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1 Introducere 

Prezentul raport privind inventarierea și inspectarea tehnică a fost elaborat în cadrul 
proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) im-
plementat de către GIZ. Raportul cuprinde o descriere a unui proiect de drumuri locale, 
care a fost identificat și dezvoltat în conformitate cu metodologia stabilită în Programul 
Regional Sectorial (PRS) pentru sectorul de drumuri regionale și locale (DRL). A fost 
elaborat câte un PRS pentru trei Regiuni de Dezvoltare din Republica Moldova – Nord, 
Centru și Sud. Toate trei PRS au fost aprobate de către Consiliile de Dezvoltare Regi-
onale respective la începutul anului 2015 în cadrul unui proces participativ de elabora-
re, urmat de consultările publice. 

Dezvoltarea proiectelor de drumuri locale în sectorul DRL va contribui la atingerea obi-
ectivelor PRS, inclusiv la facilitarea accesului la serviciilor publice sociale și culturale 
prin intermediul unei infrastructuri rutiere întreținute și siguranței rutiere sporite. Pentru 
identificarea acestor proiecte, teritoriul Republicii Moldova a fost împărțit în celule în in-
teriorul cărora printr-un proces participativ au fost identificate coridoare de drumuri1. Ul-
terior, coridoarele au fost supuse unei analizei multicriteriale efectuată pe baza criterii-
lor socio-economice în vederea prioritizării acestora pentru inspectarea vizuală a stării 
tehnice. 

Acest raport se referă la inspectarea vizuală a coridorului nr. 23 din Regiune de Dez-
voltare Sud: R30 - Ermoclia – Volintiri - frontiera cu Ucraina efectuată pe 12 iunie 2015. 
Raportul conține: o prezentare generală a proiectului (amplasarea și localitățile deservi-
te), starea tehnică a drumului existent, soluțiile tehnice propuse de îmbunătățire, o pre-
zentare de ansamblu asupra aspectelor de mediu și sociale, estimarea costurilor și o 
actualizare a indicatorilor pe baza cărora s-a efectuat analiza multicriterială. 

Evaluarea stării tehnice a coridorului de drum este bazată pe inspecția vizuală a aces-
tuia. Investigații in situ cum ar fi foraje și prelevarea carotelor, încercări pentru determi-
narea densității sau a capacității portante nu fac obiectul acestui studiu la etapa actua-
lă. 

Investigațiile pe teren au evidențiat nivelul degradării drumului, defecțiunile lucrărilor de 
artă, sistemului de colectare și evacuare a apelor și ale altor elemente constructive ale 
drumului. Datele colectate au permis determinarea măsurilor de remediere necesare 
prin adoptarea soluțiilor tehnice adecvate pentru fiecare tip de structură rutieră, lucrare 
de artă. Ulterior au fost determinate cantitățile de lucrări estimative pe baza soluțiilor 
tehnice adoptate. Pe baza analizei economice efectuate în cadrul Proiectul de Îmbună-
tățire a Drumurilor Locale2 al BM cu utilizarea modelului RED pentru drumurile cu trafic 
redus, au fost stabilite următoarele valori de referință: 

 Costurile de îmbunătățire a drumului > 240.000 USD per km (prețurile 2015) ar fi 
neeficiente din punct de vedere economic pentru drumuri cu intensitatea traficului 
<400 MZT; 

                                                
1
 Teritoriul Republicii Moldovei a fost împărțit în "celule", în cadrul cărora conexiunea drumurilor locale și regionale tre-

buie să asigure mărginirea la drumurile naționale. Coridoarele de drumuri au fost identificate cu participarea Grupurilor 
de Lucru Regionale Sectoriale în fiecare Regiune de dezvoltare. Un coridor reprezintă o conexiune de drumuri locale 
care conectează localitățile la infrastructura de servicii; acesta trebuie să înceapă și să se sfârșească la un drum națio-
nal. Deși fiecare celulă poate cuprinde mai multe coridoare, a fost propus unul sau două coridoare pentru fiecare celulă. 

2
 Proiectul, în deosebi, are ca scop dezvoltarea primului set de proiecte ce va servi drept reper/contribuție pentru Pro-

gramul de Îmbunătățire a drumurilor locale care urmează a fi finanțat de Banca Mondială. Pentru implementarea acestui 
proiect a fost selectat Consultantul IMC. 
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 Costurile de îmbunătățire a drumului >1.200 USD per persoană ar fi de aseme-
nea neeficiente din punct de vedere economic. 

 

Pe baza inspectării tehnice a drumului și metodelor aplicate la reabilitare, costul de îm-
bunătățire pentru coridorul nr. 23 a fost calculat în valoare de 5.109.500 EUR, sau de 
173.793 EUR per km și 355 EUR per persoană deservită, iar intensitatea traficului ruti-
er este 498 MZT (vezi Anexa 6). 

La această etapă, coridorul nr. 23 este considerat un Concept de Proiect Viabil (CPV) 
și întrunește cerințele pentru dezvoltarea ulterioară la etapa de elaborare a documente-
lor de proiectare și licitație privind lucrările de reabilitare / construcție. 
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2 Descrierea proiectului 

Denumirea coridorului: R30 – Ermoclia – Volintiri - frontiera cu Ucraina 

Lungimea coridorului: 29,40 km 

Coridorul este amplasat în raionul Ștefan Vodă a RD Sud, își are începutul la conexiu-
nea cu drumul național R30 Anenii – Noi – Căuşeni - Ştefan Vodă - frontiera cu Ucrai-
na în satul Ermoclia, iar sfârşitul la frontiera cu Ucraina.  

Coridorul traversează / deservește localitățile Popeasca, Ermoclia, Alava, Feștelița, 
Lazo și Volintiri.  

De asemenea, traseul coridorului coincide cu traseul drumului local L509 R30 – Volin-
tiri, care este gestionat de către Administraţia de Stat a Drumurilor.  

De remarcat că pe traseul coridorului nr. 23, de la finele satului Volintiri din partea de 
sud și până la frontiera cu Ucraina, km 21+400 – km 29+400, L= 8,0 km, drumul este 
de pământ fără elementele constructive (terasamente, îmbrăcăminte rutieră, etc.) spe-
cifice unui drum amenajat conform normelor în vigoare. Acest sector de drum nu se 
află în gestiunea Administraţiei de Stat a Drumurilor. 

Coridorul nr. 23 reprezintă o parte importantă a infrastructurii de transport a raionului, 
întrucât asigură legătura cu localitățile traversate și situate în proximitate, cu centrul ra-
ional Ștefan Vodă, precum și cu drumul național R30. 

Într-un context mai larg, coridorul de asemenea asigură accesul și conexiunea la in-
frastructura și serviciile de importanță vitală a țării. Amplasarea coridorului este detalia-
tă în Anexa 1 și ilustrată în Figura 2-1. 

Figura 2-1:  Coridorul nr. 23: R30-Ermoclia-Volintiri-frontiera cu Ucraina 

 

Sursa:Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  
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Condițiile climaterice, hidrologice, geologice și topografice sunt sintetizate în tabelul ce 
urmează. 

