabile din cauza
factorilor de risc antropici si naturali.
Au fost identificati mai multi factori care pot duce la deteriorarea acestora:
Factori de risc antropici:
• Folosirea neadecvata a mobilierului – urcarea in picioare pe bancile stradale,
lovirea si deteriorarea mobilierului.
• Distrugerea acestora estetic si functional din cauza folosirii spray-urilor de tip
graffiti.
Factori de risc naturali:
• Furtuni si ploi torentiale violente sub forma de grindina
• Vanturi puternice peste limita normala a zonei.
De asemenea, in parc va fi plantat un numar insemnat de arbori. Acestia, desi vor fi
ancorati in primii ani de dupa plantare, prezinta factori de risc.
Factori de risc antropici:
• Incercarea de scoatere din groapa de plantare – vandalism
• Varsarea substantelor nocive la nivelul radacinii si/sau la nivel foliar
• Ruperea ramurilor, a frunzelor si/sau a florilor de catre vizitatori
Factori de risc naturali:
• Furtuni si ploi torentiale violente sub forma de grindina
• Vanturi puternice peste limita normala a zonei.
• Ingheturi timpurii sau tarzii cand arborii nou plantati sunt in perioada de
vegetatie.
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.
Situl nu se afla in vecinatatea zonelor aflate in lista monumentelor istorice.
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e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării
lucrărilor de intervenţie
Suprafața totală a parcului este Stot = 733.89 mp.
Suprafața ocupată de alei pietonale propuse este Sap = 126 mp.
Suprafața acoperită cu gazon propusă, este Sg = 197.16 mp.
Suprafața acoperită cu tartan propusă, în vederea protejării utilizatorilor echipamentelor
de joacă, stabilită conform reglementărilor impuse de SR EN 1177:2018 - Acoperiri
amortizoare de şocuri, pentru suprafeţele spaţiilor de joacă. Metode de încercare pentru
determinarea amortizării impactului, dar și de SR EN 1176-1:2018 - Echipamente pentru spaţii
de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode
de încercare este Sprot 386.43 mp.
Suprafața construită desfășurată proiectată, în cadrul acestei investiții este formată din
însumarea Sap, Sprot.
Astfel că, Sd = 512.43 mp.
POT = Sap/Stot *100 = 17.17 %
CUT = Sd/Stot = 0.70
Bilanț teritorial proiectat
OBIECT
SUPRAFAȚĂ TOTALĂ PROIECT
SUPRAFAȚĂ ALEI PIETONALE
SUPRAFAȚĂ GAZON
SUPRAFAȚĂ ANTITRAUMĂ
SUPRAFEȚE OCUPATE DE DOTĂRI

S (mp)

POT

733.89
126.00
197.16
386.43
24.30

100%
17%
27%
53%
3%

5.2.Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea
consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare
La reabilitarea spațiului va fi nevoie de o serie de utilități:
• Alimentarea cu apa, pentru sistemul de irigații
• Contract servicii salubrizare și întreținere spații verzi
5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în
graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Denumirea lucrărilor

PERIOADA DE EXECUȚIE
- luna 1

2

3

1. Pregătirea investiției și a documentațiilor aferente
(Faza PT+DE)
2. Mobilizarea organizării de șantier
3. Execuția lucrărilor de terasamente și construcții
4. Montaj echipamente și dotări
5. Recepția lucrărilor executate

SC DEPEM ENGINEERING SRL – D.A.L.I. [8488/DEP002/2020]
REPARAȚII ȘI REAMENAJARE PARC STR. ROZELOR, NR. 77 DIN COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS

/ Pagina 18 /

SPLAIUL INDEPENDENȚEI, NR 273
SECTOR 6, BUCUREȘTI
OFFICE@DEPEM.RO

CUI: 40120677
REG. COM. J40/16059/2018

Denumirea lucrărilor

Beneficiar: Primăria comunei Ștefăneștii
de Jos, jud Ilfov
Nr. Proiect: 8488/DEP002/2020
FAZA: D.A.L.I.
PERIOADA DE EXECUȚIE
- luna 1

