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RAPORT (PROCES VERBAL) DE ANALIZĂ/AVIZARE C.A.T.E 

Nr.  789  din 14 noiembrie 2019 

 

 

1. Date de identificare  
Denumirea proiectului:  „Modernizare Str. Cucului. Racordare la Şoseaua 

Cristianului şi DN 73”  
Faza: SF 
Etapa: Finală 
Beneficiar: Primaria Municipiului Brasov 
Contract nr . A578/2019             Termen final de realizare: noiembrie 2019 
Cod contract : A578/2019 

2. Şef de proiect: ing. Daniel Smarandache 
 
3. Analiză/ Avizare anterioară: 
 

Concluziile analizei / avizarii anterioare Data analizei/avizarii 

  

 

4. Prezentarea datelor caracteristice ale fazei/etapei de proiectare 
supusă analizei/avizării: 

 
Obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate reprezinta Etapa a II-a a modernizarii 

strazii Cucului. 
In cadrul studiului de fezabilitate Etapa I s-au analizat doua solutii: Solutia 1 cu 

sistem rutier tip suplu si Solutia 2 cu sistem rutier semirigid. Diferenta dintre cele doua 
solutii consta doar in tipul de sistem rutier aplicat pentru partea carosabila a strazii, 
celelalte caracteristici (geometrie, scurgere ape, etc) fiind identice.  

In cadrul studiului de fezabilitate Etapa II s-a pastrat solutia de sistem rutier adoptata 
la Etapa I, anume Solutia 1. 

OBIECT 1: Strada Cucului legatura dintre intersectia cu strada Bazaltului si 
intersectia cu Soseaua Cristianului. Această legătură face parte din Strada Cucului 
Tronson 4 Etapa II şi porneşte de la Km 0+525 până la Km Km 1+150. 

Intersecţia cu Şoseaua Cristianului. Această intersecţie între strada Cucului Tronson 
4 Etapa II, Şoseaua Cristianului şi DN 73 (după trecerea la nivel cu calea ferată Braşov-
Zărneşti) este amenajată cu sens giratoriu. 

OBIECT 2. Racordare la DN 73: Această racordare presupune continuarea 
Tronsonului 2 din Etapa I de modernizare a străzii Cucului, de la Km 0+925.00 până în DN 
73 la Km 1+098.7, având o lungime totală de 173.70 m pana in axul intersectiei cu DN 73. 
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Trecere la nivel cu calea ferată Bartolomeu-Zărneşti este amenajată la Km 1+053.60 
pe strada Cucului Tronson 2, Etapa II. 

Intersecţia cu DN 73. Această intersecţie între strada Cucului Tronson 2 Etapa II, DN 
73 şi strada de acces la Duvenbeck SRL este amenajată cu sens giratoriu tip turbogiratie. 

Amenajarea intersecţiei cu sens giratoriu pe drumul naţional DN 73 începe de la Km 
127+461.42 până la Km 127+862.18 pe acesta. Lungimea totala a amenajarii pe DN 73 
este de 410.09 m. 

 

4. Constatari si concluzii ale comisiei  
 

In urma examinarii documentatiei se constata ca proiectul asigura elementele 
conforme cu criteriile de acceptare a proiectului. 

Sunt identificate si documentate necesitatile pentru satisfacerea clientului. 
Elementele referitoare la specificatia proiectului (piese scrise si desenate) sunt 

conforme cu reglementarile in vigoare. Sunt respectate cerintele sistemului calitatii SC 
“BETA COPS”-SRL Bucuresti si conformitatile cu legislatia. 

Fata de cele constatate, Comisia avizeaza proiectul favorabil.  
 
 

5. Comisia de avizare  
 

 Numele si prenumele Semnatura 

Presedinte Ing. Ioan Popescu  
 

Membri 
 

Ing. Al. Cippi 
 

Ing. D. Smarandache 
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CONTRACT A578-2018 
 

MODERNIZARE STR. CUCULUI.  
RACORDARE LA ŞOSEAUA 

CRISTIANULUI ŞI DN 73 
 

Studiu de fezabilitate 

 

 

MEMORIU TEHNIC 

Cap. 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 

1.1. Denumire obiectivului de investiţii: 

„Modernizare Str. Cucului. Racordare la Şoseaua Cristianului şi DN 73” 

1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor 

Primaria Municipiului Brasov 

1.3. Ordonator de credite/(secundar/tertiar): 

Primaria Municipiului Brasov 

1.4. Beneficiarul investiţiei : 

Primaria Municipiului Brasov  

1.5. Elaboratorul studiului de fezabiliate : 

SC BETA-COPS SRL, Bucureşti, Str. Prof Eufrosin Poteca nr.24, sector 2, 
tel:021/252.09.62 - fax 021/252.09.63, număr de înregistrare la RC : J40/17627/1992, cod 
CAEN 7112. 

Cap. 2. Situatia existenta a obiectivului de investitie 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate 

Nu este cazul. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 
structuri instituţionale şi financiare 

In cadrul programului de imbunatatire a traficului in mun. Brasov, Primaria a 
planificat modernizarea strazii Cucului din cartierul Bartolomeu.   

Modernizarea strazii Cucului are o importanta speciala pentru decongestionarea 
traficului in zona cartierului Bartolomeu si accesul din Brasov la drumul National Brasov-
Bran (DN73) si Brasov Sercaia (DN73A) 

Se va imbunatati accesul la zona industriala Bartolomeu si se vor crea conditii 
pentru dezvoltarea urbanistica a zonei. 
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Conform Regulamentului de stabilire a importantei constructiilor, anexa 2a, strada 
Cucului se incadreaza in categoria de importanta „C”- constructii de importanta normala. 

Strada Cucului se incadreaza in strazile de categoria III, strada colectoare, cu doua 
benzi de circulatie. 

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 

Obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate reprezinta Etapa a II-a a modernizarii 
strazii Cucului. 

Traseul principal al strazii Cucului porneste de la capatul vest al amplasamentului, 
unde face legatura cu drumul national DN 73 prin strada Stejarilor si continua spre est 
pana la intersectia cu capatul strazii Carierei. 

 

 

Modernizarea Strazii Cucului in Etapa I are urmatoarele componente: 

 Traseul principal - Tronson 1-1. are lungimea de 684m, are un sistem rutier cu 
beton asfaltic si o parte carosabila variabila de 5,0…6,0m. Pe partea stanga se afla 
canalul paraului Bureti. 

 Traseul principal - Tronson 1-2. Tronsonul are lungimea de 2428m, sistemul 
rutier este alcatuit dintr-o pietruire cu grosimea de 30…80cm, cu latimea variabila de 
5,0…8,0m. Pe partea dreapta se afla canalul paraului Bureti. 

 Traseul principal - Tronson 1-3. lungimea de 519m, sistemul rutier este alcatuit 
dintr-o pietruire cu grosimea de ~80cm, cu latimea de ~5,5m.  

 Tronson 2. Tronsonul porneste spre nord, de la capatul tronsonului 1-1 si are 
lungimea de 925m, pana la cca. 105m distanta fata de ampriza liniei de cale ferata 
Brasov-Zarnesti. Tronsonul are sistemul rutier alcatuit dintr-o pietruire cu grosimea de 
30…80cm, cu latimea variabila de 5,0…8,0m. Din lungimea totala de 925m, in prima etapa 
(Etapa 1) se vor realiza doar primii 55m (brat intersectie cu sens giratoriu), urmand ca 
restul de 870m sa fie realizati intr-o alta etapa (Etapa 2). 

 Tronson 3. Tronsonul porneste de la capatul tronsonului 1-2, de-a lungul 
canalului paraului Bureti, pe partea stanga a acestuia, pana in dreptul podetului de 
descarcare a paraului in reteaua de canalizare pluviala, unde se intersecteaza cu 
tronsonul 4. Tronsonul are lungimea de 675m. In prezent terenul din amplasament nu este 
amenajat pentru traficul rutier. 

 Tronson 4. Tronsonul face legatura dintre strada Carierei la sud si capatul strazii 
Bazaltului la nord, avand o lungime de 633m. Traseul urmeaza aliniamentul unei linii de 
cale ferata dezafectata. Terenul din amplasament nu este amenajat pentru traficul rutier. 
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Modernizarea Strazii Cucului in Etapa II asigura racordarea Tronsonului 4 la 
Strada Cristianului (Obiect 1) si racordarea Tronsonului 2 la DN73 (Obiect 2). 

In prezent nu exista racordare la Strada Cristianului (obiect 1) iar racordarea la DN 
73 (obiect 2) nu este practicabila, nefiind amenajate trecerea la nivel la calea ferata si 
amenajarea intersectiei cu DN 73. 

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii. Inclusiv prognoza  

Nu este cazul 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Proiectul prevede realizarea urmatoarelor obiective: 

 Un profil transversal al strazii corespunzator categoriei III, cu o parte carosabila 
cu doua benzi de circulatie in latime totala de 7,00m, doua spatii verzi adiacente partii 
carosabile cu latimea de 1,50m, un trotuar cu latimea de 1,50m si o pista de biciclisti cu 
latimea de 2,00m, rezultand o platforma cu latimea de 13,5m. 

 Realizarea unui sistem rutier conform cu cerintele de rezistenta la trafic si la 
fenomenul de inghet-dezghet. 

 Asigurarea scurgerii apelor prin prevederea unei retele de canalizare pluviala 
pentru apele pluviale de pe platforma strazii si amenajarea paraului Bureti. 

 Asigurarea sigurantei circulatiei prin semnalizare rutiera orizontala si verticala. 

 Asigurarea iluminatului public. 

