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MEMORIU TEHNIC 
 
 

CAP. 1. DATE GENERALE 

Prezenta documentație, ”RESTAURANT MC DONALD’S TIP DRIVE, AMPLASARE 

SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ PE FAȚADĂ ȘI ÎN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE 

JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, LOCURI DE PARCARE, SPAȚII VERZI ȘI 

ORGANIZARE DE ȘANTIER”, tratează lucrările de amenajare a circulațiilor interioare auto și 

pietonale în cadrul unui restaurant de tip ”drive”, cu acces rutier  din drumul județean DJ 691, în 

zona km 2+824, pe partea dreaptă, în comuna Dumbrăvița, strada Conac, acces rutier care va 

asigura legătura dintre DJ 691 / strada Conac în comuna Dumbrăvița și parcela CF 414275, 

destinată scopului mai sus amintit. 

Documentația s-a întocmit având la bază Certificatul de Urbanism nr. 497/24.06.2022 

emis de comuna Dumbrăvița şi planul topografic al zonei, întocmit la scara 1:1000 în sistem de 

coordonate și sistem nivelitic arbitrar. 

 

CAP. 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Amplasamentul ce face obiectul acestei documentații este situat în comuna Dumbrăvița, 

strada Conac, pe partea dreaptă a străzii (direcție spre centrul comunei), la circa 90 m de 

intersecția cu sens giratoriu ce asigură accesul la complexul comercial Kaufland. Se menționează 

faptul că pe acest sector al străzii Conac, se suprapune și traseul drumului județean DJ 691 

(Timișoara – Lipova), care, în plus, pentru sectorul Timișoara – Giarmata, reprezintă și calea de 

legătură cu autostrada A1 (București – Nădlac) prin nodul Giarmata. 

În zona amplasamentului (DJ 691, km 2+824), strada Conac (DJ 691) se desfășoară în 

aliniament, cu trei benzi de circulație din care 3.35 m + 3.50 m pe sensul spre centru – una pentru 

mersul înainte, respectiv, cea de lângă axă pentru virajul la stânga, accesarea străzii Bruxelles, 

respectiv, o bandă spre Timișoara în lățime de 3.50 m și acostamente de 1.00 m balastate. 

Structura rutieră a părții carosabile se prezintă cu îmbrăcăminte bituminoasă. De asemenea, se 

menționează că în dreptul amplasamentului ce face obiectul documentației, axa străzii este 

marcată cu linie continuă. 

La limita sudică a parcelei CF 414274, paralel cu aceasta se desfășoară ieșirea din 

complexul comercial Kaufland, un  drum cu o singură bandă de circulație, cu lățimea de 3.50 m, 



și cu îmbrăcăminte bituminoasă. Ieșirea de pe acest drum este reglementată din punct de vedere 

al circulației rutiere atât prin indicatoarele existente cât și prin marcaj, doar cu relație de dreapta, 

spre centrul comunei Dumbrăvița. 

Accesul la parcela pe care se va construi restaurantul ce face obiectul acestei 

documentații se va face dintr-un drum construit pe parcela CF 414274, aflat în prezent în 

construcție (se menționează faptul că acest drum are deja aviz din partea Consiliului Județean 

Timiș – Direcția de Drumuri și Poduri Județene, nr. R15974 / 5 iulie 2022). 

Se menționează faptul că pe planul de situație nu sunt poziționate rețelele subterane, 

drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deținătorii de rețele subterane, în 

vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente. 

 

CAP. 3. SOLUȚIA PROIECTATĂ 

3.1. Descriere, elemente geometrice 

Obiectivul acestei documentații, ”RESTAURANT MC DONALD’S TIP DRIVE, AMPLASARE 

SEMNALISTICĂ LUMINOASĂ PUBLICITARĂ PE FAȚADĂ ȘI ÎN INCINTĂ, MOBILIER URBAN, LOC DE 

JOACĂ, TERASĂ, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, LOCURI DE PARCARE, SPAȚII VERZI ȘI 

ORGANIZARE DE ȘANTIER” este realizare unui restaurant McDonalds la care pe lângă serviciul 

clasic de servire se adaugă și serviciul servire ”drive”, cel prin care clientul face comanda din 

autoturism și, de asemenea, își va prelua comanda tot în autoturism, după care va părăsi locația. 