2

3

6. Demobilizare organizare de șantier
Durata de execuție, inclusiv pregătirea investiției și a documentației tehnice aferente
este de 3 (trei) luni, din care perioada de execuție a lucrărilor de construcții este de 2 (doua)
luni.
5.4. Costurile estimative ale investiției
- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a
costurilor unor investiţii similare;
Devizul general pentru cele două variante, a fost întocmit în conformitate cu HG 907
din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a
investiţiei.
Nu sunt prevăzute costuri de operare suplimentare față de cele prevăzute la estimarea
necesarului de forță muncă în exploatare și costurile cu întreținerea curentă și mentenanța
dotărilor și echipamentelor aferente.
Costuri cu mentenanta obiectivelor
Intretinere peisagistica
Interventii/Investigatii stalpi iluminat
Costuri cu salubrizarea spatiului
Intretinere mobilier urban
Intretinere sistem irigatii
Costuri utilizare apă irigatii

lei/luna
Nr luni (25 ani)
400.00
300
200.00
300
440.00
300
40.00
300
60.00
300
32.00
200

Total costuri/25 ani
120,000.00
60,000.00
132,000.00
12,000.00
18,000.00
6,400.00

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției
a)impactul social şi cultural;
O serie de evenimente si factori conduc la concluzii pozitive privind impactul
sociocultural al comunității:
Vizitatorii vor găsi un parc nou, modern, reabilitat complet, cu alei noi, rezistente.
• Parcul îndeplinește funcția de recreere atât pentru copii, cat si pentru însoțitorii
acestora.
• Peluzele de gazon vor fi intretinute de echipele de intretinere peisagistica, dar
vor avea si durata îndelungată datorită rețelelor de irigații.
b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de
realizare, în faza de operare;
Estimări privind forța de muncă ocupată pentru realizarea investiției:
Desfaceri si construcții alei: 3
Instalare rețele de irigații automatizate: 2
Instalare rețele de iluminat: 3
Amenajare spatii verzi: 3
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Mobilier urban: 3
Total locuri de munca in faza de executie: 14
Estimari privind forta de munca ocupata in faza de operare:
Intretinere peisagistica: 2
Paza: 1
Mentenanta sisteme de iluminat: 2
Total locuri de munca in faza de operare: 5
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității şi a
siturilor protejate, după caz
Eliminarea in mare masura a surselor de praf de pe amplsamentul obiectivului de
investitie – nu vor mai fi suprafete cu pamant uscat la vedere
Cresterea numarului de arbori foiosi in spatiul aferent zonei.
Crearea de peluze de gazon reale, mentinute judicios de sisteme de irigatii automatizate.
5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:
a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi
prezentarea scenariului de referinţă;
Recomandările și propunerile în vederea reabilitării și îmbunătățirii condițiilor de joacă
din obiectivul de investiții, sunt cele din Varianta 1.
b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea
investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;
Prin lucrările prevăzute se urmărește aducerea obiectivului la starea funcțională la
întreaga sa capacitate, dat fiind faptul că în perioadele călduroase, nu pot fi asigurate debitele
și/sau presiunile de apă necesare.
c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;
Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investiției propuse
este critică pentru demararea cu succes a intervenției și în final pentru garantarea atingerii
obiectivelor și scopurilor stabilite.
d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;
Analiza economică reprezintă analiza care se realizează utilizând valorile economice,
reflectând valorile pe care societatea ar fi dispusă să le plătească pentru un bun sau serviciu.
În general, analiza economică apreciază toate elementele la valoarea lor de utilizare sau
costul oportunitate pentru societate.
Analiza cost-eficacitate: ACE este o tehnică de evaluare şi monitorizare utilizată atunci
când beneficiile nu pot fi măsurate în mod rezonabil în termeni monetari.
Aceasta se realizează de obicei prin calcularea costului pe unitate de beneficiu
„nemonetizat” şi este necesară pentru cuantificarea beneficiilor, dar nu pentru a ataşa
beneficiilor un preţ monetar sau o valoarea economică.
e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Analiza riscului poate fi cantitativă, cât și calitativă fiind direct dependentă de existența
datelor, a experienței și cunoștințelor în domeniul respectiv.
Riscurile au fost identificate și prezentate în cadrul capitolului 5.1.c).
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În perioada de execuție a proiectului, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile
tehnice ale proiectului, experiența, capacitatea și modul de lucru al echipei de execuție ce ar
putea afecta bugetul proiectului în această etapă.
Pentru prevenirea ți/sau diminuarea efectelor riscurilor identificate în proiect, metodele
identificate și propuse sunt:
• Transferul riscului, către o terță parte, ce poate prelua gestiunea acestuia,
precum companiile de asigurări și firme specializate în realizarea unor părți din
proiect
• Diminuarea riscului, prin programarea corespunzătoare a activităților,
instruirea personalului, sau prin reducerea efectelor în cazul apariției acestuia,
formarea de rezerve de timp sau de cost
• Selectarea riguroasă a subcontractorilor, folosind informații din derularea unor
contracte anterioare și negociere atentă a contractelor.
6. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)
6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

