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MEMORIU JUSITIFICATIV
I.

DATE GENERALE

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl reprezintă necesitatea realizării lucrărilor de recondiționare ale
locului terenului de fotbal din cadrul școlii Otelec. Datorită utilizării frecvente a obiectivului multe dintre
echipamente și din mobilierul urban prezintă degradări. Astfel ne aflăm în fața unui teren de fotbal care nu își
mai îndeplinește funcțiile principale și în care practicarea activitățiilor de joacă riscă să devină un pericol
pentru cei care îl practică.
II.

SCOPUL ORGANIZARII PROCEDURII

Curtea scolii Otelec destinata spre lucrari de modernizare este situata pe teritoriul administrativ al
comunei Otelec,in intravilanul central al satului Otelec, de-a lungul drumului Strada Mica. Terenul propus
spre modernizare se afla in proprietatea primariei Comunei Otelec si are o suprafata totala aproximativa de
900 mp, asupra terenului nefiind instituit un regim special.
In urma analizei terenului, s-a constatat urmatoarele aspecte:
-lipsa aleilor;
-mobilierul urban lipseste;
-ansamblul de echipamente de joaca necesita lucrari de reparatii;
-lipsa vegetatiei;
-patura verde existenta este formata dintr-un strat de diferite plante ierboase inestetice, fara valoare
decorativa;
-nevoia de a mari suprafetele verzi din localitate;
-urmarirea dezvoltarii la capacitate maxima a potentialului de recreere din zona.
Lucrarile de reabilitare propuse sunt importante pentru cresterea calitatii suprafetelor spatiilor verzi din
sat in vederea apropierii de normele si de standardele europene privind spatiul verde. Prin propunerea de
reparatii si intretinere se urmareste valorificarea potentialului terenului, aceasta va deveni un punct de
interes, diversitate si atractivitate pentru scolarii satului Otelec.
Scopul acestei lucrari este de a imbunatati atat conditiile de mediu, cat si imbunatatirea estetica a unui
spatiu verde in prezent neglijat, dar care prezinta un mare potential pentru dezvoltarea localitatii.
Investitia vizeaza lucrari de modernizare, dotare si reparatii a curtii Scolii din Comuna Otelec si cuprinde
urmatoarele lucrari principale:
1. Amenajarea terenului avand ca scop functionalitatea de curte a scolii cu locuri de joaca si activitati
sportive pentru elevi
2. Amenajare unei retele de alei;
3. Montarea de mobilier urban: banci si cosuri de gunoi;
4. Implementarea unui teren sintetic de fotbal imprejmuit;
5. Plantare de arbori si gazonare zone peluzate.
Terenul propus spre amenajare are o suprafata plana de aproximativ 900 mp.
In proiectul de INTRETINERE SI REPARATII TEREN DE FOTBAL – SCOALA OTELEC s-au urmarit a fi
indeplinite urmatoarele functionalitati:
-largirea sferei de functionalitate a curtii scolii;
-realizarea unor principii compozitionale la un inalt nivel calitativ;
-introducerea elementelor de impact vizual;
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- crearea de spatii pentru odihna, joaca si activitati de agrement.

III.

CONDITII GENERALE SI SPECIFICE
În cadrul contractului se vor executa lucrări de constrcuții cuprinzând următoarele operații:
1. Amenajarea terenului avand ca scop functionalitatea de curte a scolii cu locuri de joaca si activitati
sportive pentru elevi
2. Amenajare unei retele de alei;
3. Montarea de mobilier urban: banci si cosuri de gunoi;
4. Implementarea unui teren sintetic de fotbal imprejmuit;
5. Plantare de arbori si gazonare zone peluzate

IV.