Cap. 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua 

scenarii 

In cadrul Studiului de fezabilitate pentru lucrarile de modernizare din Etapa I s-au 
studiat doua solutii de realizare a structurii rutiere carosabile: 

 Solutia 1 – Structura rutiera supla cu strat de baza din mixtura asfaltica si 
fundatie din piatra sparta; 

 Solutia 2 – Structura rutiera semirigida cu strat de baza din balast stabilizat cu 
lianti hidraulici si fundatie din piatra sparta. 

In ambele solutii se pastreaza aceleasi elemente de traseu si de profil transversal. 

In cadrul Studiului de fezabilitate pentru lucrarile de modernizare din Etapa I, in 
urma analizei tehnico-economice, s-a optat pentru Solutia 1.  

Ca urmare, pentru Modernizarea Strazii Cucului in Etapa II s-a folosit aceeasi 
solutie pentru structura rutiera: Solutia 1 - Structura rutiera supla cu strat de baza din 
mixtura asfaltica si fundatie din piatra sparta. 

3.1. Particularitatile amplasamentului 

a) descrierea amplasamentului (localizare, suprafata terenului, regimul juridic) 

Drumul national european DN73 este amplasat in centrul Romaniei, strabatand 
Depresiunea Muscelului apoi Pasul Rucar-Bran, Depresiunea Branului, oprindu-se in Tara 
Barsei, in municipiul Brasov. 

Strada Cucului este amplasata la poalele Tampei si ale prelungirilor nordice ale 
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masivului Postavaru. 

Terenul pe care este amplasata strada Cucului este relativ plan, se dezvolta in 
lungul paraului Bureti si coboara cu o panta medie de 0,6%. 

Strada Cucului este alcatuita din 4 tronsoane dintre care tronsonul 2 este prevazut 
a se racorda la DN73. 

Intersectia prevazuta pentru racordarea strazii Cucului la DN 73 este amplasata in 
zona km 127+657, DN 73. Traseul strazii Cucului se afla pe partea dreapta a DN 73. 

In aceeasi zona, Aleea Duvenbeck se racordeaza pe partea stanga a DN 73 

Terenul ce va fi ocupat de modernizarea străzii Cucului Etapa a II-a este situat în 
intravilanul Municipiului Braşov, în domeniul public, zona studiată nefiind inclusă în zone 
construite protejate. 

Terenul este delimitat după cum urmează: 

Obiect 1. Racordare la Şoseaua Cristianului 

• La Nord – Calea ferată Braşov – Cristian şi proprietatea privată a KronHeat Lem 
SRL; 

• La Sud – Calea ferată Braşov – Cristian, domeniul public al Municipiului Braşov şi 
proprietăţi private; 

• La Est –Şoseaua Cristianului; 

• La Vest – DN 73 şi domeniul public al Municipiului Braşov. 

Obiect 2. Racordare la DN 73 

• La Nord – drumul de acces şi proprietatea privată a Duvenbeck SRL şi domeniul 
public al Municipiului Braşov; 

• La Sud – Strada Cucului Etapa 1 şi domeniul public al Municipiului Braşov; 

• La Est – DN 73 şi domeniul public al Municipiului Braşov; 

• La Vest – parcarea privată a Duvenbeck SRL. 

Suprafaţa totală a terenului ocupată de modernizarea străzii Cucului Etapa a II-a 
este de 29620 m2, din care : 

Obiectul 1. Racordare la Şoseaua Cristianului : ....  15021.0 m2  

reprezentand:  

 Teren proprietati private:  .................................... 3606.5 m2 

 Teren in administrarea CN CF CFR:  .................... 261.0 m2 

 Teren domeniu public / Primaria Brasov:  ......... 11153.5 m2 

Obiectul 2. Racordare la DN 73 :  ............................. 14599.0 m2  

reprezentand: 

 Teren proprietati private:  .................................... 5417.5 m2 

 Teren in administrarea CN CF CFR:  .................... 399.0 m2 

 Teren domeniu public / Primaria Brasov:  ........... 8782.5 m2 

 

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

Relatiile cu zonele invecinate se asigura prin strazile Bazaltului si Carierei la est 
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catre centrul orasului Brasov si prin DN73 la vest, spre Cristian - Rasnov. 

c) Orientari propuse fata de puncte cardinale 

Tronson Inceput Sfarsit Orientare 

Tronson 4-II E: 543370.086, N: 461641.417 E: 543408.629, N: 461964.281 nord vest - nord est 

Tronson 2-II E: 540346.809, N: 460425.273 E: 540194.149, N: 460612.170 nord nord vest 

DN 73 E: 540091.181, N: 460463.403 E: 540457.039, N: 460626.958 est nord est 

d) Surse de poluare existente 

Sursele de poluare din zona sunt reprezentate de traficul rutier si de obiectivele 
industriale din amplasament. 

e) date climatice si particularitati de relief 

Clima 

Din punct de vedere climatic, amplasamentul se încadrează în climatul temperat, iar 
regional se situează la tranziţia dintre climatul continental vest-european. Apreciat la scara 
proceselor macrosinoptice dominante, climatul acestui sector carpatic este de tip 
continental moderat, dominant de circulaţia atmosferică din nord – vest. În sens latitudinal, 
climatul acestei regiuni este influenţat şi de advecţiile maselor de aer reci, polare şi de cele 
calde, de componenta sudică. 

Tipul climatic este III, conform hărţii de zonare a teritoriului României din STAS 
1709/1-90, stabilit pe baza indicelui Thornthwaite Im >20. 

Adâncimea maximă de îngheţ – conform prevederilor şi zonării din STAS 
6054/1977 este de 100 cm în extravilanul Municipiului Braşov şi de 90 cm în intravilan. 

Geomorfologia 

Amplasamentul construcției este situat in munții Bucegi, care se întind de-a lungul 
porțiunii superioare a Văii Prahovei, in estul Carpaților Meridionali si privesc maiestuos 
spre orașele presărate ca niște perle pe aceasta vale: Predeal, Azuga, Bușteni, Poiana 
Țapului, Sinaia. Aceștia ocupa o suprafața de cca. 300 km si se delimitează: la est, cu 
valea superioara a Prahovei si cu porțiunea inferioară a Văii Cerbului, pana la confluenta 
cu Valea Morarului; apoi, pe un scurt parcurs cu acesta vale si cu vâlcelul șipotului pana la 
obârșie, iar dincolo de cumpăna de ape a Muntelui Diham, cu Valea Glăjăriei; la nord si 
nord-vest, cu Depresiunea Barsei si Culoarul Bran; la vest, cu Valea Moeciului (denumita 
in zona superioara Valea Bangaleasa) si cu principalul sau izvor de obârșie, Valea 
Grohotișului, iar din sau Bucsa-Strungulita cu văile Dudele, Brateiul si Ialomița, dincolo de 
care se înalță, spre vest, vârful singuratic al Leaotei; in sfârșit la sud, hotarul este 
determinat de Valea Ialomicioarei, de la obârșie la confluenta sa cu Valea Ialomiței, si de 
porțiunea inferioara a Văii Izvorul Dorului. 

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul construcţiei este situat în munţii 
Bucegi, care se întind de-a lungul porţiunii superioare a Văii Prahovei, în estul Carpaţilor 
Meridionali şi privesc maiestuos spre oraşele presărate ca nişte perle pe aceasta vale: 
Predeal, Azuga, Buşteni, Poiana Ţapului, Sinaia. Aceştia ocupa o suprafaţa de cca. 300 
km şi se delimitează: la est, cu valea superioara a Prahovei şi cu porţiunea inferioară a 
Văii Cerbului, pana la confluenta cu Valea Morarului; apoi, pe un scurt parcurs cu acesta 
vale şi cu vâlcelul şipotului pana la obârşie, iar dincolo de cumpăna de ape a Muntelui 
Diham, cu Valea Glăjăriei; la nord şi nord-vest, cu Depresiunea Barsei şi Culoarul Bran; la 
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vest, cu Valea Moeciului (denumita în zona superioara Valea Bangaleasa) şi cu principalul 
sau izvor de obârşie, Valea Grohotişului, iar din sau Bucsa-Strungulita cu văile Dudele, 
Brateiul şi Ialomiţa, dincolo de care se înalţă, spre vest, vârful singuratic al Leaotei; în 
sfârşit la sud, hotarul este determinat de Valea Ialomicioarei, de la obârşie la confluenta sa 
cu Valea Ialomiţei, şi de porţiunea inferioara a Văii Izvorul Dorului. 

Din punct de vedere hidrogeologic, poarta amprenta etajării altitudinale şi a 
calcarelor care complica liniile de drenaj. Ialomiţa şi Izvorul Dorului alcătuiesc principalele 
artere cărora li se adaugă văile repezi colectate de Prahova. Regimul de torenţialitate este 
pregnant datorita infiltraţiilor în masa de conglomerate sau drenajului din calcare (Ialomiţa 
înregistrează la Moroeni un debit de 2,87 m³/s). Resursele de apa ale Masivului Bucegi 
sunt foarte mari daca avem în vedere faptul ca precipitaţiile înscriu intre 1.100 mm, la cele 
mai mari altitudini şi 900 mm la periferie, iar zăpezile sunt abundente (5-6 luni pe an). 
Acest fapt explică un aliniament de izvoare în abruptul prahovean al Bucegilor (pe linia de 
contact a conglomeratelor, breciilor calcaroase şi a stratelor de Sinaia). 

 

f) Existenta unor retele - situri arheologice - conditionari de zone protejate 

In amplasamentul obiectivului nu exista situri arheologice. 

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 

i. date privind zonarea seismica 

In conformitate cu prevederile din “Cod de proiectare seismica – Partea 1 – 
Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de varf a 
acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice 
având intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, are valoarea: 

 ag = 0,20g (acceleratia terenului pentru proiectare pentru componenta 
orizontala a miscarii terenului); 

 avg = 0,7 ag (acceleratia terenului pentru componenta verticala a miscarii 
terenului); 

 Tc =0,7 secunde  

unde: 

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona 
(palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori 
maxime in spectrul de viteze relative. Tc se exprima in secunde.  