Tabelul 2-1:  Sinteza condițiilor climaterice, hidrologice, geologice și topografice 

Condiții Descriere 

Climaterice 

 Aparține zonei climatice rutiere IV 

 Clima zonei de amplasament e continental moderată 

 Direcțiile dominante ale vânturilor sunt din nord-vest și nord 

 Temperatura cea mai ridicată a atins valoarea absolută de +39°C 

 Temperaturile cele mai joase înregistrate– 30°C - 32°C 

 Temperatura media anuală este de +9,5°C 

 Adâncimea maximă de îngheț a pământului – 65-70 cm 

 Adâncimea medie de îngheț a pământului –35-40 cm 

Hidrologice 

 Cantitatea medie anuală a precipitațiilor pentru zona dată este de 425 mm 

 Grosimea maximă a învelișului de zăpadă pe arii deschise, constituie 15-20 
cm, iar pe arii dosite până la 20-25 cm 

 Unele sectoare sunt amplasate în luncile pârâurilor Babei și Alava, se desfă-
șoară pe digul existent al pârâului Babei 

Geologice și seismice 

 Aparține șesului terasat a Nistrului de Jos aferent depresiunii de vest a Mării 
Negre 

 Pământuri - nisip argilos, argile cu incluziuni de nisip, argile nisipoase 

 Seismicitatea în zona dată - 7 grade pe scara Richter. 

Topografice 

 Complexitatea reliefului în zona amplasării drumului este de gradul II 

 Amplasat pe un teren cu relief liniștit 

 Cotele absolute ale traseului au valori de la 54 m până la 191 m 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 
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3 Situația existentă 

3.1 Traseul în plan 

Coridorul traversează 3 sate. Lungimea totală în intravilanul localităților este de 4,9 km 
sau 17% din totalul de 29,4 km. Sectoarele coridorului în intravilanul și extravilanul lo-
calităților sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabelul 3-1:  Sectoarele distincte ale traseului în plan 

Nr. 
Sectorul de drum 

(km – km) 
Lungimea 

(km) 
Denumirea localității / extravilan 

1 0+000  Început de traseu, s. Ermoclia 

2 0+000 – 0+300 0,30 Ermoclia 

3 0+300 – 12+000 11,70 Extravilan 

4 12+000 – 13+300 1,30 Lazo 

5 13+300 – 18+400 5,10 Extravilan 

6 18+400 – 21+700 3,30 Volintiri 

7 21+700 – 29+400 7,70 Extravilan 

8 29+400  Sfârșit de traseu – frontiera cu Ucraina 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

 

Razele existente ale traseului în plan sunt în conformitate cu documentele normative în 
vigoare (NCM D.02.01-2015/SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89). Pe sectorul traseu-
lui, km 21+400 – km 29+400, unde drumul este de pământ, înscrierea razelor conforme 
normelor în vigoare nu prezintă dificultăți.  

3.2 Profilul longitudinal 

Traseul drumului în profil longitudinal corespunde documentelor normative NCM 
D.02.01-2015 / SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89 pentru drumuri de categoria tehni-
că - IV. Pe sectorul traseului, km 21+400 – 29+400, unde drum este de pământ, relieful 
terenului permite înscrierea razelor conform documentelor normative în vigoare. 

3.3 Profilele transversale 

Lățimea platformei drumului existent în extravilanul localităților este de 10-12 m, lăţi-
mea părţii carosabile e de 6,0-8,0 m. Prin urmare, acostamentele de ambele părți ale 
carosabilului sunt de aproximativ 2,0 m.  

În intravilanul localităților, lățimea părții carosabile este de 6,0-7,0 m. Trotuarele pe 
sectoarele respective lipsesc cu excepția unor porțiuni limitate unde sunt într-o stare 
nesatisfăcătoare. Pentru asigurarea siguranței rutiere a pietonilor sunt necesare trotua-
re în intravilanul localităților.  

Dimensiunile amprizei, platformei și părții carosabile existente corespund documentelor 
normative NCM D.02.01-2015 și SNiP 2.07.01-89 pentru drumuri de categoria tehnică - 
IV și străzi în intravilan. 

Pe sectorul traseului, km 21+400 – 29+400, pentru înscrierea parametrilor profilului 
transversal conform normelor tehnice pentru drumuri de categoria tehnică – IV, e ne-
cesară exproprierea a circa 12 ha de pășuni cu întocmirea dosarului cadastral și efec-
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tuarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică conform legislației 
în vigoare. 

3.4 Structura rutieră 

Structura rutieră a coridorului este foarte neomogenă. Îmbrăcămințile rutiere asfaltice 
alternează cu îmbrăcămințile din piatră calcaroasă (pietruiri). Sectoarele cu îmbrăcă-
minte asfaltică însumează 5,8 km, sectoarele din piatră calcaroasă totalizează 15,6 
km, iar ceilalți 8,0 km reprezintă sectoare de drum de pământ. Structura rutieră a sec-
toarelor cu îmbrăcăminte asfaltică este compusă dintr-un strat de 5-7 cm din beton as-
faltic și un strat de bază /fundație de 20-25 cm din piatră calcaroasă. Sectoarele pietrui-
te, alcătuite din piatră spartă calcaroasă au grosimi ce variază de la 10 cm până la 15 
cm. 

Starea tehnică a îmbrăcămintei asfaltice este nesatisfăcătoare având o grosime insufi-
cientă. Suprafața acesteia prezintă degradări, cum ar fi fisuri și crăpături (longitudinale, 
transversale, faianțări), gropi și plombări.  

Starea sectoarelor de drum pietruite este de asemenea rea, având grosimea îmbrăcă-
mintei insuficientă și prezentând degradări precum gropi, făgașe și eroziuni. 

Tipurile de îmbrăcăminte ale coridorului și starea acestora sunt prezentate în tabelul 
următor: 

Tabelul 3-2:  Tipurile de îmbrăcăminte și starea tehnică 

Nr. 
Sectorul de drum 

(km – km) 
Lungimea 

(km) 
Tipul 

îmbrăcămintei 
Starea 
tehnică 

Denumirea locali-
tății / extravilan 

1 0+000 – 0+100 0,10 Pietriș Bună  
Ermoclia 0,30 km 2 0+100 – 0+300 0,20 Beton asfaltic Mediocră 

3 0+300 – 1+200 0,90 Beton asfaltic Mediocră Extravilan 

4 1+200 – 2+100 0,90 Beton asfaltic Foarte rea Extravilan 

5 2+100 – 2+400 0,30 Pietriș Mediocră Extravilan 

6 2+400 – 3+000 0,60 Beton asfaltic Mediocră Extravilan 

7 3+000 – 3+300 0,30 Beton asfaltic Foarte rea Extravilan 

8 3+300 – 7+200 3,90 Pietriș Bună Extravilan 

9 7+200 – 7+600 0,40 Pietriș Foarte rea Extravilan 

10 7+600 – 12+000 4,40 Pietriș Bună Extravilan 

11 12+000 – 13+300 1,30 Pietriș Bună Lazo 1,30 km 

12 13+300 – 18+400 5,10 Pietriș Bună Extravilan 

13 18+400 – 18+500 0,10 Pietriș Bună 

Volintiri 3,30 km 

14 18+500 – 19+600 1,10 Beton asfaltic Mediocră  

15 19+600 – 20+000 0,40 Beton asfaltic Bună 

16 20+000 – 21+400 1,40 Beton asfaltic Mediocră 

17 21+400 – 21+700 0,30 Pământ Foarte rea 

18 21+700 – 29+400 7,70 Pământ Foarte rea Extravilan 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 

 

Evaluarea stării tehnice a drumului a fost efectuată în conformitate cu clasificarea pre-
zentată în Anexa 4 la PRS.  