VARIANTA 1

COST
EXECUTIE

SUSTENABILI
TATE

DEGRAD
ARE

IMPACT SOCIOCULTURAL

MED
IA

Amenajare alei pietonale

4

1

5

3

5

3.60

Imprejmuire

3

2

5

2

3

3.00

Amenajare spatiu de joaca

5

2

5

2

5

3.80

Mobilier urban

2

2

5

1

5

3.00

Sistem de iluminat fotovoltaic

3

4

5

2

5

3.80

Amenajare spatii verzi (inclusiv pomi)

2

2

5

5

5

3.80

Kit irigatii complet
(inclusiv montaj)

VARIANTA 2

COST
EXPLOATARE

1

2

5

3

3

2.80

2

2

5

3

5

3.40

Amenajare alei pietonale

4

1

5

3

5

3.60

Imprejmuire

3

2

5

2

4

3.20

Amenajare spatiu de joaca

5

2

5

2

5

3.80

Mobilier urban

2

2

5

1

5

3.00

Sistem de iluminat

2

1

4

2

5

2.80

4

1

5

5

5

4.00

1

2

5

3

3

2.80

2

2

5

3

5

3.40

Amenajare spatii verzi (inclusiv pomi)

Dotare cosuri de gunoi

3.40

automatizat

Dotare cosuri de gunoi

Kit irigatii complet
(inclusiv montaj)

GENER
AL

3.33

automatizat

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)
Din punct de vedere economico-financiar, Scenariul 1 este mai avantajos deoarece
conduce la costuri de intretinere și reamenajare pe metru patrat mai mici comparativ cu
Scenariul 2.
In urma analizei din toate punctele de vedere incluse in tabelul de mai sus, a fost aleasa
Optiunea 1/Scenariul 1 de implementare a solutiilor tehnice de reabilitarea peisagera a parcului
din strada Rozelor.
6.3. Principalii indicatori tehnica-economici aferenți investiției
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată
în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate
cu devizul general;
Evaluarea economică a Variantei 1
Total General:
Din care - C+M:
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz,
calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
Indicatori tehnici pentru atingerea țintei obiectivului de investiții:
Tipuri de lucrări necesare:
Amenajare alei pietonale
Imprejmuire
Amenajare spatiu de joaca
Mobilier urban
Sistem de iluminat fotovoltaic
Amenajare spatii verzi (inclusiv pomi)
Kit irigatii complet automatizat (inclusiv montaj)
Dotare cosuri de gunoi
Dotări spațiu joacă:
Turn cu acoperis va cuprinde: 4 turnuri conectate intre ele
Tobogan – 1 bucata (inaltimea maxima 2,5 m)
Leagan dublu – 1 bucata
Leagan cuib – 1 bucata
Balansoar tip calut, cu arc – 2 bucati
Balansoar cu 2 locuri si sistem de absortie al socurilor
Carusel circular – 1 bucata (cu diametrul de 1,50 m)
Masa de tenis – 1 bucata
Descriere sistem constructiv și soluții propuse în cadrul documentației
1. Amenajare alei pietonale
Aleile pietonale vor fi încadrate de borduri din beton.
Structura aleilor pietonale propuse va fi formată din:
• 6 cm dale din beton;
• 3 cm nisip;
• 10 cm balast stabilizat cu ciment;
• 10 cm balast
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2. Împrejmuire
Pentru remedierea împrejmuirii, în vederea eliminării riscului de vandalism, propunem
înlocuirea gardului de împrejmuire pe o lungime estimată de 95 m, din care 78 m împrejmuire
existentă cu înălțimea de 1 m, respectiv înlocuirea panourilor de plasă bordurată pe o lungime
estimată de 16 m din zona împrejmuirii paralelă cu canalul de irigații.
Pentru îmbunătățirea performanțelor și siguranței în exploatare, se vor executa fundații
izolate pentru toți cei 63 de stâlpi.
Panourile de gard noi, vor avea amplasate pe fiecare din cele 5 laturi ce compun
împrejmuirea, vor fi dotate cu figurine din HPL pentru copii.
Împrejmuirea va avea dimensiunile, astfel încât înălțimea panourilor finală va fi de 1.90
m, cu 2.00 m interax între stâlpii de susținere
Spațiul de joacă va fi dotat cu 2 porți de acces care vor putea fi închise pe timpul nopții