Din punct de vedere al macrozonarii seismice, conform SR 11100/1-93, podul este 
amplasat in zona de intensitate seismica 71  MSK. 

ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare 

Stratul rutier este predominant din piatră spartă angulară cu nisip având o grosime 
medie de 40 cm. Acesta este fundat pe umpluturi compacte cu granulatie si compozitie 
diversă, alcătuită predominant din pământuri necoezive. Terenul de fundare – este 
reprezentat de pământuri coezive, alcătuite din argile, argile prăfoase si nisipoase – 
prăfoase. 

Nivelul hidrostatic nu a fost întâlnit până la adâncimea de 3 m de la cota terenului 
din zona de executie a forajelor. 
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iii. date geologice generale 

Din punct de vedere geologic, in zona amplasamentului roca de baza o reprezintă 
depozitele de vârsta cretacic superior (neoconian – stratele de Azuga, ce apar in axul 
anticlinalului Azuga – Sinaia). 

Din punct de vedere hidrogeologic, poarta amprenta etajării altitudinale si a 
calcarelor care complica liniile de drenaj. Ialomița si Izvorul Dorului alcătuiesc principalele 
artere cărora li se adaugă văile repezi colectate de Prahova. Regimul de torențialitate este 
pregnant datorita infiltrațiilor in masa de conglomerate sau drenajului din calcare (Ialomița 
înregistrează la Moroeni un debit de 2,87 m³/s). Resursele de apa ale Masivului Bucegi 
sunt foarte mari daca avem in vedere faptul ca precipitațiile înscriu intre 1.100 mm, la cele 
mai mari altitudini si 900 mm la periferie, iar zăpezile sunt abundente (5-6 luni pe an). 
Acest fapt explica un aliniament de izvoare in abruptul prahovean al Bucegilor (pe linia de 
contact a conglomeratelor, breciilor calcaroase si a stratelor de Sinaia). 

iv. date geologice obtinute 

a) Conform fiselor de foraj, F1, F2, F3. 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional 

In cadrul studiului de fezabilitate Etapa I s-au analizat doua solutii: Solutia 1 cu 
sistem rutier tip suplu si Solutia 2 cu sistem rutier semirigid. Diferenta dintre cele 
doua solutii consta doar in tipul de sistem rutier aplicat pentru partea carosabila a strazii, 
celelalte caracteristici (geometrie, scurgere ape, etc) fiind identice.  

In cadrul studiului de fezabilitate Etapa II s-a pastrat solutia de sistem rutier 
adoptata la Etapa I, anume Solutia 1. 

3.2.1 Lucrari de drum 

a) Elemente de traseu 

Elementele geometrice ale traseului s-au proiectat pentru viteza de baza de 
40km/h, (conform STAS 10144/3-91 „Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de 
proiectare” viteza de proiectare pentru strazile de categoria III este de 40…50km/h), 
exceptand zonele dificile si sectoarele din aproprierea intersectiilor. 

Traseul in plan: 

OBIECT 1: Strada Cucului legatura dintre intersectia cu strada Bazaltului si 
intersectia cu Soseaua Cristianului 

Această legătură face parte din Strada Cucului Tronson 4 Etapa II şi porneşte de la 
Km 0+525 până la Km Km 1+150. 

Începând de la Km 0+729.33 până la Km 0+881.62 strada Cucului Tronson 4 Etapa 
II, este amenajată cu o curbă progresivă, respectiv o clotoidă cap la cap cu raza de 32.00 
m. Zona de la Km 0+709.33 până la Km 0+729.33 este sector de convertire şi 
supralărgire, având lungimea de 20 m, strada ajungând de la 2x3.50 m = 7.00 m lăţime, la 
2x4.77 m = 9.54 m lăţime. Această supralărgire de 1.27 m aplicată simetric şi către 
interiorul curbei şi către exteriorul acesteia, se menţine pe toată lungimea clotoidei până la 
Km 0+881.62. De la Km 0+881.62 până la Km 0+901.54 este amenajat celălalt sector de 
convertire şi supralărgire, după care strada revine la lăţimea normală de 2x3.50 m = 7.00 
m. 

De la Km 0+729.33 până la Km 0+787.79 şi de la Km 0+823.15 până la Km 
0+881.62 sunt amenajate sectoarele de supraînălţare de la panta transversală convertită 
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de 2.5% până la supraînălţarea maximă de 7.0%. Pe zona centrală a clotoidei între Km 
0+787.79 şi Km 0+823.15 se menţine supraînălţarea maximă de 7.0 %. 

Suprafeţele afectate de amenajarea străzii Cucului între strada Bazaltului şi 
intersecţia giratorie de pe Şoseaua Cristianului sunt următoarele: 

 Suprafaţa terenului ocupată este de 15021 mp din care, 

 Suprafata platforma strada este de 10915 mp 

Situatia suprafetelor de teren necesare a fi expropriate se regaseste in plansa 
„Situatia suprafetelor de teren”. 

Intersecţia cu Şoseaua Cristianului. Această intersecţie între strada Cucului 
Tronson 4 Etapa II, Şoseaua Cristianului şi DN 73 (după trecerea la nivel cu calea ferată 
Braşov-Zărneşti) este amenajată cu sens giratoriu. 

De la Km 1+023.36 până la Km 1+067.20 strada Cucului este în curbă la stânga, 
convertită, cu raza de 81.00 m. 

La Km 1+044.00 este amenajată o trecere de pietoni ce face legătura dintre noul 
trotuar amenajat pe partea dreaptă a prelungirii DN 73 după trecerea la nivel cu calea 
ferată Braşov-Zărneşti şi trotuarul de pe partea dreaptă a străzii Cucului Etapa II ce face 
legătura cu trotuarul existent de pe partea dreaptă a Şoselei Cristianului. 

Intersecţia cu sens giratoriu este amplasată la Km 1+095.55 pe strada Cucului 
Tronson 4 Etapa II şi are următoarele caracteristici în plan: 

- raza insulei centrale = 10.00 m; 
- raza exterioară a giratoriului = 20.00 m; 
- latime inel de siguranta la interior = 2.00 m; 
- lăţimea părţii carosabile pe calea inelară = 2 x 5.00 = 10.00 m; 
- lăţimea părţii carosabile la intrare dinspre Str. Cucului = 4.34 + 4.00 = 8.34 m; 
- lăţimea părţii carosabile la ieşire spre Str. Cucului = 5.00 m; 
- lăţimea părţii carosabile la intrare dinspre DN 73 = 8.61 m; 
- lăţimea părţii carosabile la ieşire spre Şos.Cristianului = 4.45 + 4.81 = 9.26 m; 
- lăţimea părţii carosabile la intrare dinspre Şos.Cristianului = 4.02 + 4.46 = 8.48 m; 

Ramura giraţiei dinspre DN 73 ce porneste de la trecerea la nivel cu calea ferată 
Braşov-Zărneşti are sens unic spre noul giratoriu având lăţimea de 4.00 m. De pe această 
ramură se amenajează o intrare către proprietatea privată din nordul Şoselei Cristianului, 
cu lăţimea de 3.00 m, tot cu sens unic. Între această intrare şi exteriorul sensului giratoriu 
este lăsată o zonă de siguranţă de 1.57 m. 

OBIECT 2. Racordare la DN 73 

Această racordare presupune continuarea Tronsonului 2 din Etapa I de 
modernizare a străzii Cucului, de la Km 0+925.00 până în DN 73 la Km 1+098.7, având o 
lungime totală de 173.70 m pana in axul intersectiei cu DN 73. 

Zona verde prevăzută în etapa I între partea carosabilă şi trotuar (pe partea stângă) 
şi partea carosabilă şi pista de ciclişti (pe partea dreaptă) se pastreaza pana la km 0+997 
dupa care nu se mai amenajeaza nici trotuare si nici zone verzi. 

La km 0+997 pe partea stanga se afla accesul la parcarea Shaffler, in lungime de 
20.00m. 

De la Km 1+019.64 până la Km 1+041.41 strada este în curbă la dreapta cu raza de 
50.00 m. 
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Trecere la nivel cu calea ferată Bartolomeu-Zărneşti. Această trecere la nivel cu 
bariere, este amenajată la Km 1+053.60 pe strada Cucului Tronson 2, Etapa II. 

Modernizarea străzii Cucului prin racordarea acesteia cu DN73 presupune 
înfiinţarea unei noi treceri la nivel cu calea ferată Bartolomeu – Zărneşti, la km CF 9+285. 

Soluţia de realizare a trecerii la nivel cu calea ferată, agreată de către beneficiar 
(Primăria Municipiului Braşov) este aceea de a înzestra viitoarea TN  cu dale elastice noi 
de tip STRAIL pentru zona de interior a CF (între şinele de cale ferată) şi cu dale elastice 
noi de tip pontiSTRAIL pentru zonele de legătură între strada Cucului şi trecerea la nivel. 

Lucrările de modernizare a străzii Cucului prin realizarea trecerii la nivel cu calea 
ferata constau în: 

 Reabilitarea infrastructurii liniei CF în zona aferentă pasajului, prin reprofilarea 
platformei căii şi refacerea substratului de formă (stratul de repartiţie). Platforma căii va fi 
pregătită cu pantă  de 5%. La separaţia dintre partea superioară a terasamentului şi stratul 
de formă se va aşterne geotextil iar stratul de formă va fi ramforsat cu geogrilă. 