Starea tehnică a îmbrăcămintei rutiere prezintă defecte care impun măsuri de remedie-
re pentru a corespunde cerințelor privind planeitatea și capacitatea portantă. Sectoare-
le de drum din pământ ale coridorului nu sunt circulabile pe tot parcursul anului. 
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3.5 Acostamente, terasamente și evacuarea apelor 

Starea tehnică și dimensiunile geometrice actuale ale acostamentelor și terasamente-
lor a drumului corespund standardelor NCM D.02.01-2015 / SNiP 2.05.02-85 și SNiP 
2.07.01-89. De asemenea, acestea nu sunt afectate de inundații sau alunecări de te-
ren. 

Șanțurile laterale sunt într-o stare rea. Acestea sunt împotmolite și invadate de vegeta-
ție. Dimensiunile geometrice nu corespund standardelor. Sistemul de colectare și eva-
cuare a apelor necesită a fi îmbunătățit. 

3.6 Lucrări de artă 

Podurile și podețele de-a lungul coridorului prezentate în Anexele 3 și 4 specifică natu-
ra și volumul lucrărilor de reparație, precum și înlocuirea necesară a unora din acestea. 

De-a lungul coridorului există 1 singur pod cu deschiderea de 1x6,0 m, ce traversează 
o vale la km 21+700 și 7 podețe de diverse dimensiuni și capacități de scurgere a ape-
lor. Podul este în stare degradată și urmează a fi demolat și înlocuit cu unul nou.  

Starea tehnică a celor 7 podețe variază,  toate fiind degradate parțial și împotmolite cu 
aluviuni. Prin urmare, 7 podețe necesită a fi reparate, iar pe sectorul de drum de pă-
mânt cuprins între km 21+400 – km 29+400 este necesară construirea a 2 podețe noi.  

3.7 Drumuri laterale, accese în curți, elemente de siguranță/semnalizare 
rutieră 

Drumurile laterale și intrările în curți nu au îmbrăcăminte rutieră. Indicatoarele rutiere 
parțial lipsesc, parapetele de siguranță pe alocuri sunt absente, iar cele existente sunt 
uzate. Pe drumurile cu îmbrăcăminte din beton asfaltic lipsește marcajul rutier. 

3.8 Proiect tehnic disponibil 

Nu este cazul. 
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4 Soluții propuse 

Sarcinile traficului pe coridorul de drum existent sunt destul de mici și nu justifică exe-
cuția unor lucrări ample de reabilitare sau / și îmbunătățire (vezi Anexa 6). Prin urmare, 
soluțiile propuse sunt axate pe cerințe minime pentru asigurarea accesibilității populați-
ei la infrastructura socio-economică în condiții de siguranță și cost - eficiente pe tot 
parcursul anului.. 

Indicatorii tehnici și economici principali ai proiectului sunt: 

 Stratul de uzură din mixtură asfaltică – 52,500 m2; 

 Stratul de egalizare din mixtură asfaltică – 2,900 t; 

 Strat din piatră spartă – 31,000 m3; 

 Trotuare (1m lățime) – 6,900 m. 

 

Cantitățile au fost calculate pe baza lucrărilor de îmbunătățire propuse. Pentru detalii 
suplimentare, consultați Anexa 7. 

4.1 Traseul în plan 

După cum a fost descris în subcapitolul 3.1, traseul în plan nu necesită îmbunătățiri 
speciale. Acesta corespunde cerințelor documentelor normative NCM D.02.01-2015 / 
SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89 pentru drumuri de categoria tehnică - IV. 

4.2 Profilul longitudinal 

Profilul longitudinal al coridorului de drum necesită doar reparații minore sau ajustări 
pentru a corespunde standardelor de proiectare a drumurilor. 

4.3 Profilul transversal 

Coridorul de drum nu necesită îmbunătățire în materie de lărgire a părții carosabile sau 
a acostamentelor. Doar sectoarele de drum ce traversează localități necesită trotuare 
de partea dreaptă și / sau stânga a carosabilului cu lățimea de minim 1 m. Profilele 
transversale tip sunt detaliate în Anexa 2. 

4.4 Structura rutieră 

După cum a fost menționat în subcapitolul 3.4, starea tehnică a structurii rutiere este 
nesatisfăcătoare. Cu toate acestea, sarcinile traficului relativ mici nu impun și nu justifi-
că o ranforsare semnificativă.  

Îmbrăcămințile existente necesită a fi reabilitate sau modernizate pentru a corespunde 
cerințelor de capacitate portantă și a asigura o mobilitate sigură și confortabilă pentru 
utilizatorii drumului independent de condițiile meteo.  

Soluțiile tehnice propuse pentru drumurile pietruite, asfaltate și de pământ atât în intra-
vilanul, cât și extravilanul localităților sunt sintetizate în tabelul următor: 

Tabelul 4-1:  Sinteza soluțiilor propuse 

Tipul îmbrăcămintei 
rutiere existente 

Sector de drum  
în extravilan 

Sector de drum  
în intravilan 

Drum asfaltat 
(stare mediocră și bună) 

 Plombarea gropilor și colmatarea fisurilor 

 Strat de egalizare din beton asfaltic 4 cm 
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Tipul îmbrăcămintei 
rutiere existente 

Sector de drum  
în extravilan 

Sector de drum  
în intravilan 

 Strat de uzură din mixtură asfaltică de 4 cm 

Drum asfaltat 
(stare foarte rea) 

 Demolarea betonului asfaltic existent 

 Scarificarea fundației existente 

 Adăugarea unui strat de piatră spartă calcaroasă de 15 cm  

 Strat de uzură din mixtură asfaltică de 6 cm 

Drum pietruit 
(stare mediocră și bună) 

 Scarificarea stratului existent 

 Adăugarea unui strat de piatră spar-
tă calcaroasă de 15 cm 

 Scarificarea stratului existent 

 Adăugarea unui strat de piatră spartă 
calcaroasă de 15 cm  

 Strat de uzură din mixtură asfaltică de 
6 cm 

Drum pietruit 
(stare foarte rea) 

 Strat drenant din nisip de 10 cm 

 Strat de piatră spartă calcaroasă de  
26 cm 

 Strat de uzură din mixtură asfaltică 
de 6 cm 

 Nu este cazul 

Drum de pământ 
 Strat drenant din nisip,de 10 cm 

 Strat de piatră spartă calcaroasă de 
26 cm 

 Strat drenant din nisip de 10 cm 

 Strat de piatră spartă calcaroasă, de26 
cm 

 Strat de uzură din mixtură asfaltică de 
6 cm 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

 

Soluțiile tehnice propuse au fost alese respectând cerințele minime ale documentelor 
normative în vigoare pentru drumuri de categoria tehnică - IV.  