În acest sens, pentru a asigura întreaga gamă de servicii specifice se vor realiza, din 

punct de vedere al circulației rutiere și pietonale,  următoarele: 

- intrări din drumul de pe parcela CF 414274. Se vor realiza două intrări după cum 

urmează: 

 un prim acces se va realiza cu viraj la stânga imediat după accesarea străzii, pe o 

lățime de 6.00 m, acces ce va asigura accesarea locurilor de parcare ale 

restaurantului (7 locuri 2.30 x 5.00 m + 13 locuri 2.30 x 5.00 m dispuse la latura 

sudică a restaurantului). Între locurile de parcare se desfășoară o cale de rulare cu 

circulația în ambele sensuri în lățime de 6.00 m; 

 un al doilea acces, dispus la circa 42.00 m de marginea actuală a drumului județean 

DJ 691 (strada Conac), acces cu sens unic, care va asigura atât accesarea locurilor 

de parcare descrise anterior (cu viraj la stânga), cât și accesarea (prin acces 

controlat cu barieră) a sistemului ”drive” de comandă a meniului din autoturism și 

recepționarea acesteia la ghișeele dispuse pe latura nordică a clădirii 



restaurantului. În plus, clientului i se poate asigura, în cazul în care nu va mai face 

nici o comandă, înaintarea  spre strada Barcelona, unde are asigurate toate 

relațiile de direcționare.  

- circulații interioare. Așa cum s-a arătat anterior, se asigură în interiorul incint6ei 

platformei restaurantului circulații auto cu două sensuri pentru deservirea clasică a 

restaurantului (prima intrare din drumul de pe parcela CF 414274) respectiv, un circuit 

cu sens unic, în lățime de 3.00 m, care asigură legătura din cel de-al doilea acces la 

latura nordică a clădirii – sistemul ”drive”; 

- trotuare și terase, realizate din pavaj; 

- structura rutieră pentru platformele carosabile interioare este o structură rutieră 

elastică: 

 6 cm strat de uzură din beton asfaltic deschis BA 16; 

 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

 25 cm strat inferior de fundație din balast; 

 15 cm strat de formă din balast; 

- dirijarea circulației și reglementarea priorității pentru circulația de pe strada Conac 

(drumul județean DJ 691) prin realizarea de marcaje orizontale noi și prin amplasarea 

de indicatoare de circulație conform SR 1848-1...7/2011, asigurând, ca și în prezent,  

prioritate pentru traficul de pe strada Conac (drumul județean DJ 691); 

Având în vedere că în prezent pe sectorul străzii Conac (DJ 691  Timișoara – Lipova) în 

zona intersecției cu drumul ce face obiectul acestei documentații se execută lucrări de reabilitare 

a străzii (ca proiect al Consiliului Județean Timiș, întrerupte în acest moment), reabilitare care va 

lua în considerare și transformarea străzii Conac în drum cu 4 benzi de circulație, ca descărcare a 

autostrăzii A1 din nodul Giarmata spre Timișoara, amenajarea intersecției în acest punct va lua 

în considerare următoarele etape: 

- în Etapa I-a, va fi amenajată o intersecție în „T” cu viraj obligatoriu la dreapta și racordare 

la marginea dreapta din prezent a carosabilului străzii Conac (drumul județean DJ 

691), amenajare care nu implică modificări majore în ceea ce privește circulația 

rutieră prezentă, fiind necesară doar prelungirea trecerii de pietoni de pe ieșirea 

Kaufland pe lățimea drumului nou proiectat, respectiv semnalizarea cu indicatoare 

și marcaje corespunzătoare; 

- în Etapa a II-a, de perspectivă, conform proiectului de reabilitare a DJ 691, al C. J. Timiș, 

va fi amenajată o intersecție în „T” cu viraj obligatoriu la dreapta și racordare la 



noua margine dreaptă a carosabilului străzii Conac (drumul județean DJ 691) după 

lărgirea acestuia la 4 benzi de circulație (2 x 2 3.00 m) conform proiectului de 

reabilitare a străzii (ca proiect al Consiliului Județean Timiș). Se menționează faptul 

că în această etapă, prin prevederea drumului ce face obiectul acestei documentații, 

proiectul de reabilitare va necesita ajustări locale după cum urmează: 

 ca și în prima etapă, prelungirea trecerii de pietoni de pe ieșirea Kaufland și pe 

lățimea drumului nou proiectat, respectiv semnalizarea cu indicatoare și 

marcaje corespunzătoare; 

 mutarea cu circa 12.00 m în față (la poziția km 2+837) a trecerii de pietoni 

prevăzute în proiectul de reabilitare al C.J. Timiș, deoarece această trecere de 

pietoni, conform acestui proiect, ar fi plasată în dreptul drumului ce face 

obiectul acestei documentații; 

 ca și consecință a punctului anterior, mutarea cu circa 12.00 m în față (la poziția 

km 2+854), a stației pentru mijloace de transport în comun. 