 Reabilitarea suprastructurii căii în zona TN. Prisma de balastare va avea 
dimensiunile prevăzute în Stas 3197/1-91 “Lucrări de cale ferată. Prisma căii”. Piatra 
spartă utilizată va fi nouă. Traversele din beton tip T13, existente în cale, se refolosesc iar 
în situaţia când o parte din ele necesită înlocuire (în urma constatării şi analizei cu 
reprezentantul Secţiei L/RC-CF TRANS), se înlocuiesc. Datorita uzurilor la momentul 
actual, şina existentă în cale se înlocuieşte. Pentru executarea lucrărilor, calea fiind sudată 
se vor secţiona şinele. Şinele existente vor fi secţionate formând un panou de 30.00 m 
lungime. La finalizarea lucrărilor, se vor executa suduri aluminotermice, restabilind calea 
fără joante. Materialul mărunt de cale se refoloseşte. Odată cu realizarea trecerii la nivel 
se vor executa rectificări locale ale niveletei liniei CF în vederea corectării nivelului în lung 
şi a aşezării instrucţionale a dalelor. 

 Realizarea trecerii la nivel cu calea ferată cu dale elastice.  Se vor utiliza dale 
STRAIL/pontiSTRAIL pentru trafic foarte greu, pe lungimea întregii TN proiectate.  

Dalele interioare utilizate IP vor fi de tip STRAIL. Dalele exterioare vor fi sistem de 
tip pontiSTRAIL alcătuit din din două materiale: cauciuc şi aluminiu, după cum urmează: 

 Placa exterioară pontiSTRAIL 713 din cauciuc, cu lăţimea de 1.200 mm, distanţa 
şină - bordură: 713 mm, este mai uşoară decat placa exterioară STRAIL, fiind elastică şi 
deosebit de rezistentă. Pentru facilitarea montajului ea dispune de un pliu care îi permite 
indoirea. Elementele de rezemare din cauciuc permit adaptarea la orice tip de şină; 

 Grindă pontiSTRAIL 713 (aluminiu) de 600 mm care este uşoară, rezistentă la 
coroziune, din aluminiu şi asigură o distribuţie optimă a sarcinilor.  

Legătura dalelor elastice exterioare cu structura rutieră se realizează cu ajutorul 
unor borduri prefabricate din beton montate pe fundaţii prefabricate din beton. Etanşarea 
între bordurile de la marginea dalelor exterioare şi stratul de uzură se face cu mastic 
bituminos. 

Aferent trecerii la nivel din cadrul investiţiei, se vor realiza principale elemente 
proiectate după cum urmează: 

- lungimea trecerii la nivel: 12.20 m; 

- în sens transversal căii, lăţimea TN este de 3.20 m (măsurată incluzând partea 
vizibilă a bordurilor). 

Se vor utiliza pentru realizarea părţii carosabile din cadrul trecerii la nivel cu calea 
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ferată, dale elastice, corespunzătoare unui trafic greu: 

- 10 buc plăci (dale) interioare tip STRAIL; 

- 2 x 10 buc dale PontiSTRAIL 713 (alcătuite din plăci exterioare şi grinzi 
PontiSTRAIL 713); 

- 2 x 10 buc borduri T; 

- 2 x 10 buc fundaţii prefabricate de l=1500mm. 

Lungimea tubului drenant Dn 110mm este de 24.00m pe partea stângă a căii ferate. 

Lăţimea părţii carosabile a drumului în dreptul pasajului este de maximum 12.80 m. 

Declivităţile de o parte şi alta a liniei CF vor fi de maxim 2%. 

 Montarea parapetelor metalice de protecţie şi siguranţă. Pentru dirijarea circulaţiei 
rutiere, cât şi pentru a împiedica ieşirea vehiculelor de pe platforma străzii în zona trecerii 
la nivel se vor monta  parapete noi. Parapetele noi vor fi metalice, de tip greu şi se vor 
monta la distanţa de 2.50 m faţă de cea mai apropiată şină. Aceste parapete (care se vor 
monta în pe acostament la min. 1 m faţă de marginea părţii carosabile) vor proteja contra 
izbirii de către vehicule instalaţiile de semnalizare a intersecţiei dintre cele două căi de 
comunicaţie (BAT – nou proiectat).  

Pentru circulaţia rutieră de o parte şi alta a liniei în zona TN se vor monta 
indicatoare noi, metalice (reflectorizante), conform normativelor in vigoare (Indicator STOP 
–fig. B2 – SR 1848-1/2011 şi cele de presemnalizare – fig. A41 + fig. A44 - SR 1848-
1/2011). 

Realizarea instalaţiei de semnalizarea automata a apropierii trenurilor tip BAT 

Pentru siguranţa circulaţiei şi ierarhizarea ocupării pasajului (trecerii la nivel cu 
calea ferată) de către cele doua moduri de transport –feroviar şi rutier - conform SR 1244-
1/1196 se doreşte montarea unui sistem de semnalizare automate a apropierii trenurilor 
de tip BAT.   

Reţeaua de cabluri al instalaţiei se va poza între km CF 8+085 şi 12+300, paralel cu 
linia CF la o distanţă minima de 3.00 m, de o parte şi de alta a căii ferate în funcţie de caz, 
în limita zonei cadastrale CFR.  Adâncimea minimă a săpăturii va fi de 0.80 m iar lăţimea 
săpăturii va fi de 0.30 – 0.40 m. 

Intersecţia cu DN 73. Această intersecţie între strada Cucului Tronson 2 Etapa II, 
DN 73 şi strada de acces la Duvenbeck SRL este amenajată cu sens giratoriu tip 
turbogiratie. 

Turbogiratia este amplasată la Km 1+098.70 pe strada Cucului Tronson 2 Etapa II 
şi are următoarele caracteristici în plan: 

 Elemente geometrice turbogiratie Dimensiune 

Brat Cristian Latimea partii carosabile la intrare, Wint , [m] ....................... 2 x 4.00 
 Latimea partii carosabile la iesire, Wies , [m] ........................ 2 x 3.85 
 Raza de racordare la intrare banda 1, R1int , [m] ................... 10.00 
 Raza de racordare la iesire banda 1, R1ies , [m] .................... 29.15 
 Raza de racordare la intrare banda 2, R2int , [m] ................... 15.00 
 Raza de racordare la iesire banda 2, R2ies , [m] .................... 25.00 

 

Brat Cucului Latimea partii carosabile la intrare, Wint , [m] .......................... 4.00 
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 Latimea partii carosabile la iesire, Wies , [m] ........................... 4.50 
 Raza de racordare la intrare, Rint , [m] ................................... 10.00 
 Raza de racordare la iesire, Ries , [m] .................................... 15.00 

 

Brat Brasov Latimea partii carosabile la intrare, Wint , [m]........................ 2 x 4.00 
 Latimea partii carosabile la iesire, Wies , [m] ........................ 2 x 3.85 
 Raza de racordare la intrare banda 1, R1int , [m] .................... 10.00 
 Raza de racordare la iesire banda 1, R1ies , [m] .................... 29.15 
 Raza de racordare la intrare banda 2, R2int , [m] .................... 15.00 
 Raza de racordare la iesire banda 2, R2ies , [m] .................... 25.00 
 Raza de racordare la iesire, Ries , [m] .................................... 25.00 

 

Brat Duvenbeck 
 Latimea partii carosabile la intrare, Wint , [m]........................... 4.00 
 Latimea partii carosabile la iesire, Wies , [m] ........................... 4.50 
 Raza de racordare la intrare, Rint , [m] ................................... 12.50 
 Raza de racordare la iesire, Ries , [m] .................................... 15.00 

 

Cale inelara Raza interioara a benzii interioare R1 , [m] ............................. 12.00 
 Raza exterioara a benzii interioare R2, [m] ............................. 17.15 
 Raza interioara a benzii exterioare R3, [m] ............................. 17.45 
 Raza exterioara a benzii exterioare R4, [m] ............................ 22.45 
 Latimea benzii interioare pentru vehicule grele, [m] ................. 5.00 
 Supralargirea la exterior, S2 , [m] ............................................. 1.50 

 

Banda viraj dreapta dinspre Cristian spre Cucului 
 Latimea partii carosabile, [m] .................................................... 4.00 
 Raza de racordare, [m] ............................................................ 15.00 

Banda viraj dreapta din str. Cucului spre Brasov 
 Latimea partii carosabile, [m] .................................................... 3.50 

Amenajarea intersecţiei cu sens giratoriu pe drumul naţional DN 73 începe de la Km 
127+461.42 până la Km 127+862.18 pe acesta. Lungimea totala a amenajarii pe DN 73 
este de 410.09 m. 

Turbogiratia este amplasata lateral stanga fata de aliniamentul DN 73 pentru a 
asigura o lungime de stocaj intre inelul giratoriu si bariera treceri la nivel peste CF de 
20.00m 

Bratele intersectiei corespunzatoare DN 73 s-au amenajat cu cate doua benzi pe 
sens. Trecerea de la o banda la doua benzi pe sens este configurata ca o amenajare a 
unei benzi de viraj stanga. 

Pe bratul DN 73 dinspre Cristian banda 1 este dedicata pentru sensul inainte spre 
Brasov si la stanga spre Duvenbeck iar banda 2 este dedicata pentru sensul inainte spre 
Brasov. 

Pe bratul DN 73 dinspre Brasov banda 1 este dedicata pentru sensul inainte spre 
Brasov si la stanga spre Cucului iar banda 2 este dedicata pentru sensul inainte spre 
Brasov si la dreapta spre Duvenbeck. 
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Începând de la Km 127+620 pe DN 73 s-a prevazut o banda de viraj la dreapta spre 
Cucului amplasata pe traseul actual al DN 73, pana la intersectia cu bratul Str. Cucului, in 
zona barierei trecerii la nivel peste CF. Banda de viraj dreapta asigura o lungime de stocaj 
pentru intrarea in strada Cucului si asteptarea la trecerea trenului de 30.00m. 