3. Sistem iluminat fotovoltaic
Pentru iluminatul public al parcului, propunerea este dotarea cu stâlpi de iluminat în
sistemul OFF-GRID, nefiind necesară alimentarea cu energie electrică din rețeaua furnizorilor
din zonă.
Sistemul propus, presupune următoarele componente:
• Panou fotovoltaic: 140W
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Regulator de incarcare: 10A, IP68
Compensare incarcare cu temperatura: DA
Baterie solara : 12V, 100Ah
Lampa LED: 40W
Autonomie sistem: 4 zile
Programator timpi de functionare:DA intre 1-6 h
Stâlp zincat 5.5m

4. Sistem irigații automatizat
Sistemul de irigații propus, are rolul de a menține umiditatea optima a gazonului ce
completează amenajarea propusa.
Kitul de automatizare presupune dotarea parcului cu echipament automat de irigații,
prin utilizarea bateriilor de 9 V cu care este dotat sistemul.
Kitul de automatizare propus, presupune:
• 1 x programator DC 4 zona 9V
• 1 x programator DC 1 zona 9V
• 5 x electrovalva FI 1" 9V
• 1 x senzor ploaie cu cablu
• 1 x boxă subterană
• 9 x aspersor
• 9 x racord flexibil 3/4"-3/4"
• 1 x manifold 4 iesiri
• 5 x niplu 1"
• traseu conductă irigații

SC DEPEM ENGINEERING SRL – D.A.L.I. [8488/DEP002/2020]
REPARAȚII ȘI REAMENAJARE PARC STR. ROZELOR, NR. 77 DIN COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS

/ Pagina 24 /

SPLAIUL INDEPENDENȚEI, NR 273
SECTOR 6, BUCUREȘTI
OFFICE@DEPEM.RO

CUI: 40120677
REG. COM. J40/16059/2018

Beneficiar: Primăria comunei Ștefăneștii
de Jos, jud Ilfov
Nr. Proiect: 8488/DEP002/2020
FAZA: D.A.L.I.

5. Amenajare spatii verzi
Spațiul verde propus, presupune lucrări de curățire a vegetației existente, umplutură cu
pământ vegetal și pregătirea suprafeței pentru însămânțarea cu gazon rezistent la secetă, căldură
și uzură.
După însămânțarea cu gazon, sunt propuse lucrări de udare, cosmetizare (tundere) și
aplicare îngrășământ.

Tot în zona spațiilor verzi, se vor monta arbori din specia Platan și Chiparos, cu
dimensiunile minime H = 4-4.50 m
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Figură 1 CHIPAROS
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Figură 2 PLATAN

6. Amenajare spațiu joacă
Operațiunile pregătitoare așternerii stratului antitraumă, sunt reprezentate plantarea
platanilor pe amplasamentele propuse, astfel încât aceștia să nu se suprapună cu suprafețele de
siguranță ale echipamentelor de joacă.
După plantare, se vor proteja trunchiurile acestora pentru continuarea lucrărilor.
Se va așterne un strat de balast compactat de 15 cm, peste care se va turna o placă de
beton de uniformizare și creșterea capacității portante a solului lăsând în jurul copacilor o zonă
de minim 5-10 cm liberă pentru a permite irigarea și dezvoltarea acestora.
După amenajarea stratului suport, se va amenaja suprafața de tartan, astfel încât zonele
de protecție destinate copacilor necesari pentru umbrirea spațiului de joacă să nu fie acoperite
cu materiale de construcții.
Suprafața de tartan se va amenaja în strat de minim 50 mm, în conformitate cu
standardul SR EN 1177+AC:2019 - Acoperiri amortizoare de şocuri, pentru suprafeţele
spaţiilor de joacă. Metode de încercare pentru determinarea amortizării şocului
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Procesul de punere în operă presupune realizarea suprafeței finite de tartan în 3 etape,
respectiv 2 straturi, astfel:
1) Pregătirea suprafeței / aplicarea amorsei la suprafața de beton
2) Aplicarea stratului de bază (granulele de cauciuc de culoare neagră și liant) în
grosime de minim 30 mm
3) Aplicarea stratului de uzură (granulele de cauciuc colorat și liant) în grosime de
20 mm