CONDIȚII DE EXECUTIE

CAPITOLUL (1) –CIRCULATIA – SUPRAFETE PAVATE
Pentru circulatia in curtea scolii s-a propus o alee in forma de L cu latime de 1.2m care sa strabata
suprafata terenului realizand legatura intre obiective (acces - teren de fotbal - loc de joaca pentru copii).
Suprafata totala pavata este de 61 mp. Materialele folosite in executarea aleii vor fi moderne, cu materiale
ecologice, de calitate inalta si durabile, pavele prefabricate din beton, de 6 cm grosime, asezate pe un pat
de balast si nisip foarte bine compactat si cu borduri aferente.
Amenajarea aleii cuprinde si montarea de borduri (10x15cm) asezate pe o fundatie din beton de ciment
10x20cm. Lungimea totala a bordurilor este de 135 ml.Aleea se va executa cu o panta transversala cu valori
1,0 ... 1,5 %, iar profilul longitudinal proiectat va urmari pe cat posibil profilul actual impus de teren, astfel
incat sa se asigure dirijarea apelor meteorice spre zonele verzi adiacente aleii. Cotele de nivel proiectate vor
fi corelate cu zonele adiacente.
Structura aleii propuse:
- 6 cm pavele prefabricate din beton;
- 3 cm strat suport nisip;
- 15 cm fundatie balast;
- Geotextil.
Montarea bordurilor: se face incepand cu trasarea santului pentru fundatia din beton dupa asezarea si
compactarea pietrisului. Se realizeaza o sapatura de fundatie continua cu adancimea cuprinsa intre 10-15
cm si se toarna betonul, clasa minima C 8/10. Turnarea se poate opri atunci cand betonul ajunge la nivelul
stratului de pietris. Dupa intarirea betonului in fundatie, peste acesta se toarna un strat de mortar de ciment
cu grosimea de 25 mm. Pentru incastrare se toarna la exterior un beton de incastrare clasa C16/20 pe minim
jumatate din inaltimea bordurii. La un interval de 15 m se lasa un rost de tasare de 10 mm grosime, pentru
dilatarea betonului de incastrare. Rosturile intre borduri se lasa de 8-10 mm daca acestea se umple cu
mortar sau 2-3 mm in cazul rosturilor neumplute. Montajul elementelor se face pe patul de pavaj pregatit
respectand inaltimea, unghiul si aliniamentul (cu ajutorul sforii), lasandu-se rosturi de minim 3-5 mm. Dupa
ce elementele au fost montate umplerea rosturilor se face cu nisip de 0/4 mm, se poate utiliza materialul cu
care s-a creat patul pavajului. Umplerea are un rol deosebil de important pentru capacitatea portanta si
functionala. Deoarece materialul de rosturi are nevoie de timp sa se aseze este obligatoriu ca umplerea sa
se realizeze de cateva ori la intervale de timp regulate. La final se realizeaza compactarea pavajului dupa
uscarea acestuia si indepartarea nisipului in exces. Operatia se face transversal pe directia de montaj cu un
vibrator cu placa si dispozitiv de alunecare cu greutatea de 170-220 kg si o forta centrifuga de minim 20-30
kN. Montarea pavajelor: Dupa montarea bordurilor se realizeaza montarea pavajului pe un strat de nisip. Pe
infastructura se asterne patul de pavaj din nisip cu granulatia de 0/4 mm, cu grosimea de 5 cm. La punerea
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in opera pavelele trebuie alese intotdeauna din mai multi paleti. Dispunerea se incepe, dupa posibilitati cu
zona dreapta sau cu unghiul drept. Dupa primele 4-5 siruri, se continua lucrarea numai de la suprafetele
deja executate (de la cap). Se va respecta o grosime a rosturilor de cel putin 3-5 mm pentru a putea
compensa tolerantele dimensionale ale pavelelor. Odata cu avansarea in dispunerea pavajului, se adauga
intotdeauna, simultan, nisip in rosturi. La realizarea aleii pietonale se va tine cont de prevederile Normativului
NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001 privitoare la trotuare, rampe, scari si trepte din spatiul urban
pentru a permite accesul neingradit a persoanelor cu disabilitati in infrastructura modernizata.

CAPITOLUL (2) – SUPRAFETE DIN PIATRA SPARTA
DATE GENERALE
Suprafetele din piatra sparta sunt prevazute perimetral, pe trei laturi ale terenului de fotbal (cf. plansa
03.Plan desituatie propus).
Principalele etape de montare a pietrisului:
-

pregatirea terenului, asigurand tasarea si planeitatea corecta a terenului;

-

ingradirea spatiului cu separator gazon (prin aceasta operatie se delimiteaza terenul supusgazonarii
de suprafata pe care se va asterne pietrisul decorativ);

-

compactarea terenului pe care se doreste asternerea pietrei ornamentale concasate;

-

asternerea agromembranei/geotextil;

-

montarea pietrisului decorativ intr-un strat de 3 cm.

CAPITOLUL (3) – EHIPAMENTE CU MONTAJ ( MOBILIER URBAN ȘI ECHIPAMENTE DE
JAOCĂ)
DATE GENERALE
Calitatea mobilierului propus este definitorie pentru imaginea finala a obiectivului si a intregii zone
propusa dezvoltarii. Se recomanda procurarea unui mobilier realizat intr-o maniera stilistica care sa se
inscrie in linia generala a ansamblului si intr-o cromatica cat adecvata compozitional. Se propune folosirea
unei game de mobilier cu un design deosebit. Mobilierul urban propus este realizat din materiale naturale:
lemn de esenta moale montat pe un schelet metalic.
Se vor montata banci si cosuri de gunoi intr-o conceptie unitara, in concordanta cu stilul adoptat.
Pentru aceasta amenajare s-au prevazut urmatoarele categorii de mobilier:
- banca din lemn – 5 buc;
- cos de gunoi – 3 buc.
Bancile vor fi realizate din lemn, amplasate conform Plan dotari. Acestea sunt fixate in fundatia din
beton simplu C8/10, prin intermediul unor confectii metalice de tip cornier cu laturi egale de 60x60. Cosurile
de gunoi vor fi realizate pe structura de fier, fiind imbracate in lemn. Acestea sunt amplasate conform Plan
dotari, fiind asezate pe o fundatie din beton simplu C8/10. Fixarea se va face prin intermediul unei tije filetate
inglobata in blocul de fundare. Mobilierul urban va fi montat prin fixare in fundatii de beton.