Din banda de intrare in intersectie de pe bratul str. Cucului, dupa trecerea la nivel, 
porneste o banda de viraj dreapta spre Brasov, amenajata pe traseul actual al DN 73, 
avand o lungime de 60.00m pana la racordarea cu bratul Brasov al intersectiei.  

Suprafeţele afectate de amenajarea racordarii strazii Cucului tronson 2 la DN 73 
sunt următoarele: 

- Suprafaţa terenului ocupată este de 14599 mp din care, 

- Suprafata platforma strada este de 11054 mp 

Profil longitudinal:  

OBIECT 1 Racordare la Şoseaua Cristianului 

Profilul longitudinal a fost proiectat în funcţie de supraînălţarea necesară pentru 
realizarea structurii rutiere. 

Pantele longitudinale se înscriu între valorile de 0.36%…1.00%.  

Tronsonul 4 al străzii Cucului Etapa II urcă cu o pantă medie de 0.38% pe o 
lungime de 215 m, apoi coboară cu o pantă medie de 0.44% pe o lungime de 335.55 m 
până în sensul giratoriu de pe Şoseaua Cristianului. 

La Km 0+ 740.00 este amenajată o racordare verticală concavă cu raza de 10000 
m. 

Aceste pante longitudinale permit scurgerea gravitaţională a apelor pluviale de-a 
lungul străzii, către dispozitivele de scurgere a apelor pluviale. 

OBIECT 2 Racordare la DN 73 

Profilul longitudinal pe Strada Cucului urca spre TN si intersectia cu DN73 cu pante 
de 1.12%-0.16% si coboara dupa giratie cu panta de 0.30% pana la racordarea cu Aleea 
Duvenbeck. 

Profilul longitudinal pe DN73 coboara pe bratul Cristian cu panta de 0.5% pana in 
giratie dupa care coboara spre Brasov cu pante de 1.65%-1.0%. 

b) Profilul transversal 

Profil transversal tip stradal 

Profilul transversal este corespunzator categoriei III, cu o parte carosabila cu doua 
benzi de circulatie de cate 3,50m latime, doua spatii verzi adiacente partii carosabile cu 
latimea de 1,50m, un trotuar cu latimea de 1,50m si o pista de biciclisti cu latimea de 
2,00m (2 benzi x 1,00m), rezultand o platforma cu latimea de 13,5m.  

Profilul transversal tip de baza are partea carosabila cu panta transversala in 
acoperis de 2,5%, marginit cu borduri prefabricate din beton de 25x20cm cu denivelarea 
fata de carosabil de 15cm. Lateral partii carosabile sunt amplasate doua spatii verzi cu 
latimea de 1,50m. La limita exterioara a spatiilor verzi sunt amplasate o pista de biciclisti 
cu latimea de 2,00m pe o parte si un trotuar pietonal cu latimea de 1,50m pe cealalta 
parte. Pista de biciclisti si trotuarul sunt marginite cu borduri prefabricate din beton de 
15x10cm si au panta transversala de 2,0% spre carosabil. 

La limitele exterioare ale platformei strazii se amenajeaza acostamente de pamant 
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cu latimea de 0,50m cu panta de 1/10 si taluze cu panta de 1/1.5. 

Profilul transversal tip inel giratie Cristianului are panta transversala spre 
exterior de 2.5%. Banda de siguranta pentru vehicule grele are latimea de 2.00m iar calea 
inelara are doua benzi de cate 5.00m fiecare (Ri=10.00m, Re=20.00m). 

Profilul transversal tip brate DN 73 este corespunzator unui drum de clasa 
tehnica II cu 4 benzi de circulatie. Trecerea de la drum cu doua benzi la drum cu 4 benzi 
se vace prin amenajarea benzii pentru viraj stanga. Partea carosabilă are panta 
transversala în acoperiş de 2.5%, cu latimea de 2x8.00m, insula separatoare de 
1.50…4.00m latime si benzi de incadrare de 0.75m. 

Profilul transversal tip inel turbogiratie DN 73 are panta transversala spre 
exterior de 2.0%. Banda de siguranta pentru vehicule grele are latimea de 5.00m, banda 
interioara are latimea de 5.15m (Ri1=12.00m, Re1=17.15m), banda exterioara are latimea 
de 5.00m (Ri2=17.45m, Re2=22.45m), iar banda de incadrare are latimea de 1.50m. 

 

A. OBIECT 1 Racordare la Şoseaua Cristianului 

Tronsonul 4 al străzii Cucului Etapa II, ce porneşte de la Km 0+525.00 şi se termină 
în noul sens giratoriu de pe Şoseaua Cristianului are următoarea configuraţie de profile 
transversale: 

 Profil Tip 01 ce se aplică de la Km 0+525 la Km 0+570 

- Parte carosabilă = 2 x 3.50 m = 7.00 m 

- Spaţiu verde dreapta = 1.50 m 

- Spaţiu verde stânga = 1.50 m 

- Trotuar pietonal dreapta = 1.50 m 

- Pistă de ciclişti stânga = 2 x 1.00 = 2.00 m 

 Profil Tip 02 ce se aplică de la Km 0+650 la Km 1+070 

- Parte carosabilă = 2 x 3.50 m = 7.00 m 

- Pistă de ciclişti dreapta = 2 x 1.00 = 2.00 m 

- Trotuar pietonal dreapta = 1.50 m 

 

B. OBIECT 2 Racordare la DN 73 

Tronsonul 2 al străzii Cucului Etapa II, ce porneşte de la Km 0+925.00 şi se termină 
în noul sens giratoriu de pe drumul naţional DN are următoarea configuraţie a profilului 
transversal: 

 Profil Tip 03 ce se aplică de la Km 0+925.00 la Km 1+106.00 

- Parte carosabilă = 2 x 3.50 m = 7.00 m 

- Pistă de ciclişti dreapta = 2 x 1.00 = 2.00 m 

- Trotuar pietonal stânga = 1.50 m 

 Profil Tip 04 brate DN 73  

- Parte carosabilă = 2 x 8.00 m = 7.00 m 

- Insula separare sensuri = 1.50…4.00 m 
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- Banda de incadrare = 0.75 m 

 Profil Tip 05 brate Str. Cucului si Aleea Duvenbeck  

- Parte carosabilă = 4.00m banda intrare + 4.50m banda iesire = 8.50 m 

- Insula separare sensuri = 1.50…4.60 m 

- Banda de incadrare = 0.50 m 

c) Structura rutiera  

Alcătuirea sistemului rutier s-a luat conform reglementărilor în vigoare şi s-a verificat 
la acţiunea traficului conform NP 177-2001 „Normativ privind dimensionarea sistemelor 
rutiere suple şi semirigide” şi NP 116-2005 „Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere 
rigide şi suple pentru străzi” şi la acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ, conform STAS 
1709/1,2-90 „Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de 
îngheţ-dezgheţ în complexul rutier”. 

Metoda analitică de dimensionare se bazează pe stabilirea unei alcătuiri a 
sistemului rutier, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare şi 
verificarea stării de solicitare a acestuia, sub acţiunea traficului de calcul, astfel încât să 
îndeplinească următoarele două criterii: 

- limitarea deformaţiilor la baza straturilor bituminoase sub valoarea deformaţiei 
specifice de întindere admisibilă; 

- limitarea deformaţiilor la nivelul patului drumului la valori sub deformaţia specifică 
de compresiune admisibilă; 

Structura rutieră la strazi s-a dimensionat pentru clasa de trafic tip foarte greu, 
pentru perioada de perspectiva de 10 ani, căreia îi corespunde un volum de trafic de 1…3 
milioane osii standard vehicule etalon cu încărcarea pe osie de 115kN, conform NP 116-
2005 Normativ pentru alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi. 

Structura rutiera pentru amenajarea pe DN 73 s-a dimensionat pentru traficul de 
calcul cu perioada de perspectiva de 20 ani, drum cu 4benzi de circulatie si structura 
rutiera supla, Nc = 6.46 m.o.s. 

Caracteristicile osiei standard de 115kN sunt următoarele: 

 sarcina pe roţile duble: 57.5kN; 

 presiunea de contact: 0.625Mpa; 

 raza suprafeţei circulare echivalente suprafeţei de contact pneu-drum: 0.171m; 

Fiecare secţiune caracteristică cuprinde sistemul rutier (grosimea totală), pantele 
transversale, cotele de nivel, etc. 

Secţiunile transversale servesc la trasarea lucrărilor atât în plan cât şi pe verticală, 
la asigurarea pantelor şi a cotelor de nivel. 

Pantele transversale s-au adoptat de 2.5% şi 2.0% pentru carosabil, și de 2.0% pe 
trotuare. 