Suprafața amenajată cu tartan, va avea amenajate cu o culoare distinctă de cea a stratului
de uzură (alb), jocuri constând în:
• Roza vânturilor – cu indicarea geografică a punctelor cardinale
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•

Șotron cu dimensiunea pătratelor de 50x50 cm

•

X și 0, cu dimensiunea pătratelor de 50x50 cm
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Dotarea spațiului de joacă și a parcului

Toate elementele ansamblului de joaca pentru copii vor fi realizate in conformitate cu
standardele Europene EN 1176-partile 1-7, care cuprind reguli si cerinte de siguranta
generale si metode de testare, riscurile specifice privind leaganele, toboganele, balansaorele,
precum si instalarea, inspectia, intretinerea si exploatarea acestora si standardul European EN
1177 privind suprafetele de siguranta.
Vopseaua pentru exterior este un email monocomponent pe baza de rasini alchidice
grase, caracterizat de putere de acoperire foarte buna, pastrare a luciului timp indelungat,
rezistenta buna la intemperii si la lovituri mecanice, etalare si duritate buna.
Produsul se aplica prin pensulare sau roluire, diluat circa 3-5% sau prin pulverizare cu
aer in conditii profesionale, diluat circa 15-20% cu diluant.
Pentru o acoperire buna, se vor materializa minim doua straturi, iar timpul necesar
pentru reacoperire este de 24 ore. In conditiile standard de uscare, la temperatura de 23±2°C si
la 50±5% umiditate relativa, timpul de uscare la atingere este de 4 ore si la manipulare este de
10 ore, iar timpul necesar pentru uscarea totala este de 24 ore.
Grundul pentru materialele feroase se va aplica in doua straturi.
Echipamentul vor fi realizate din materiale care:
• Nu ard sub actiunea directa a flacarii
• Sunt greu inflamabile
• Sunt tratare astfel incat sa intarzie procesul de ardere.
Materiale care pot fi folosite:
• Otel protejat impotriva coroziunii
• Lemn protejat impotriva intemperiilor
• Rasini poliesterice armate cu fibra de sticla
• Panouri PEID
Lemnul folosit va fi uscat (lemn lamelat incleiat), fasonat cu grad corespunzator de
prelucrare a suprafetei, sa nu prezinte aschii sau fragmente de coaja care sa nu provoace
agatarea, ranirea prin intepare accidentarea copiilor si va fi protejat impotriva daunatorilor.
Elementele din lemn vor fi tratate impotriva imbatranirii premature, degradarii, actiunii
factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet – dezghet, etc).
Partile componente realizate din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla vor fi
rezistente la abraziune si la actiunea UV, lucioase si colorate (culorile care pot fi folosite sunt
rosu, galben, albastru, verde, sau baiturire pentru pastrarea culorii naturale a lemnului). Se
interzice folosirea culorilor inchise (gri, negru, etc.). Materialele din rasini poliesterice armate
cu fibra de sticla, nu isi vor modifica forma si culoarea in conditii de temperaturi ridicate (8090 0C). Acestea vor fi realizate dupa standarde ergonomice moderne, avand suprafete netede
si margini reotunjite iar calitatea suprafetei va fi libera de imperfectiuni (basici/ aspect zimtat,
crapaturi, viraje ale culorii).
Elementele din rasini armate cu fibra de sticla vor avea o grosime asuficienta pentru a
prelua sarcinile si tensiunile mecanice si vor respecta standardele in vigoare.
Partile proeminente ale suruburilor situate in partile accesibile echipamentelor trebuie
acoperite (ex. piulite infundate), conform SR EN 1177.
Inaltimea totala a turnului va fi de maxim 4,00 m. Caderea libera pe tobogan nu va
depasii inaltimea de 1,5 - 2,50 m.
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Se vor folosii elemente din plastic, constituite din capace de protectie a elementelor de
imbinare, a stalpilor sau elementelor componente a modulelor de siguranta.
Băncile
Băncile sunt pe structură metalică și elemente din lemn tratate pentru o mai bună
rezistență la intemperii, cu lungimea de 1.60 m.
Astfel că propunem un număr de 8 (opt) bănci pentru recreere amplasate pe zona
spațiului verde, pe sistemul de fundații izolate