4.4.1 Reabilitarea sectoarelor de drum asfaltate existente în stare mediocră și 
bună 

Pentru sectoarele de drum cu îmbrăcăminte asfaltică în stare mediocră și bună exis-
tente în intravilanul și extravilanul localităților, soluția propusă constă din 2 etape. În 
prima etapă, gropile existente vor fi plombate cu mixtură asfaltică cu o grosime medie 
de 5 cm, iar crăpăturile / fisurile vor fi curățate și colmatate cu mastic bituminos. Cea 
de-a 2-a etapă constă în așternerea unui strat 4 cm de egalizare din beton asfaltic po-
ros cu granulație fină și deasupra a unui strat 4 cm de uzură din mixtură asfaltică cu 
granulație fină de tip A M1. Sectoarele de drum pentru care este propusă această solu-
ție sunt detaliate în tabelul următor: 

Tabelul 4-2:  Reabilitarea sectoarelor de drum asfaltate existente în stare mediocră și bună 

Nr. 
Început 

(poziție km) 
Sfârșit 

(poziție km) 
Lungime 

(km) 
Lățime carosabil 

(m) 

1 0+100 1+200 1,10 7,0 

2 2 +400 3+000 0,60 7,0 

3 18+500 19+600 1,10 6,0 

4 19+600 20+000 0,40 7,0 

5 20+000 21+400 1,40 6,0 

Total 4,60 
 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  
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4.4.2 Reabilitarea sectoarelor de drum asfaltate existente în stare foarte rea 

Pe sectoarele unde betonul asfaltic existent este în stare foarte rea, a fost propusă o 
soluție care constă în înlăturarea acestuia, urmat de scarificarea stratului de piatră 
spartă existent, adăugarea unui strat de 15 cm de piatră spartă, și așternerea unui strat 
de 6 cm de uzură din mixtură asfaltică cu granulație fină de tip A M1. Sectoarele de 
drum pentru care este propusă această soluție sunt detaliate în tabelul următor: 

Tabelul 4-3:  Reabilitarea sectoarelor de drum asfaltate existente în stare foarte rea 

Nr. 
Început 

(poziție km) 
Sfârșit 

(poziție km) 
Lungime 

(km) 
Lățime carosabil 

(m) 

1 1+200  2+100 0,90 7,0 

2 3+000 3+300 0,30 7,0 

Total 1,20  

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

 

4.4.3 Modernizarea sectoarelor de drum pietruite existente în stare mediocră și 
bună din intravilan 

Pentru sectoarele de drum pietruite din intravilanul localităților a fost propusă o soluție 
de modernizare. Soluția constă în scarificarea pietruirii existente, adăugarea unui strat 
de piatră spartă de 15 cm grosime, urmat de așternerea unui strat de mixtură asfaltică 
cu granulația fină, dens, de 6 cm grosime. Sectoarele de drum pentru care este propu-
să această soluție sunt detaliate în tabelul următor: 

Tabelul 4-4:  Modernizarea sectoarelor de drum  pietruite existente în stare mediocră și bună în in-
travilan 

Nr. 
Denumirea 
localității 

Început 
(poziție km) 

Sfârșit 
(poziție km) 

Lungime 
(km) 

Lățime carosabil 
(m) 

1 Ermoclia 0+000 0+100 0,10 7,0 

2 Extravilan3 2+100 2+400 0,30 7,0 

3 Lazo 12+000 13+300 1,30 7,0 

4 Volintiri 18+400 18+500 0,10 7,0 

Total 1,80 
 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

4.4.4 Îmbunătățirea sectoarelor de drum pietruite existente în stare mediocră și 
bună in extravilan 

Pentru sectoarele de drum pietruite din extravilanul localităților, a fost propusă o soluție 
care constă în scarificarea pietruirii existente, urmată de așternerea unui strat de piatră 
spartă cu grosimea de 15 cm. Sectoarele de drum pentru care este propusă această 
soluție sunt detaliate în tabelul următor: 

Tabelul 4-5:  Îmbunătățirea sectoarele de drum pietruite existente în stare mediocră și bună în ex-
travilan 

Nr. 
Început 

(poziție km) 
Sfârșit 

(poziție km) 
Lungime 

(km) 
Lățime carosabil 

(m) 

1 3+300 7+200 3,90 7,0 

2 7+600 10+400 2,80 7,0 

                                                
3
 Sectorul cuprins intre km 2+100 și km 2+400 a fost propus pentru asfaltare datorită poziției sale intermediare între sec-

toarele asfaltate. 
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Nr. 
Început 

(poziție km) 
Sfârșit 

(poziție km) 
Lungime 

(km) 
Lățime carosabil 

(m) 

3 10+400 12+000 1,60 8,0 

4 13+300 18+400 5,10 7,0 

Total 13,40 
 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

4.4.5 Îmbunătățirea sectorului de drum pietruit existent în stare foarte rea 

Pentru sectorul de drum pietruit în stare foarte rea din extravilanul localităților a fost 
propusă o soluție care constă în așternerea unui strat drenant din nisip de 10 cm gro-
sime, urmat de un strat de piatră spartă calcaroasă cu grosimea de 26 cm și ulterior de 
un strat de uzură din mixtură asfaltică cu granulația fină, dens, de 6 cm grosime. Secto-
rul de drum pentru care este propusă această soluție este detaliat în tabelul următor: 

Tabelul 4-6:  Îmbunătățirea sectorului de drum pietruit existent în stare foarte rea 

Nr. 
Început 

(poziție km) 
Sfârșit 

(poziție km) 
Lungime 

(km) 
Lățime carosabil 

(m) 

1 7+200 7+600 0,40 7,0 

Total 0,40 
 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

4.4.6 Îmbunătățirea sectorului de drum de pământ existent în  extravilan 

Pentru sectorul de drum de pământ din extravilanul localităților a fost propusă o soluție 
care constă în așternerea unui strat drenant din nisip de 10 cm, urmat de un strat de 
piatră spartă calcaroasă cu grosimea de 26 cm. Sectorul de drum pentru care este 
propusă această soluție este detaliat în tabelul următor: 

Tabelul 4-7:  Îmbunătățirea sectorului de drum de pământ existent în extravilan 

Nr. 
Început 

(poziție km) 
Sfârșit 

(poziție km) 
Lungime 

(km) 
Lățime carosabil 

(m) 

1 21+700 29+400 7,70 6,0 

Total 7,70 
 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

4.4.7 Modernizarea sectorului de drum de pământ existent în intravilan 

Pentru sectorul de drum de pământ din intravilan, a fost propusă o soluție de moderni-
zarea care constă în așternerea unui strat drenant din nisip de 10 cm grosime, urmat 
de un strat de piatră spartă calcaroasă de 26 cm și ulterior de așternerea unui strat de 
uzură din mixtură asfaltică cu granulația fină, dens, de 6 cm grosime. Sectorul de drum 
pentru care este propusă această soluție este detaliat în tabelul următor: 

Tabelul 4-8:  Modernizarea sectorului de drum de pământ existent în intravilan 

Nr. 
Început 

(poziție km) 
Sfârșit 

(poziție km) 
Lungime 

(km) 
Lățime carosabil 

(m) 

1 21+400 21+700 0,30 6,0 

Total 0,30 
 

Sursa: Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

 

Structurile rutiere existente și proiectate sunt detaliate în Anexa 5. 
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4.5 Acostamente, terasamente și evacuarea apelor 

Acostamentele, terasamentele și șanțurile laterale necesită lucrări de reparație în ma-
terie de curățare și ajustare la dimensiunile geometrice prescrise. 