Pe carosabil s-a aplicat un profil tip acoperiş sau într-o singură pantă, în funcţie de 
situaţie, iar trotuarele şi pistele de ciclişti au pantele transversale spre carosabil, astfel 
încât apele meteorice se vor strânge lângă bordura ce delimitează carosabilul şi vor fi 
dirijate apoi spre gurile de scurgere. 
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SRS1. Structură rutieră cu fundaţie existentă de 50cm 

Strat Material Grosime 

Strat de uzura MAS16 rul. 50/70 4 cm 

Strat de legătura BAD22,4 leg. 50/70 6 cm 

Strat de baza AB31,2 baza 50/70 8 cm 

Strat fundaţie superior piatra sparta amestec optimal 0-63mm 20 cm 

Strat fundaţie existenta piatra sparta si balast existente 50 cm 

Aplicare Tronson 2, km 0+925-1+020 

Supraînălţare/grosime totala 38 cm 88 cm 

 

SRS2. Structura rutiera completă 

Strat Material Grosime 

Strat de uzură MAS16 rul. 50/70 4 cm 

Strat de legătură BAD22,4 leg. 50/70 6 cm 

Strat de bază AB31,2 baza 50/70 8 cm 

Strat fundaţie superior piatra sparta amestec optimal 0-63mm 12 cm 

Strat fundaţie inferior piatra sparta mare 40-80mm 33 cm 

Strat de formă Pământ P5 tratat cu var 14 cm 

Aplicare 
Tronson 2, km 1+020-TN 
Tronson 4 in totalitate 

Supraînălţare/grosime totală 38 cm 77 cm 

 

SRS3. Brate DN 73 

Strat Material Grosime 

Strat de uzură MAS16 rul. 50/70 5 cm 

Strat de legătură BAD22,4 leg. 50/70 6 cm 

Strat de bază AB31,2 baza 50/70 15 cm 

Strat fundaţie superior piatra sparta amestec optimal 0-63mm 15 cm 

Strat fundaţie inferior piatra sparta mare 40-80mm 30 cm 

Strat de formă Pământ P5 tratat cu var 14 cm 

Aplicare Brate DN 73 si inel giratoriu 

Supraînălţare/grosime totală  88 cm 

 

Aceste structuri rutiere asigură capacitatea portantă necesară preluării încărcărilor 
provenite din autovehicule precum şi siguranţă la acţiunea fenomenului de îngheţ - 
dezgheţ. 

 

Trotuare  

Trotuarele au doua tipuri de structuri: cu pavele si cu mixtura asfaltica.  
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Structura rutiera trotuar pietonal 

Strat de uzura Pavele autoblocante din 
beton C30/37 

8 cm 

Strat de poza nisip 5 cm 

Strat de fundatie Balast sau piatra sparta 15 cm 

Grosime totala 28 cm 

Structura rutiera pista biciclisti 

Strat de uzura BA8 rul. 50/70 3 cm 

Strat de baza Beton C8/10 10 cm 

Strat de fundatie Balast sau piatra sparta 15 cm 

Grosime totala 28 cm 

d) Lucrari de terasamente 

Pietruirea existenta se va scarifica pe o adancime de maxim 5 cm, cu aport de 
piatra pentru reprofilarea conform pantelor longitudinale si transversale proiectate. 

La terenul neamenajat din ampriza strazii proiectate se va decapa pamantul vegetal 
in grosime de 30 cm si se va compacta pana la atingerea gradului de compactare proctor 
normal de 100% pe o adancime de 30cm.  

Umpluturile necesare pentru realizarea profilului transversal se vor realiza cu 
pamant bun pentru umplutura cu gradul de compactare proctor normal de 100%.  

Terenul fara pietruire din zona carosabilului se trateaza in situ cu var pe o adancime 
de minim 14cm, dupa decaparea pamantului vegetal. 

Taluzele de la limitele exterioare ale platformei strazii se vor amenaja la partea 
superioara cu umeri de 50cm latime cu panta de 1/10 si vor avea panta de 2/3. 

Taluzele precum si zonele verzi prevazute se vor proteja cu un strat de pamant 
vegetal inierbat de 15cm grosime. 

e) Accese 

Accesele carosabile la proprietati vor avea structura rutiera completa tip SRS 2. 

In proiect s-au prevazut doua accese: 

1. pe soseaua Cristianului, in zona trecerii la nivel cu CF, cu latimea de 3.00m si 
lungimea de 50.00m 

2. pe str. Cucului tronson 2 Etapa II la km 1+097, la parcarea Schaffler, cu latimea 
de 20.00m si lungimea de 3.00m. 

f) Podete 

Podete acces intersectie cu DN 73 

S-au prevazut doua podete tubulare DN1000 la intersectia dintre DN73 cu Strada 
Cucului si Aleea Duvenbeck pentru asigurarea continuitatii santurilor aferente DN 73.. 

Lungimea podetelor este de 16.00 m (Duvenbeck) respectiv 32.00 m (Cucului). 

g) Siguranta circulatiei 

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei s-au prevazut lucrari de semnalizare rutiera 
orizontala si verticala. 
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Semnalizarea rutiera orizontala 

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere, s-au prevăzut indicatoare rutiere 
(semnalizarea verticală), cu respectarea prevederilor tehnice din SR 1848/1 („Semnalizare 
rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1 : Clasificare, simboluri şi 
amplasare”) şi 1848/2 („Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare 
rutieră. Partea 2 : Condiţii tehnice”) : 

După terminarea lucrărilor, se va executa marcajul rutier longitudinal şi transversal 
(semnalizarea orizontală) cu respectarea prevederilor tehnice din SR 1848/7, 
„Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere”. 

Prin executarea marcajului rutier se sporeşte siguranţa în exploatare a străzilor. 

Indiferent de forma în care se prezintă, semnalizarea rutieră trebuie să furnizeze 
participanţilor la trafic indicaţiile obligatorii necesare pentru a circula în siguranţă pe 
drumurile publice. 

Pe timpul execuţiei lucrărilor semnalizarea acestora se va face conform Normelor 
metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de 
circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 
drumului - Ordin comun al Ministerului Transporturilor şi al Ministerului de Interne nr. 411 / 
1112 / 2000, cu completările şi actualizările ulterioare. 

Semnalizarea lucrărilor de execuţie reprezintă o sarcină a constructorului. 

S-au prevazut marcaje rutiere longitudinale si transversale conform SR 1848-
7:2015  

Vopselele folosite la marcajele rutiere vor fi certificate pentru trafic rutier intens cu 
grosimea de 3mm si vor avea adaos reflectorizant. 

Delimitarea sensurilor de circulatie se realizeaza cu linie discontinua tip „B” si cu 
linie continua tip „E” in zona intersectiilor. 

Sensurile de circulatie la pistele de biciclisti se delimiteaza cu linie discontinua tip 
„I”.  

Marcajele de traversare pentru pietoni au lungimea de 4,00m. 

Marcajele de traversare pentru biciclete sunt delimitate cu linii discontinue de 0,4m 
latime si pasul de 0,4-0,4-0,4m. Suplimentar se prevede marcaj de culoare rosie tip covor 
antiderapant cu latimea de 2,0m si linie discontinua tip „I” in ax. 

S-au prevazut marcaje de traversare pentru pietoni si biciclete inclusiv pe accesele 
la proprietati amenajate, unde marcajele pentru pieton au latime redusa de 1,50m. 

In proiect s-au prevazut marcaje transversale diverse de cedarea a trecerii, marcaje 
diagonale la capetele insulelor separatoare, sageti de presemnalizare a directiei. 

Semnalizarea rutiera verticala 

S-au prevazut indicatoare rutiere amplasate conform SR 1848-1:2011. 

Panourile indicatoare vor fi prevazute cu folie reflectorizanta clasa 2. 

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei 

Semnalizarea punctelor de lucru la lucrarile de modernizare a strazii Cucului, 
precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se vor face în 
conformitate cu „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de 
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public 
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si/sau pentru protejarea drumului” – emise de Ministerul de Interne si Ministerul 
Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul 
circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului. 

3.2.2 Canalizare pluviala 

Reteaua de canalizare pluviala in sistem separativ a fost prevazuta pentru 
preluarea si evacuarea apelor pluviale colectate pe ampriza strazii. 

Dimensionarea retelei de canalizare pluviala s-a facut conform pentru ploaia de 
calcul cu frecventa de 1 la 5 ani conform SR EN 752-4 si SR 1846-2-2007, amplasament 
tip orase, fara control asupra inundatiilor. 

A. OBIECT 1 Racordare la Şoseaua Cristianului 

Canalizarea pluviala  prevazuta pe str. Cucului Tronson 4 Etapa II porneste din 
dreptul km 1+073, de la limita inelului giratoriu si continua pana la debusarea in caminul 
existent din dreptul km 0+445 de pe tronsonul 4 Etapa I. Colectorul este realizat din teava 
PVC SN4 DN400 si are o panta unica de 0.0013 pe intregul traseu. 

S-au prevazut camine de vizitare de beton, cu capace carosabile clasa D400 si guri 
de scurgere stradale cu gratar carosabil si camin cu depozit, amplasate in functie de 
pantele drumului. Gurile de scurgere se racordeaza la colector cu prin conducte PVC SN4 
DN150. 

 Colector L = 634 m 

 Camine de vizitare 20 buc 

 Guri de scurgere  17 buc 

B. OBIECT 2 Racordare la DN 73 

Pe Strada Cucului Tronson 2 Etapa II s-a prevazut prelungirea canalizarii pluviale 
proiectate la etapa I. Aceasta se continua din caminul de la km 0+913 pana la km 1+019. 

 

Colectorul este realizat din teava PVC SN4 DN300 si are o panta unica de 0.0086 
pe intregul traseu. 

S-au prevazut camine de vizitare de beton, cu capace necarosabile clasa B125 si 
guri de scurgere stradale cu gratar carosabil si camin cu depozit, amplasate in functie de 
pantele drumului. Gurile de scurgere se racordeaza la colector cu prin conducte PVC SN4 
DN150. 

 Colector L = 105 m 

 Camine de vizitare 2 buc 

 Guri de scurgere  4 buc 

3.2.4 Iluminat public 

Reteaua de iluminat public proiectata aferenta obiectivului este prezentata in anexa. 

3.3. Costurile estimative ale investitiei 

Costurile estimative ale investitiei sunt prezentat in tabelul de mai jos 
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Solutia Valoarea fara 
TVA 

TVA Total 

Solutia 1. Sistem rutier suplu.   
13.123.275,30 
din care C+M: 
10.159.136,44 

2.473.488,65 
din care C+M: 
1.930.235,92 

15.596.763,96 
din care C+M: 
12.089.372,36 

3.4. Studii de specialitate 

3.4.1. Studiu topografic 

Studiu topografic, realizat de expert autorizat, consta dintr-un plan de situatie cotat 
ce cuprinde amplasamentul strazii analizate, obiectele din teren si limitele cadastrale 
active. 