Turn cu acoperis va cuprinde: 4 turnuri conectate intre ele și 3 tobogane
Structura de rezistență a ansamblului este din oțel galvanizat și/sau vopsit, fără muchii
ascuțite cu protecție a elementelor de prindere (șuruburi).
Montajul se realizează pe fundații izolate cu dimensiunea minimă de 0.80x0.70x0.60
m, și respectă pozițiile stâlpilor de rezistență.
Toboganele sunt din tablă de oțel inoxidabil, iar protecțiile laterale sunt propuse din
HPL și/sau lemn multistratificat.
Echipamentele propuse sunt certificate de către organizații acreditate sau prin
certificate de conformitate;
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Tobogan – 1 bucata (inaltimea maxima 2,5 m)
Structura de rezistență a ansamblului este din oțel galvanizat și/sau vopsit, fără muchii
ascuțite cu protecție a elementelor de prindere (șuruburi).
Montajul se realizează pe fundații izolate cu dimensiunea minimă de 0.80x0.70x0.60
m, și respectă pozițiile stâlpilor de rezistență.
Toboganul este din tablă de oțel inoxidabil, iar protecțiile sunt propuse din HPL și/sau
lemn multistratificat.
Echipamentele propuse sunt certificate de către organizații acreditate sau prin
certificate de conformitate;

Leagan dublu – 1 bucata
Structura de rezistență a ansamblului este din oțel galvanizat și/sau vopsit, fără muchii
ascuțite cu protecție a elementelor de prindere (șuruburi).
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Montajul se realizează pe fundații izolate cu dimensiunea minimă de 0.80x0.70x0.60
m, și respectă pozițiile stâlpilor de rezistență.
Echipamentele propuse sunt certificate de către organizații acreditate sau prin
certificate de conformitate;

Leagan cuib – 1 bucata
Structura de rezistență a ansamblului este din oțel galvanizat și/sau vopsit, fără muchii
ascuțite cu protecție a elementelor de prindere (șuruburi).
Montajul se realizează pe fundații izolate cu dimensiunea minimă de 0.80x0.70x0.60
m, și respectă pozițiile stâlpilor de rezistență.
Echipamentele propuse sunt certificate de către organizații acreditate sau prin
certificate de conformitate;
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Balansoar tip calut, cu arc – 2 bucati
Structura de rezistență a echipamentului (arc metalic) este din oțel galvanizat și/sau
vopsit, fără muchii ascuțite cu protecție a elementelor de prindere (șuruburi).
Montajul se realizează pe fundații izolate cu dimensiunea minimă de 0.40x0.10x0.10
m, și respectă pozițiile stâlpilor de rezistență.
Echipamentele propuse sunt certificate de către organizații acreditate sau prin
certificate de conformitate;

Balansoar cu 2 locuri si sistem de absortie al socurilor
Structura de rezistență a echipamentului (arc metalic) este din oțel galvanizat și/sau
vopsit, fără muchii ascuțite cu protecție a elementelor de prindere (șuruburi).
Montajul se realizează pe fundații izolate cu dimensiunea minimă de 0.80x0.70x0.60
m, și respectă pozițiile stâlpilor de rezistență.
Echipamentele propuse sunt certificate de către organizații acreditate sau prin
certificate de conformitate;
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Carusel circular – 1 bucata (cu diametrul de 1,50 m)
Structura de rezistență a echipamentului (arc metalic) este din oțel galvanizat și/sau
vopsit, fără muchii ascuțite cu protecție a elementelor de prindere (șuruburi).
Montajul se realizează pe fundații izolate cu dimensiunea minimă de 0.80x0.70x0.60
m, și respectă pozițiile stâlpilor de rezistență.
Șezutul și platforma sunt propuse a fi realizate din HPL, rezistent la intemperii sau
degradare.
Echipamentele propuse sunt certificate de către organizații acreditate sau prin
certificate de conformitate;