Modificările prezentate pentru această etapă se desfășoară tot între ieșirea 

Kaufland și strada Barcelona, fără a afecta principial soluția din proiectul 

existent de reabilitare a DJ 691. Drept pentru care, în ceea ce privește accesul 

din strada Conac (DJ 691, km 2+854, dreapta) a fost emis avizul nr. R15974 / 

5 iulie 2022, din partea Consiliului Județean Timiș – Direcția de Drumuri și 

Poduri Județene. 

 

3.2. Execuția lucrărilor 

Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen 

de lucrări. 

Începerea lucrărilor se va face numai după obținerea autorizației de construcție, 

întocmirea procesului verbal cu deținătorii de rețele tehnico – edilitare și obținerea aprobării de 

la C.J. Timiș – Direcția Tehnică. 

Pentru perioada execuției lucrărilor în zona drumului județean DJ 691 Timișoara – 

Lipova, beneficiarul și executantul vor fi obligați să respecte normele de protecția muncii și 

siguranța circulației, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulație.  

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării acceselor rutiere din zonă, precum și al 

semnalizării rutiere (indicatoare și marcaje) necesare pentru amenajarea acceselor rutiere la 

obiectiv va fi suportat de către beneficiar, iar execuția lucrărilor se va face de către o unitate 



specializată în lucrări de drumuri. 

 

CAP. 4. ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

Organizarea de șantier se va limita la rulote pentru muncitori și unelte, iar acestea se 

vor amplasa pe terenul beneficiarului. 

La executarea lucrărilor pe șantier se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în 

actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme și Instrucțiuni  tehnice, pentru fiecare gen 

de lucrări, precum și prevederile prevăzute în caietele de sarcini. 

Materialele necesare se vor aduce la șantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind 

interzisă realizarea de depozite pe ampriza drumului. 

Se vor lua măsuri deosebite privind siguranța circulației, mai ales semnalizarea pe timp 

de zi și de noapte. 

 
CAP. 5. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Prin lucrările proiectate și tehnologiile de execuție adoptate, zona agricolă nu va fi 

afectată, iar materialele din decapări și săpături vor fi: 

- utilizate pentru întreținerea altor drumuri, pietruite sau din pământ (balast, piatră 

spartă); 

- transportate în depozite stabilite de comun acord cu organele locale (excedentul de 

săpătură). 

Materialele utilizate pentru construcție sunt materiale tradiționale pentru acest gen de 

lucrări și care nu poluează mediul la punerea în operă: piatră brută, piatră spartă, balast, beton 

de ciment, emulsie bituminoasă, mixturi bituminoase, etc. 

 
CAP. 6. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

Controlul calității lucrărilor se va face prin grija beneficiarului cu respectările legale 

cuprinse în standarde, norme, instrucțiuni tehnice etc. precum și a caietelor de sarcini. 

Calitatea materialelor puse în operă va fi atestată prin buletine de calitate care însoțesc 

materialele livrate de furnizori. 

Semifabricatele vor fi verificate din punct de vedere al calității în laboratorul de șantier 

sau în laboratorul furnizorului respectiv. 

Se interzice punerea în operă a materialelor sau semifabricatelor care nu corespund din 

punct de vedere calitativ. 



 

CAP. 7. CONCLUZII 

Prezenta documentație cuprinde toate lucrările rutiere necesare a fi realizate pentru 

amenajarea accesului rutier la restaurantul McDonald’s tip ”drive”, cu acces din strada Conac, 

(drumul județean DJ 691 Timișoara – Lipova, km 2+824 dreapta), în intravilanul localității 

Dumbrăvița, județul Timiș. 

Menționăm faptul că beneficiarul și executantul lucrării au obligația de a obține, înainte 

de începerea lucrărilor, AVIZUL de la deținătorii de rețele subterane, privind poziția exactă a 

acestora și a eventualelor măsuri de protecție ce trebuie luate pentru a se realiza lucrările de 

amenajare a intersecției. 

          

 

 

 

ÎNTOCMIT,      Verificat, 

ing. Dorin Niță      ing, Florin COȘOVEANU 