Planul de topografic s-a efectuat in sistem stereo 70 planimetric si nivel Marea 
Neagra 75 altimetric. 

3.4.2. Studiu geotehnic 

Studiul geotehnic a fost efectuat de SC GEOTERRA INSTAL SRL in cadrul caruia 
s-au efectuat un numar de 3 foraje de cate 3,0m adancime. 

3.4.3. Studiu de trafic 

Strada Cucului 

Pentru volumul de trafic de pe Strada Cucului s-au preluat datele din Studiul de 
Fezabilitate pentru modernizarea acestuia in Etapa I. 

Pentru perioada de perspectiva 2020-2030 a rezultat un volum de trafic determinat 
pentru dimensionarea structurii rutiere Nc = 1.07 m.o.s. 

Intersectie cu DN 73 

Pentru verificarea capacitatii de trafic si dimensionarea structurii rutiere a 
intersectiei cu DN 73 s-a efectuat un studiu de trafic pentru perioada de perspectiva de 20 
ani, 2020-2040. 

Pentru determinarea traficului pe drumul national DN 73 s-au utilizat ca date de 
intrare cele mai recente date oficiale, privind valorile de trafic înregistrate în zona de 
influenţă a Proiectului. CESTRIN operează un număr de staţii de cântărire automată, 
strategic localizate şi posturi de numărare a traficului din care pot fi extrase date statistice. 
La fiecare 5 ani se întreprinde un studiu complet de trafic şi de matrice origine-destinaţie 
pe reţeaua principală de drumuri din Romania. Ultimul astfel de recensământ a fost 
efectuat in anul 2015. 

Pentru evaluarea componentelor de trafic de pe Strada Cucului si Aleea Duvenbeck 
s-au folosit datele recenzate in studiul de trafic „STUDIU DE CIRCULAȚIE DN73 KM 
126+100 – 128+300 - COMUNA CRISTIAN” elaborat de PREDUȘ PROIECT S.R.L. in 
anul 2018 in cadrul caruia s-au efectuat măsurători de debite de trafic pe categorii de 
vehicule pentru strada Stejarilor si Aleea Duvenbeck. 

In prezent legatura zonei Bartolomeu / Str. Cucului cu DN 73 se realizeaza prin Str. 
Stejarilor. In prezentul studiu s-a preconizat ca amenajarea racordarii directe a Str. Cucului 
la DN 73 va conduce la preluarea unui procent de 30% din volumul de trafic de pe Str. 
Stejarilor. 
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In urma analizei traficului pe DN 73 au rezultat urmatoarele: 

 

Drum cu 2 benzi, relief ses, 2020 v. fizic v. etalon 

Intensitate medie zilnica anuala 
MZA 

14628 19076 

Intensitatea orara de calcul Qc 1662 2168 

 

Conform Ordinului nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice rezulta ca traficul se inscrie in clasa de trafic 
„Intens”, corespunzatoare drumurilor cu patru benzi de circulatie. 
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Caracteristicile traficului 

Denumirea 
intensității 
traficului 

Intensitatea medie zilnică 
anuală 

Intensitatea orară de 
calcul 

Tipul drumului recomandat Exprimată în număr de vehicule 

Etalon 
(autoturisme) 

Efective 
(fizice) 

Etalon 
(autoturisme) 

Efective 
(fizice) 

1 2 3 4 5 6 

Foarte intens > 21.000 > 16.000 > 3.000 > 2.200 Autostrăzi sau drumuri expres 

Intens 11.001-21.000 
8.001-
16.000 

1.401-3.000 
1.001-
2.200 

Drumuri expres sau drumuri cu patru benzi 
de circulație 

Mediu 4.501-11.000 
3.501-
8.000 

550-1.400 400-1.000 
Drumuri cu două benzi de circulație 

Redus 1.000-4.500 750-3.500 100-550 75-400 

Foarte redus < 1.000 < 750 < 100 < 75 
Drumuri cu două benzi de circulație sau 

drumuri cu o bandă de circulație și 
platforme de încrucișare 

 

Ca urmare, pentru bratele intersectiei cu sens giratoriu aferente drumului national 
DN 73 s-a adoptat un profil transversal cu 2 benzi de circulatie pe sens. 

Trecerea de la o banda la doua benzi pe sens s-a amenajat conform Normativului 
AND 600, „Amenajarea benzilor de viraj la stanga”. 

In urma analizei pentru drum cu 4 benzi de circulatie au rezultat urmatoarele: 

 

Drum cu 4 benzi, relief ses, 2020 v. fizic v. etalon 

Intensitate medie zilnica anuala 
MZA 

14628 15739 

Intensitatea orara de calcul 
directionala QcD pe sensul cel mai 

incarcat 

914 984 

Intensitatea orara de calcul 
directionala QcD pe sensul mai 

putin incarcat 

748 805 

Intensitatea orara de calcul Qc 1662 1788 

 

Capacitatea de circulatie a intersectiei s-a analizat in doua cazuri de evolutie a traficului: 

a. Trafic pe DN 73 prognozat pe baza recensamantului CESTRIN din 2015, o varianta 
cu sensul mai incarcat Cristian-Brasov si o varianta cu sensul mai incarcat Brasov-
Cristian; traficul pe str. Cucului si Aleea Duvenbeck prognozat pe baza 
masuratorilor din 2018. 

b. Trafic pe toate bratele DN 73 prognozat pe baza masuratorilor din 2018. 

In urma analizei de capacitate de circulatie au rezultat urmatoarele: 

1. Intersectie tip turbogiratie – varianta de trafic (a) 

Capacitatea efectiva a intersectiei ................ 5859 v.e.t./h 
Solicitarea intersectiei .................................. 3231 v.e.t./h 
Rezerva medie de capacitate ....................... 54% 
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Gradul de saturatie ...................................... 0.55 
Nivelul de serviciu al intersectiei .................. B 
Intarzierea medie pe intersectie .................. 12.7 sec/v.e.t. 
Intarzierea maxima (cazul cel mai defavorabil) 19.4 sec/v.e.t. (brat Duvenbeck) 
 

2. Intersectie tip turbogiratie – varianta de trafic (b) 

Capacitatea efectiva a intersectiei ............... 5801 v.e.t./h 
Solicitarea intersectiei .................................. 3391 v.e.t./h 
Rezerva medie de capacitate ...................... 52% 
Gradul de saturatie ...................................... 0.58 
Nivelul de serviciu al intersectiei .................. B 
Intarzierea medie pe intersectie .................. 13.1 sec/v.e.t. 
Intarzierea maxima (cazul cel mai defavorabil) 17.2 sec/v.e.t. (brat Duvenbeck) 

 

CONCLUZII 

Configurarea intersectiei ca turbogiratie asigura capacitatea de circulatie necesara 
conform traficului mediu pe perioada de perspectiva 2020-2040 si un nivel de serviciu B, 
cu circulatie fluenta si fara cozi de asteptare. 

Dimensionarea sistemului rutier la traficul de calcul 

Determinarea traficului de calcul pentru dimensionarea sistemului rutier pe DN 73 s-
a facut pe baza recensamantului CESTRIN din 2015, pentru perioada de perspectiva 
2020-2040, rezultant urmatoarele: 

Nc,2b = 9.22 m.o.s. – Clasa de trafic „Exceptional” (drum cu 2 benzi de circulatie) 

Nc,4b = 6.46 m.o.s. – Clasa de trafic „Exceptional” (drum cu 4 benzi de circulatie) 

Sistemul rutier de pe amenajarea DN 73 (SRS.3) s-a dimensionat conform traficului 
de calcul determinat pentru drum cu 4 benzi de circulatie avand in vedere ca bratele 
intersectiei de pe DN 73 se amenajeaza cu 4 benzi de circulatie. 

In urma verificarii cu programul CALDEROM au rezultat: 

A. Criteriul deformatiei radiale la baza straturilor asfaltice 

RDOadm = 0.85 ; Rata de degradare prin oboseala admisibila pentru drumuri 
europene 

RDO = 0.74 (<RDOadm) ; Rata de degradare prin oboseala 

C. Criteriul deformatie verticale la baza sistemului rutier 

z =< zadm  

zadm = 1.99E+0.2 microdeformatii 

zadm = 1.60E+02 microdeformatii (<zadm) ; deformatia calculata la baza stratului de 
forma. 

 

3.4.4. Studiu hidrologic 

Reteaua de canalizare pluviala se dimensioneaza conform SR EN 1846-2 
Canalizari exterioare – Determinarea debitelor de ape meteorice si SR EN 752 Canalizari 
exterioare la debitul corespunzator frecventei pentru ploi de 1 la 5 ani. 
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3.5. Grafice orientative. 

Graficele de realizare a investitiei sunt prezenate in anexa. 

Cap. 4. Analiza optiunilor tehnico-economice. 

Analiza optiunilor tehnico-economice este prezentata separat in anexa. 

Cap. 5. Optiunea tehnico-economica recomandata 

5.1. Comparatia optiunilor propuse  

In cadrul etpei I s-au analizat 2 solutii, respectiv Solutia 1 cu structura rutiera supla 
si Solutia 2 cu structura rutiera semirigida.  

Deoarece din analiza respectiva a rezultat adoptarea solutiei 1, cu structura rutiera 
supla, solutie aprobata de Beneficiar, in prezentul studiu s-a adoptat direct Solutia 1. 
Alegerea a fost facuta datorita considerentelor descrise in etapa I, dar si pentru a realiza 
un sistem rutier omogen pe toata lungimea strazii.  

5.2. Justificarea scenariului propus 

Se propune adoptarea Solutiei nr.1, considerand urmatoarele: 

Penuria de balast de pe piata de materiale de constructii, material ce nu se 
foloseste in Solutia 1. 