Pe anumite sectoare șanțurile necesită a fi consolidate cu beton de ciment sau înierba-
re în funcție de declivitatea longitudinală. Pe alte sectoare este necesar de a fi montate 
borduri pentru direcționarea și evacuarea apelor de suprafață către podețe sau zone 
joase.  

Acostamentele vor fi consolidate și aduse la cotele părții carosabile. 

4.6 Lucrările de artă 

Pentru asigurarea unui sistem adecvat de colectare și evacuare a apelor, 7 podețe ne-
cesită diferite lucrări de reparație. Lucrările propuse pentru podețele existente sunt ur-
mătoarele: 

 7 podețe necesită curățare (în amonte și în aval) și reparație. 

 Construirea suplimentară a 2 podețe noi. 

 Lucrările propuse pentru podul existent includ demolarea și reconstrucția acestu-
ia. 

 

4.7 Drumuri laterale, accese în curți, elemente de siguranță / semnalizare 
rutieră 

Pentru drumurile laterale în intravilanul localităților se prevede amenajarea unei struc-
turi rutiere noi cu îmbrăcăminte din mixtură asfaltică pe o lungime de 25 m în conformi-
tate cu normele aplicabile. În extravilan drumurile laterale vor fi amenajate cu piatră 
spartă; la intrările în curți cu mixtură asfaltică. Instalarea indicatoarelor rutiere şi aplica-
rea marcajelor vor fi efectuate în conformitate cu documentele normative în vigoare, iar 
parapetele de siguranță urmează a fi demontate și înlocuite cu altele noi. 
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5 Considerații preliminare asupra aspectelor de mediu și sociale 

5.1 Impactul asupra mediului 

Deoarece coridorul de drum necesită lucrări de îmbunătățire, reabilitare și modernizare 
în limitele zonei drumului existent, nu sunt prevăzute trasee noi, variante de ocolire sau 
lărgirea semnificativă a platformei drumului și, astfel, impactul asupra mediului urmea-
ză a fi minore și preponderent reduse la etapa de construcție. 

Prin urmare, impacturile asupra mediului cu referire la poluarea aerului și apei, deșeuri-
le solide și periculoase, securitatea muncii etc., se preconizează a fi scăzute, specifice 
șantierului și cu precădere temporare. Impactul asupra vegetației asociat cu funcționa-
rea zonelor de carieră și gropilor de împrumut, și construirea drumurilor de ocolire și de 
acces la gropile de împrumut și cariere, nu vor fi aplicabile în acest caz – întrucât vor fi 
utilizate gropile de împrumut și carierele existente. Nu vor exista potențiale impacturi 
ale activităților de proiect asupra habitatului natural și pădurilor. 

Proiectul va avea impacturi pozitive asupra sănătății și siguranței umane prin diminua-
rea zgomotului, vibrațiilor și emisiilor de praf, descreșterea numărului de accidente, re-
ducerea poluării aerului, curățarea deșeurilor solide din șanțurile laterale, precum și 
prin reducerea poluării apei ca urmare a reabilitării sistemelor de colectare și evacuare 
a apelor. Locuitorii din zona de influență a coridorului de drum vor beneficia de:  

 Reducerea timpului de călătorie și costurilor de transport;  

 Îmbunătățirea calității transportului de pasageri și mărfuri; precum și  

 Generarea locurilor de muncă. 

 

În conformitate cu Politicile și procedurile de salvgardare ale Băncii Mondiale precum și 
Raportul de salvgardare a mediului pentru sectorul DRL, acest coridor de drum se în-
cadrează în categoria B și este comparabil cu proiectele mai mici la nivel național care 
conform legislației în vigoare sunt supuse doar Expertizei Ecologice de Stat (EES). 

5.2 Impactul social 

Proiectul nu necesită strămutarea populației și, prin urmare, nu este preconizat vreun 
impact social negativ major. Cu toate acestea, pentru efectuarea lucrărilor de proiecta-
re și construcție pe sectoarele de drum de pământ cu o lungime totală de 8,0 km sunt 
necesare exproprieri pe o suprafață de 12,0 ha de pământ arabil care ar putea avea un 
impact negativ asupra populației. Pe de altă parte, construcția poate crea oportunități 
de angajare și oferi alte facilități economice pentru comunitățile locale, situate pe tra-
seul proiectului de drum, astfel contribuind la reducerea sărăciei. Este recomandată 
adoptarea unei metode adecvate de construcție pentru asigurarea participării forței de 
muncă locale la proiect. Îmbunătățirea coridorului de drum, de asemenea, va asigura 
un acces continuu la instituțiile de sănătate, educație și administrative. 

5.3 Aspecte de strămutare 

Pentru realizarea lucrărilor pe sectoarele de drum de pământ sunt necesare doar ex-
proprieri ale unor terenuri pentru cauză de utilitate publică conform legislației în vigoa-
re, fără a afecta construcții sau locuințe. Totodată proiectul de drum nu afectează po-
pulația sub aspectul strămutării. 
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5.4 Aspecte de gen 

După cum este indicat în Tabelul 5-1, aria de influență a proiectului dispune de o popu-
lație feminină mai mare, proporția de gen fiind de 97 bărbați la 100 femei. Prin urmare, 
femeile ar putea avea un acces mai mare la mai multe oportunități. 

Tabelul 5-1:  Populația și raportul de gen 

Total Bărbați Femei Proporția de gen 

14.377 7.095 7.282 97 

Sursa: Proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  
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6 Estimarea costurilor 

Cantitățile lucrărilor împreună cu costurile estimative sunt detaliate în Anexa 7. Costul 
total estimativ de reabilitarea a acestui coridor, costul per 1 km, precum și per persoa-
nă sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabelul 6-1:  Costul estimativ fără TVA 

Costul estimativ4 EUR MDL 

Costul total al lucrărilor (L=29,40 km) 5.109.500 100.657.150 

Costul per 1 km  173.793 3.423.713 

Costul per persoană 355 7.001 

Sursa: Proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”  

 

Costurile aferente principalelor cantități de lucrări sunt (fără TVA): 

 Strat de uzură din mixtură asfaltică – 591.810 EUR; 

 Strat de egalizare din mixtură asfaltică – 316.680 EUR; 

 Strat de piatră spartă – 1.112.900 EUR; 

 Trotuare (inclusiv borduri) – 256.660 EUR; 

 Costul exproprierilor – 480.000 EUR. 

 

 

                                                
4
 Rata de schimb a Băncii Naționale a Moldovei din 19 mai 2015, 1€ = 19,70 MDL 
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7 Revizuirea indicatorilor AMC 

Pe parcursul acestei etape au fost verificați și actualizați indicatorii socio-economici ca-
re au stat la baza analizei multicriteriale efectuată pentru identificarea CPP prioritare. 
Aceste date sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabelul 7-1:  Date socio-economice 

Denumirea Date inițiale Date actualizate 

Date generale 

Populaţie conectată, recensământul din 2004 14.948 14.377 

Persoane deservite pe km 487 489 

Raioane conectate Ștefan-Vodă Ștefan-Vodă 

Oraşe conectate   

Localităţi conectate  7 6 

Infrastructura socială 

Instituţii de învăţământ: școli, colegii, grădinițe, etc. 13 10 

Instituţii medicale: spitale, policlinici, puncte de ur-
genţă, aziluri, etc. 