Masa de tenis – 1 bucata
Dimensiuni 274cm x 152.5 cm x 76 cm
• placa melaminata 7 mm, culoare albastră
• rama 60 mm
• picioarele se pot fixa in pardoseala
• fileu inclus
• strat anti reflexie pentru a reduce reflexia razelor solare
• conform standardului EN 14468 01
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c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Prin realizarea obiectivului de investiții, impactul scontat constă în:
• Realizarea unor spatii de joaca si recreere la standardele de calitate ridicata
pentru copiii din localitate;
• Cresterea calitatii vietii;
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata de realizare a investiției este defalcată pe 3 luni, iar durata de execuție efectivă
a lucrărilor este de 2 luni.
Etapele principale de realizare a investiției sunt :
1. Pregătirea investiției și a documentațiilor aferente (Faza PT+DE)
2. Mobilizarea organizării de șantier
3. Execuția lucrărilor de terasamente și construcții
4. Montaj echipamente și dotări
5. Recepția lucrărilor executate
6. Demobilizare organizare de șantier
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările
specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor
fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a fost efectuată
respectând următoarele acte legislative:
• Legea 242 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul;
• Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările
şi completările ulterioare;
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•

Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările şi completările ulterioare;
• Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din
1991 privind autorizarea executării construcțiilor cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordonanță de Urgență nr.164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția
mediului;
• Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localităților
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice
• Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilități publice, cadrul legal
general aplicabil tuturor serviciilor publice
• Legea nr. 230/2006 - a serviciului de iluminat public, cadrul legal specific
serviciului de iluminat public
• Legea nr. 121/2014 - privind eficienţa energetică
• SR EN 1177+AC:2019 - Acoperiri amortizoare de şocuri, pentru suprafeţele
spaţiilor de joacă. Metode de încercare pentru determinarea amortizării şocului
• SR EN 13201:2015 Iluminat public – standard roman privitor la Iluminat
Public ce stabileste modalitatile de incadrare a sistemelor de iluminat aferente
cailor de circulatie in clase de iluminat, parametrii luminotehnici aferenti
claselor de iluminat, regulile generale de realizare a sistemelor de iluminat,
modul de efectuare a masurarilor luminotehnice
• SR-EN 13201-1:2015-Iluminat public - Partea 1: Selectarea claselor de
iluminat
• SR-EN 13201-2 :2016-Iluminat public - Partea 2: Cerinte de performanta
• SR-EN 13201-3 :2016-Iluminat public - Partea 3: Calculul performantelor
• SR-EN 13201-4:2016-Iluminat public - Partea 4: Metode de masurare a
performantelor fotometrice
• SR-EN 13201-5 :2016- I -Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanţă
energetică
• SR EN 12665:2011- Lumină și Iluminat. Termeni de bază și criterii de
specificare a condițiilor de iluminat
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei
financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite
Sursa finanțării realizării investiției proiectate, o reprezintă bugetul local al Comunei
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.
7. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire
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A fost obținut certificatul de urbanism nr 112/26.05.2020, emis de Primăria comunei
Ștefăneștii de Jos, jud Ilfov.
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

lege

A fost întocmit un nou studiu topografic de către ing. Ionuț STAN.
7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de

Zona studiată se află în intravilanul localității Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov.
Conform Hotărârii de consiliu nr. 29/17.04.2019, parcul din strada Rozelor nr. 77, se
află în administrarea consiliului local al Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos, jud Ilfov.
7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității
existente
La momentul predării documentației, avizele sunt în curs de emitere.
7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului,
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnica-economică
La momentul predării documentației, avizele sunt în curs de emitere.
7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile
tehnice, precum
a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată
pentru creşterea performanţei energetice;
Nu este cazul.
b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;
Nu este cazul.
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;
Nu este cazul.
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.
e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
Nu este cazul.

Întocmit,
Ing Alin Stanca
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B. PIESE desenate
B. BORDEROU PIESE desenate
PA01 – Plan de amplasament parc Rozelor, Scara 1:200000
ST01– Plan topografic, Scara 1:500
PP01 – Situatie propusa, Scara 1:500
PP02 – Ansamblu de joaca 4 turnuri si 3 tobogane. Tobogan. Masa tenis, Scara %
PP03 – Leagan dublu. Leagan cuib, Scara %
PP04 – Cos de gunoi. Latura gard bordurat, cu elemente vesele, Scara %
PP05 – Carusel. Banca cu spatar, Scara %
PP06 – Balansoar cu arc tip Cangur. Balansoar cu arc tip Catel, Scara %
PP07 – Panou informatii. Poarta de acces, Scara %

Întocmit,
Ing Alin Stanca
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