Utilizarea stratului de balast stabilizat cu lianti hidraulici ca strat de poate duce la 
formarea de fisuri in imbracamintea asfaltica. 

Obtinerea unui sistem rutier omogen pe toata strada. 

Solutia 2 implica suprainaltari mai mari fata de nivelul drumului actual ceea ce 
conduce la dificultati in racordarea drumului nou la accese si drumuri laterale. 

Slutia 1 e mai scumpa/ieftina decat Solutia 2 

5.3. Descrierea scenariului 

Descrierea succinta a lucrarilor de modernizare a strazii Cucului prevazute este 
urmatoarea: 

Structura rutiera prevazuta pentru pentru lucrarile de modernizare din Etapa II 
este conform Solutiei 1 – Structura rutiera supla cu strat de baza din mixtura asfaltica si 
fundatie din piatra sparta. 

Profilul transversal la strazi este corespunzator categoriei III, cu o parte 
carosabila cu doua benzi de circulatie de cate 3,50m latime, doua spatii verzi adiacente 
partii carosabile cu latimea de 1,50m, un trotuar cu latimea de 1,50m si o pista de biciclisti 
cu latimea de 2,00m (2 benzi x 1,00m), rezultand o platforma cu latimea de 13,5m.  

Profilul transversal brate DN 73 este corespunzator unui drum de clasa tehnica II 
cu 4 benzi de circulatie. Trecerea de la drum cu doua benzi la drum cu 4 benzi se vace 
prin amenajarea benzii pentru viraj stanga. Partea carosabilă are panta transversala în 
acoperiş de 2.5%, cu latimea de 2x8.00m, insula separatoare de 1.50…4.00m latime si 
benzi de incadrare de 0.75m. 

Obiect 1. Racordare la Şoseaua Cristianului 

Racordarea Str. Cucului Tronson 4 Etapa II porneşte de la Km 0+525 până la Km 
Km 1+150 la capatul Sos. Cristianului. 
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Intersecţia str. Cucului Tronson 4 Etapa II cu Şoseaua Cristianului este amenajată 
cu sens giratoriu. 

Intersecţia cu sens giratoriu este amplasată la Km 1+095.55 pe strada Cucului 
Tronson 4 Etapa II şi are raza insulei centrale de 10.00 m iar raza exterioară a inelului 
giratoriu de 20.00 m. 

Pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma strazii s-a prevazut o canalizare 
pluviala in lungime de 634 m. 

Obiect 1. Racordare la la DN 73 

Racordarea la DN 73 se realizeaza prin prelungirea Tronsonului 2 din Etapa I de 
modernizare a străzii Cucului, de la Km 0+925.00 până în DN 73 la Km 1+098.30 in axul 
intersectiei cu DN 73. 

S-a prelungit reteaua de canalizare pluviala de pe Tronsonul 2 din Etapa I pe o 
lungime de 105 m. 

Trecerea la nivel cu calea ferată Bartolomeu-Zărneşti. Această trecere la nivel 
cu bariere, este amenajată la Km 1+053.60 pe strada Cucului Tronson 2, Etapa II. 

Modernizarea străzii Cucului prin racordarea acesteia cu DN73 presupune 
înfiinţarea unei noi treceri la nivel cu calea ferată Bartolomeu – Zărneşti, la km CF 9+285. 

Soluţia de realizare a trecerii la nivel cu calea ferată, agreată de către beneficiar 
(Primăria Municipiului Braşov) este aceea de a înzestra viitoarea TN  cu dale elastice noi 
de tip STRAIL pentru zona de interior a CF (între şinele de cale ferată) şi cu dale elastice 
noi de tip pontiSTRAIL pentru zonele de legătură între strada Cucului şi trecerea la nivel. 

Intersecţia cu DN 73. Această intersecţie între strada Cucului Tronson 2 Etapa II, 
DN 73 şi strada de acces la Duvenbeck SRL este amenajată cu sens giratoriu tip 
turbogiratie. 

Turbogiratia este amplasată la Km 1+098.70 pe strada Cucului Tronson 2 Etapa II 
si are raza interioara de 12.00m si raza exterioara de 22.45m. 

Amplasarea turbogiratiei implica amenajarea drumului national DN 73 pe o lungime 
de 410 m prin realizarea benzilor de viraj stanga pentru a asigura o parte carosabila cu 4 
benzi de circulatie pe bratele turbogiratiei. 

De asemenea s-au amenajat bratele corespunzatoare str. Cucului si Aleei 
Duvenbeck cu cate 2 benzi de circulatie. 

S-au prevazut o banda de viraj la dreapta dinspre Cristian/DN 73 spre Cucului 
amplasata pe traseul actual al DN 73, pana la intersectia cu bratul Str. Cucului, in zona 
barierei trecerii la nivel peste CF si banda de viraj la dreapta dinspre str. Cucului spre 
Brasov/DN 73. 

In cadrul amenajarii intersectiei s-au doua podete tubulare DN1000 ce traverseaza 
bratele Cucului si Duvenbeck in lungime de 32m si 16m pentru asigurarea scurgerii in 
santurile aferente DN 73. 

Siguranta circulatiei. Pentru asigurarea sigurantei circulatiei s-au prevazut lucrari 
de semnalizare rutiera prin marcaje si indicatoare. 

Iluminat public. S-a prevazut o retea de iluminat public pe intreaga lungime a 
traseului strazii, prezentata in anexa la docmentatie. 
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici   

a) Principalii indicatori tehnico-economici  

Obiect 1. Racordare la Şoseaua Cristianului 

Elemente fizice: 

Lungime totala amenajare strada ............................. 625 m 

Latime strada - carosabil ............................. 7,00 m 
 - benzi de circulatie .............. 2 buc 
 - spatiu verde ....................... 2x1,50 m 
 - trotuar  ................................ 1,50 m 
 - pista de biciclisti ................. 2,00 m 
 - platforma ............................ 13,50 m 

Capacitati fizice: 
Suprafata carosabil   ............................................. 1540 mp 
Spatii verzi  ............................................. 405 mp 
Trotuare   ............................................. 820 mp 
Pista de biciclisti   ............................................. 1354 mp 
Accese   ............................................. 150 mp / 1 buc 

Obiect 2. Racordare la DN 73 

Elemente fizice: 

Lungime totala amenajare strada/drum 
 - Str. Cucului ........................ 174 m 
 - Aleea Duvenbeck ............... 79 m 
 - DN 73 ................................. 410 m 

Latime strada - carosabil ............................. 7,00 m 
 - benzi de circulatie .............. 2 buc 
 - spatiu verde ....................... 2x1,50 m 
 - trotuar  ................................ 1,50 m 
 - pista de biciclisti ................. 2,00 m 
 - platforma ............................ 13,50 m 

Latime drum national - carosabil ............................. 16,00 m 
 - benzi de circulatie .............. 4 buc 
 - insula de separare.............. 4,00 m 
 - benzi de incadrare ............. 0,75 m 
 - acostamente ...................... 1,25 m 
 - platforma ............................ 22,50 

Capacitati fizice: 

Suprafata carosabil  - Str. Cucului ........................ 1365 m 
 - Aleea Duvenbeck ............... 350 m 
 - DN 73 ................................. 7470 m 

Spatii verzi - Str. Cucului ........................ 87 mp 
 - DN 73 ................................. 635 mp 

Trotuare  - Str. Cucului ........................ 105 mp 
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Pista de biciclisti  - Str. Cucului ......................... 140 mp 

Accese   ............................................. 60 mp / 1 buc 

 

 

Valoare investitie -mii lei Fara TVA TVA TOTAL 

Valoarea totala 

Etapa 1 

Etapa 2 

 

______ 

______ 

 

______ 

______ 

 

______ 

______ 

din care: C+M  

Etapa 1 

Etapa 2 

 

______ 

______ 

 

______ 

______ 

 

______ 

______ 

b) Durata estimata a investitiei 

Durata de executie estimata este de patru luni calendaristice. 

5.5. Prezentarea asigurarii reglementarilor specifice. 

Studiul de fezabilitate respecta toate reglementarile specifice lucrarilor de drumuri, 
podete, canalizare, amenajare albie, protectia mediului. 

5.6. Nominalizarea surselor de finantare 

Bugetul local. 

Cap. 6. Urbanism, acorduri si avize 

S-au intocmit documentatiile pentru acorduri si avize conform Certificatului de 
Urbanism nr. 288 din 31.01.2019 emis de Primaria Brasov. 

S-au obtinut urmatoarele acorduri si avize: 

 Apa 

 Alimentare cu energie electrica  

 Gaze naturale 

 STS Brasov 

 UPC Romania  

 Vodafone 

 Canalizare 

 Telekom 

 Flash Lighting Services 

 RDS&RCS  

 CNAIR/DRDP Brasov 

 SGA Brasov 
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 Politia Rutiera Brasov 

 ISC Brasov 

 CN CFR SA 

 APM Brasov 

CAP. 7. Implementarea investitiei 

7.1. Entitatea responsabila cu implementare investitiei. 

Primaria Municipiului Brasov va fi entitatea responsabila cu implementare  
investitiei. 

7.2. Strategia de implementare 

Durata de implementare a investitiei va fi de 12 luni 

Durata de executie va fi de 4 luni calendaristice 

Esalonarea investitiei :  

- anul 1:  15.596.763,96 lei 

7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 
necesare  

Pentru exploatarea in bune conditii se vor respecta prevederile caietelor de sarcini 
privind urmarirea in timp a lucrarilor de drumuri, canalizare si amenajare albii. 

 
Bucuresti, noiembrie 2019 

 

Intocmit 

Ing. Cippi Alexandru 

Verificat 

Ing. Smarandache Daniel 

 