7 6 

Primării 6 5 

Infrastructură economică (cu peste 5 angajați) 

Întreprinderi: uzine, ferme, vinării, etc. 26 26 

Cariere de nisip, piatră, etc.   

Zone Economice Libere   

Parcuri Industriale   

Incubatoare de Afaceri    

Altă infrastructură 

Stații de cale ferată   

Obiective turistice 1 1 

Puncte de trecere a frontierei 1 1 

Servicii Situații Excepționale   

Sursa: Proiectul “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 
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8 Declarații finale 

Scopul acestui raport constă în evaluarea pe teren a stării tehnice existente a coridoru-
lui nr. 23: R30 – Ermoclia  Volintiri - frontiera cu Ucraina pentru stabilirea mai precisă a 
volumului de lucrări, costurilor estimative și investigațiilor ulterioare necesare. Aceste 
determinări împreună cu rezultatele anterioare ale AMC vor contribui la facilitarea pro-
cesului de luare a deciziilor pentru prioritizarea CPV.  

Investigațiile pe teren au evidențiat nivelul degradării drumului, defecțiunile lucrărilor de 
artă, sistemului de colectare și evacuare a apelor și ale altor elemente constructive ale 
drumului.  

Datele colectate au permis determinarea măsurilor de remediere necesare prin adopta-
rea soluțiilor tehnice adecvate pentru fiecare tip de structură rutieră, lucrare de artă 
etc., inclusiv soluții pentru drumurile de pământ. Ulterior au fost determinate cantitățile 
de lucrări estimative pe baza soluțiilor tehnice adoptate. Costurile de îmbunătățire au 
fost estimate prin multiplicarea cantităților de lucrări preliminare cu costurile unitare ale 
categoriilor de lucrări. Este de remarcat că aceste cantități și costuri sunt la o fază pre-
liminară și necesită a fi verificate și estimate la o etapă ulterioară de determinare deta-
liată a necesităților investiționale. 

Pe baza analizei economice efectuate de către un consultant contractat în cadrul Pro-
iectului de Îmbunătățire a Drumurilor Locale finanțat de către Banca Mondială prin utili-
zarea modelului RED a fost elaborată o versiune de proiect al Manualului Operațional 
și au fost stabilite următoarele valori de referință: 

 Costurile de îmbunătățire a drumului >240.000 USD per km (prețurile 2015) ar fi 
neeficiente din punct de vedere economic pentru drumuri cu intensitatea traficului 
<400 MZT; 

 Costurile de îmbunătățire a drumului >1.200 USD per persoană ar fi de aseme-
nea neeficiente din punct de vedere economic. 

 

Costul de îmbunătățire a acestui coridor reprezintă 173.793 EUR per km, 355 EUR per 
persoană, iar intensitatea traficului este de 498 MZT (vezi Anexa 6). 
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Anexa 3: Lista podurilor existente și soluțiile tehnice propuse 

Nr. Obstacol 
traversat 

Poziția 
km Tipul podului Structura 

podului 
Soluția 
propusă Gabarit 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Vale 21+700 Pod cu grinzi prefabricate 
din beton precomprimat 1x6,0m Demolare 

și înlocuire 6,0m 
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Anexa 4: Lista podețelor existente și soluțiile tehnice propuse 

Nr. Poziția 
(km) 

Tipul podețului și lumina 
(m/m) 

Lungimea 
(ml) Soluția propusă Podețe noi 

(m/m) 
0 1 2 3 4 5 

1 3+200 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat Ø 1,0 12,0 Reparație  

2 3+800 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat Ø 1,2 11,8 Reparație  

3 10+400 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat Ø 1,0 12,7 Reparație  

4 12+000 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat 2x Ø 2,0 12,5 Reparație  

5 13+400 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat 2x Ø 1,2 11,2 Reparație  

6 20+600 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat 2x Ø 2,0 9,8 Reparație  

7 22+800 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat Ø 1,0 10,0 Reparație  

8 25+350 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat Ø 1,0 15,0 Construire  Ø 1,0 

9 27+780 Podeț tubular din beton armat 
prefabricat Ø 1,0 15,0 Construire  Ø 1,0 
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Anexa 5: Structura rutieră existentă și proiectată 

Nr. Sector 
(km – km) 

Structura rutieră existentă Structura rutieră proiectată 

Lungimea 
(km) 

Lățimea 
(m) 

Structura 
rutieră 

Supra-
fața 

totală 
(m2) 

Plomba-
rea 

gropilor 
cu asfalt 
Hmed=5c

m 
(t) 

Curățirea 
si colma-
tarea fi-
surilor 

(ml) 

Scarifica-
rea + 

Hmed.=1
5cm pia-
tră spartă 

(m2) 
 
 

Nisip 
Hmed.=
10cm + 
Hmed.=
26cm 
piatră 
spartă 
(m2) 

Nisip 
Hmed.=10

cm + 
Hmed.=26
cm piatră 
spartă + 
a/b fin 
dens 

H=6cm 
(m2) 

Scarifica-
rea + 

Hmed.=15
cm piatră 
spartă + 
a/b fin 
dens 

H=6cm 
(m2) 

Strat de 
egalizare 
Hmed.=4c
m a/b fin 
poros + 
a/b fin 
dens 

H=4cm 
(m2) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0+000 - 0+100 0,10 7,0 Piatră spartă 700      700  
2 0+100 - 0+300 0,20 7,0 Beton asfaltic 1.400 8 210     1.400 
3 0+300 - 1+200 0,90 7,0 Beton asfaltic 6.300 38 945     6.300 
4 1+200 - 2+100 0,90 7,0 Beton asfaltic 6.300      6.300  
5 2+100 - 2+400 0,30 7,0 Piatră spartă 2.100      2.100  
6 2+400 - 3+000 0,60 7,0 Beton asfaltic 4.200 25 630     4.200 
7 3+000 - 3+300 0,30 7,0 Beton asfaltic 2.100      2.100  
8 3+300 - 7+200 3,90 7,0 Piatră spartă 27.300   27.300     
9 7+200 - 7+600 0,40 7,0 Piatră spartă 2.800    2.800    

10 7+600 - 10+400 2,80 7,0 Piatră spartă 19.600   19.600     
11 10+400 - 12+000 1,60 8,0 Piatră spartă 12.800   12.800     
12 12+000 - 13+300 1,30 7,0 Piatră spartă 9.100      9.100  
13 13+300 - 18+400 5,10 7,0 Piatră spartă 35.700   35.700     
14 18+400 - 18+500 0,10 7,0 Piatră spartă 700      700  
15 18+500 - 19+600 1,10 6,0 Beton asfaltic 6.600 40 990     6.600 
16 19+600 - 20+000 0,40 7,0 Beton asfaltic 2.800 17 420     2.800 
17 20+000 - 21+400 1,40 6,0 Beton asfaltic 8.400 50 1.260     8.400 
18 21+400 - 21+700 0,30 6,0 Pământ 1.800     1.800   
19 21+700 - 29+400 7,70 6,0 Pământ 46.200    46.200    