CAPITOLUL (4) – TEREN SINTETIC DE FOTBAL
Investitia vizeaza dotarea curtii scolii cu un teren sintetic de fotbal. Suprafata de joc se va realiza din
gazon sintetic, dimensiunile in plan ale terenului sunt de 18x15m, panta de drenare a terenului este de
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1%.
Lucrarile ce se vor realiza pentru amenajarea terenului de fotbal sunt urmatoarele:
-

terasarea terenului, realizareade sapaturi, umpluturi si compactarea acestora;
realizarea platformei pentru amenajarea terenului de fotbal, constand in:
strat de balast 15 cm;
strat piatra sparta 10 cm;
strat nisip fin 3 cm;
folie PVC;
10 cm placa de beton C12/15 armata cu plasa sudata Ø4 OB37, prevazuta cu o panta de scurgere
de 0.25%, orientata dinspre linia centrala a terenului spre lateral.
peste placa de beton se va monta gazonul sintetic multifunctional.

Gazonul sintetic este propice sporturilor, densitatea gazonului ajuta la buna desfasurare a jocului, iar
flexibilitatea
impiedica accidentarile jucatorilor.

CAPITOLUL (5) – IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL
Imprejmuirea terenului sintetic de fotbal este perimetrala, in lungime totala de 66 ml, structura imprejmuirii
este formata din fundatii izolate tip bloc beton simplu, elementele structurale aunt realizate din montanti
metalici rectangulari si plasa impletita din polietilena. Imprejmuirea va contine o poarta este de tip cadru din
teava metalica.
Structura imprejmuirii este alcatuita astfel:
- Infrastructura este formata din fundatii izolate de tip bloc beton simplu clasa C18/22.5. Dimensiunile
blocurilor de beton simplu sunt 50x50cm, adancimea de fundare este de -0.90 m fata de cota
terenului;
- Elementele structurale de colt sunt realizate din montanti metalici rectangulari 100x50x3mm de
inaltime 600 cm si cordoane perimetrale din teava 30x30x3mm;
- Elementele structurale de camp sunt realizate din montanti metalici rectangulari 100x50x3mm de
inaltime 600 cm si cordoane perimetrale din teava 30x30x3mm;
- Imprejmuirea se realizeaza cu plasa impletita din polietilena Ø3.5mm;
Imprejmuirea va contine o cale de acces de 1.2m. Poarta este de tip cadru din teava metalica profilatura
patrata 40x40x3mm si plasa metalica profilata.
Finisaje: vopsitorie de protectie anticoroziva pentru toate elementele metalice.
Imprejmuirea va avea o inaltime totala de 6.0 m.

CAPITOLUL (6) – VEGETATIA PROPUSA
Se propune popularea zonei verzi cu de specii de foioase. Vegetatia va fi plantata in aliniamente in zonele
perimetrale sau de-a lungul trotuarelor.
Gazonul va fi de tip gazon prin insamantare, format din seminte de:
- Festuca arundinacea - 40% (planta perena cu durata relativ mare de viata, cu o rezistenta mare la
calcat, are o densitate foarte mare si aspect fin);
- Festuca rubra rubra – 20% (planta perena, foarte densa);
- Poa pratensis – 15% (planta perena prin folosirea careia se obtine un covor vegetal rezistent darcu
un aspect mai grosier);
- Lolium perene – 25 % (planta perena, cu instalare si crestere rapida, rezistenta relativ buna la
calcare).
La alegerea compozitiei gazonului s-a tinut cont de scopul si utilitatea amenajarii, rezultand un gazon
special pentru un trafic intens si joaca in sezonul de vara, care va beneficia de lucrari de intretinere lunare.
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CAPITOLUL (7) – MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PREVENIRE SI STINGERE A
INCENDIILOR
La executarea lucrarilor se vor respecta:
- Decretul Consiliului de Stat nr.400-81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si
întretinerea utilajelor si masinilor, întarirea ordinii şi disciplinei în unitatile cu foc continuu, sau
care au instalaţii cu grad ridicat de exploatare;
- Legea Protecţiei Muncii nr. 90 – 1996;
- Regulament privind protectia si igiena muncii aprobat cu ordinul 9 – 15.03.1993 al MLPAT;
- Norme metodologice de aplicare a Legii Protectiei Muncii – 1996;
- Norme generale de protectia muncii – 1996;
- PE 006 – 81 – Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile MEE Ordinul MS 1957
– 1995 privind aprobarea Normelor de medicina a muncii, publicat în Monitorul Oficial nr. 60 bis
– 26.03. 96;
- Ordinul MMPS nr. 225 – 1995 – privind aprobarea Normativului cadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie, publicat în Monitorul Oficial nr.
189 – 21.08.1995;
- Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 60 – 1997 privind apararea împotriva incendiilor Ordinul MI
nr. 775 – 1998 pentru aprobarea dispozitiilor generale de prevenire si stingere a incendiilor;
- Ordinul MI nr. 1023 – 1999 privind aprobarea Normelor generale de ordine interioara pentru
prevenirea si stingerea incendiilor DG PSI – 001;
- Ordinul MI nr. 1080 – 2000 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea în domeniul
prevenirii si stingerii incendiilor DG PSI – 002.
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