Total 29,40   196.900 178 4.455 95.400 49.000 1.800 21.000 29.700 
 

Anexa 5: Structura rutieră existentă și proiectată 1 
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Anexa 6: Evaluarea traficului rutier 
 
Cunoașterea caracteristicilor traficului pe rețeaua rutieră este necesară pentru funda-
mentarea investițiilor şi proiectarea drumurilor. Intensitatea și componența traficului 
sunt cele mai importante caracteristici la proiectarea unui drum, contribuind la determi-
narea tipului sistemului rutier necesar, grosimii îmbrăcămintei rutiere și profilului tran-
sversal al drumului.  
Spre deosebire de drumurile cu trafic intens care necesită studii de trafic detaliate, la 
drumurile cu trafic redus astfel de studii ar putea fi mult prea complexe și de durată. 
Prin urmare, pentru asemenea drumuri este utilizată o metodă alternativă simplificată 
de colectare și prelucrare a datelor de trafic, și anume Înregistrarea în Mișcare de către 
Observator (ÎMO).  
Coridorul nr. 23: R30 – Ermoclia – Volintiri - frontiera cu Ucraina se încadrează în clasa 
tehnică IV a drumurilor cu trafic foarte redus (200-750 MZA de vehicule etalon autotu-
risme) în conformitate cu documentul normativ în construcții NCM D.02.01:2015 „Pro-
iectarea drumurilor publice”. 
Înregistrarea traficului pe coridorul respectiv a fost efectuată simultan cu inspecția stării 
tehnice pe data de 12 iunie 2015 între orele 08:00 - 18:00, utilizând metoda sus-numită 
ÎMO. Ulterior a fost efectuată echivalarea intensității de vehicule fizice înregistrate în in-
tensitatea de vehicule etalon autoturisme în conformitate cu factorii de echivalare din 
documentul normativ sus-numit. 
Numărul vehiculelor înregistrate și intensitatea traficului de vehicule etalon calculată 
sunt prezentate în Tabelul 1. 

Tabelul 1: Vehicule fizice înregistrate și intensitatea traficului de vehicule etalon 

Tip / grupa de vehicule 
Numărul vehiculelor 

înregistrate în ambele 
direcții 

Factorul de 
echivalare 

Intensitatea traficului 
de vehicule etalon 

autoturisme 
Autoturisme 108 1 108 
Microbuze 52 1 52 
Autobuze 4 2,5 10 
Autocamioane cu 2 osii 26 2,5 65 
Autocamioane cu 3 și 4 osii 13 3 39 
Autovehicule articulate 4 3,5 14 
Motociclete 4 0,5 2 
Biciclete 13 0,5 7 
Vehicule cu tracțiune animală 9 1,5 14 
Total 233  311 

 
Conform tabelului de mai sus, intensitatea traficului pe coridorul respectiv este de 311 
vehicule etalon autoturisme în 10 ore (08:00 - 18:00). Pentru a determina intensitatea 
zilnică a traficului în 24 de ore, în continuare a fost calculat traficul orar și ulterior a ce-
lui pentru 24 de ore, folosind factorul de conversie 16. Prin urmare, valoare finală obți-
nută reprezintă 498 vehicule etalon pe zi (24 ore), valoare ce se încadrează în clasa 
tehnică IV a drumurilor cu trafic foarte redus. 

Anexa 6: Evaluarea traficului rutier 1 
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Anexa 7: Lista de cantități și costurile estimative 

 

Tabelul 1: Rezumatul general al costurilor estimative 

Nr. Denumirea articolului Costul, (EUR) 
0 1 2 
1 Lucrări de pregătire a șantierului 543.283 
2 Terasamente  823.820 
3 Structura rutieră 2.769.715 
4 Lucrări de artă (poduri, podețe), evacuarea apelor 310.109 
5 Indicatoare, marcaje și parapete rutiere 147.995 

6 Lucrări diverse: drumuri laterale, intersecții, stații de autobuz, etc., 
accese la proprietăți, trotuare 514.578 

Sub-total 5.109.500 
TVA 20% 1.021.900 
Costul estimativ total 6.131.400 

 

Tabelul 2: Lucrări de pregătire a șantierului 

Nr. Denumirea articolului Unitatea 
de măsură 

Canti-
tatea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 
1 Inspecția și determinarea lucrărilor km 29,40 265,3 7.800 

2 Curățarea, tăierea vegetației și îndepărtarea stratului de 
sol fertil mp 107.50

0 0,45 48.375 

3 Defrișarea copacilor buc. 250 7,2 1.800 
4 Demolarea stâlpilor de dirijare buc. 105 3,9 410 
5 Demolarea bordurilor existente ml 800 2,4 1.920 
6 Demontarea parapetelor cu cabluri ml 30 5,6 168 
7 Exproprieri ha 12 40.000 480.000 
8 Demontarea indicatoarelor rutiere buc. 100 28,1 2.810 

Total lucrări de pregătirea a șantierului 543.283 
 

Tabelul 3: Terasamente 

Nr. Denumirea articolului 
Unitatea 
de măsu-

ră 

Cantita-
tea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 
1 Reprofilarea acostamentelor mp 103.800 0,42 43.596 
2 Umpluturi cu material selectat la acostamente mc 32.000 0,65 20.800 

3 
Excavarea resturilor de beton de la podețele demolate și 
transportarea la terasamente sau în locuri de depozitare 
a deșeurilor de construcție 

mc 20 8,4 168 

4 Excavare materiale în groapa de împrumut și transportul 
în șantier mc 280.000 1,62 453.600 

5 Nivelare și compactare pat mp 170.000 0,06 10.200 
6 Săparea șanțurilor în afara secțiunii drumului mp 19.800 0,72 14.256 
7 Așternere pământ vegetal în strat de 150mm mc 30.000 3,2 96.000 
8 Reprofilare taluzuri mp 200.000 0,9 180.000 
9 Plantare copaci buc. 1.000 5,2 5.200 

Total terasamente 823.820 

Anexa 7: Lista de cantități și costurile estimative 1 
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Tabelul 4: Structura rutieră 

Nr. Denumirea articolului 
Unitatea 
de măsu-

ră 
Cantitatea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 
1 Plombare gropi cu mixtură asfaltică tone 178 112,5 20.025 
2 Curățire și colmatare fisuri ml 4.455 2,1 9.356 
3 Strat de egalizare din beton asfaltic  tone 2.900 109,2 316.680 
4 Frezarea asfaltului existent  tone 1.400 10,8 15.120 
5 Strat drenant din nisip mc 5.100 28,7 146.370 
6 Scarificarea pietruirii existente mp 116.400 0,91 105.924 

7 Imbrăcăminți sau straturi de fundație din balast sau pia-
tră spartă calcaroasă mc 31.000 35,9 1.112.900 

8 Tăierea marginii îmbrăcămintei asfaltice ml 9.200 3,5 32.200 

9 Amorsare cu bitum tăiat sau emulsie bituminoasă cu ru-
pere rapidă  litri 55.000 0,83 45.650 

10 Strat de uzură din beton asfaltic din asfalt dens cu granu-
lație fină tip A M1, cu grosimea de 40mm mp 29.700 10,1 299.970 

11 Strat de uzură din beton asfaltic din asfalt dens cu granu-
lație fină tip A M1, cu grosimea de 60mm mp 22.800 12,8 291.840 

12 Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă, H=15cm mp 51.900 7,2 373.680 
Total structura rutieră 2.769.715 

 

Tabelul 5: Lucrări de artă (poduri, podețe) , evacuarea apelor 

Nr. Denumirea articolului 
Unitatea 
de mă-

sură 
Cantitatea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 
1 Lucrări de protecție suplimentare la ca-petele podețelor mp 420 26,3 11.046 
2 Construire podețe tubulare noi, cu diametrul de 1,0m ml 30 479,3 14.379 
3 Curățirea podețelor existente ml 80 16,8 1.344 
4 Repararea elementelor de capăt ale podețelor buc. 14 2.480 34.720 

5 
Construire șanțuri laterale pavate noi sau șanțuri pentru 
ape rapide tip 2 cu elemente prefabricate din beton sau 
turnate in-situ, inclusiv ancorare 

ml 1.000 46,9 46.900 

6 Consolidarea șanțurilor trapezoidale noi prin însămânța-
rea cu iarbă mp 17.800 0,45 8.010 

7 Montare borduri prefabricate din beton inclusiv fundații ml 7.700 15,5 119.350 
8 Construire poduri noi 6,0m buc. 1 74.360 74.360 

Total lucrări de artă (poduri, podețe), evacuarea apelor 310.109 
 

Tabelul 6: Indicatoare, marcaje și parapete rutiere 

Nr. Denumirea articolului 
Unitatea 
de mă-

sură 
Cantitatea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 
1 Instalare indicatoare rutiere tip B – 700 buc. 30 90 2.700 
2 Instalare indicatoare rutiere tip D – 700 buc. 30 90 2.700 
3 Instalare indicatoare rutiere tip A – 900 buc. 55 90 4.950 
4 Instalare indicatoare rutiere 2200x500 buc. 25 291 7.275 
5 Instalare borne kilometrice buc. 29 150 4.350 
6 Instalarea stâlpilor de dirijare buc. 380 25 9.500 
7 Marcaj rutier tip 1.1.1; linie continuă cu lățimea de 0,1m mp 7.000 12,9 90.300 

Anexa 7: Lista de cantități și costurile estimative 2 
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Nr. Denumirea articolului 
Unitatea 
de mă-

sură 
Cantitatea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 

8 Instalarea parapetelor metalice din oțel galvanizat tip 11 
DO MJ ml 600 43,7 26.220 

Total Indicatoare, marcaje și parapete rutiere 147.995 
 

Tabelul 7a: Lucrări diverse: drumuri laterale, intersecții, stații de autobuz, etc. 

Nr. Denumirea articolului 
Unitatea 
de mă-

sură 
Cantitatea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 

1 
Săpături in toate tipurile de pământ inclusiv în alunecări 
și banchete cu transportarea materialului la terasamente 
sau în locuri de depozitare a deșeurilor 

mc 3.240 2,19 7.096 

2 Compactare și nivelare pat mp 11.700 0,06 702 
3 Strat drenant din nisip  mc 1.150 28,70 33.005 

4 Straturi de fundație din piatră spartă calcaroasă M300 
H=26cm mc 2.800 35,9 100.520 

5 Amorsare cu bitum tăiat sau emulsie bituminoasă cu ru-
pere rapidă litri 4.860 0,83 4.034 

6 Strat de uzură din beton asfaltic din asfalt dens cu gra-
nulație fină tip A M1, cu grosimea de 60mm mp 8.100 12,8 103.680 

7 Montare borduri prefabricate din beton inclusiv fundații ml 3.600 15,5 55.800 
Total lucrări diverse: drumuri laterale, intersecții, stații de autobuz, etc. 304.837 

 

Tabelul 7b: Lucrări diverse: accese la proprietăți 

Nr. Denumirea articolului 
Unitatea 
de mă-

sură 
Cantitatea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 

1 Excavații în groapa de împrumut și transportul in ampla-
sament mc 2.300 1,62 3.726 

2 Nivelare și compactare pat mp 3.000 0,06 180 
3 Strat drenant din nisip H=10cm mc 300 28,70 8.610 

4 Straturi de fundație din piatră spartă calcaroasă M300 
H=15cm mc 500 35,9 17.950 

5 Amorsare cu bitum tăiat sau emulsie bituminoasă cu ru-
pere rapidă litri 1.500 0,83 1.245 

6 Bordură de trotuar ml 1.700 9,1 15.470 

7 Strat de uzură din beton asfaltic din asfalt dens cu gra-
nulație fină tip A M1, cu grosimea de 40mm mp 2.500 10,1 25.250 

Total lucrări diverse: accese la proprietăți 72.431 
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Tabelul 7c: Lucrări diverse: trotuare 

Nr. Denumirea articolului 
Unitatea 
de mă-

sură 
Cantitatea 

Cost 
unitar 
(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 
0 1 2 3 4 5 
1 Bordură de trotuar ml 6.900 9,1 62.790 
2 Construcția trotuarelor noi cu îmbrăcăminte asfaltică mp 6.900 10,8 74.520 

Total lucrări diverse: trotuare 137.310 
 

TOTAL Tabel 7a: drumuri laterale, intersecții, stații de autobuz, etc. 304.837 
TOTAL Tabel 7b: accese la proprietăți 72.431 
TOTAL Tabel 7c: trotuare 137.310 
Total lucrări diverse 514.578 
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Inventarierea și inspectarea tehnică a coridorului de drum nr. 23: R30-Ermoclia-Volintiri-frontiera cu Ucraina                
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Fotografii ale coridorului (pe suport electronic) 
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Anexa 8: Fotografii ale coridorului 

 
 

Intersecția cu drumul R30 
 

 
 

Începutul coridorului km 0+000 
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Vederea la drum km 0+350 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 1+200 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 1+600 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 2+100 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 3+300 (înapoi – înainte) 
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Vederea la podeț din amonte și aval km 3+200 
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Vederea la podeț din amonte și aval km 3+800 
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Vederea la drum km 3+800 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 7+200 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 10+100 (înapoi – înainte) 
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Vederea la podeț din amonte și aval km 10+400 
 

 

Anexa 8: Fotografii ale coridorului          12 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de intervenţie 2 

 

 
 

Vederea la drum km 10+400 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 11+800 (înapoi – înainte) 
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Vederea la podeț din amonte și aval km 12+000 
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Vederea la drum km 12+000 (înapoi – înainte) 
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Vederea la podeț din amonte și aval km 13+400 
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Vederea la drum km 13+400 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 15+600 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 18+400 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 19+600 (înapoi – înainte) 
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Vederea la podeț din amonte și aval km 20+600 
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Vederea la drum km 20+600 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 21+500 (înapoi – înainte) 
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Vederea la pod din amonte și aval km 21+700 
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Vederea la drum km 21+700 (înapoi – înainte) 
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Vederea la podeț din amonte și aval km 22+800 
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Vederea la drum km 22+800 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 24+500 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 26+000 (înapoi – înainte) 
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Vederea la drum km 26+500 (înapoi – înainte) 
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