
 

Catre, 

Primaria Municipiului Timisoara 

 

In atentia:  

Domnului Dominic Fritz – Primar 

Domnului Ruben Latcau – Viceprimar 

Domnului Cosmin Gabriel Tabara Amanar – Viceprimar 

Domnului Matei Creieveanu – Administrator Public 

 

Referitor la: 

Solicitare informatii in baza legii 544 din 12 octombrie 2001 - Contract de lucrari 

(actualizare proiect tehnic şi execuţie lucrări) aferente obiectivului de investiţii „PASAJ 

INFERIOR SOLVENTUL” 

 

 

 

Stimati domni, 

 

Prezenta solicitare este formulata in sensul prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 

2001 prin care se asigura accesul liber și neîngrădit la orice informații de interes public, si asigura 

aplicarea principiilor fundamentale in relationarea dintre persoane și autoritățile publice. 

APMGS incearca sa contribuie la creșterea gradului de conștientizare generală a 

comunității cu privire la necesitatea și valoarea cercetării și aplicării monitorizarii structurale și 

geotehnice.  

Lucrarile de arta (podurile, pasajele, viaductele, etc)  reprezintă o parte esențială a oricărei 

rețele rutiere sau feroviare și, prin urmare, reprezintă un activ foarte important care trebuie tratat 

cu mare grijă. Astfel ca necesitatea monitorizării permanente a stării structurale se impune. 

Mentionam ca acesta preocupare este sustinuta de faptul ca in majoritatea proiectelor de 

infrastructură ajunse în faza de execuție – nu exista o analiză și buget adaptat lucrărilor de urmărire 

a comportării structurale și geotehnice în timpul execuției și exploatării. De asemenea, în caietele 

de sarcini, deseori întâlnim doar câteva rânduri sumare dedicate lucrărilor de monitorizare, de altfel 

esențiale pentru investiția oricărui proprietar de infrastructură. 

Doar bugetând corect lucrările de monitorizare, se poate obține un echilibru tehnic și 

financiar pe termen lung. Mai mult, managementul și monitorizarea acestor riscuri nu se oprește 

la predarea proiectului tehnic, la punerea lui în funcțiune, ci continuă pe toată durata vieții 

infrastructurii, pentru siguranță și durabilitate.  
Scopul nostru, al tuturor celor implicați într-un fel sau altul în procesul de construcții, ar 

trebui să fie să contribuim la construirea unei infrastructuri durabile, care să poată fi folosită în cel 

mai sigur și bun mod cu putință. 



 

Din corespondenta noastra cu Inspectoratul de Stat în Construcții am inteles cu claritate 

faptul ca din perspectiva organului tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul 

construcţiilor si conform P130/99, este responsabilitatea investitorului/beneficiarului/utilizatorului 

sa contracteze de pe piata libera servicii de urmarire curenta si speciala a comportarii lucrarilor de 

arta in etapele de executie si exploatare.  

De altfel, aspectele legate de obligativitate si responsabilitate sunt tratate si la nivelul 

legislatiei specifice, fiind clar identificat faptul ca intentia legiuitorului este de aplicabilitate 

obligatorie sub caracter de conformare. 

 

Analizand informatiile disponibile in spatiul public cu privire la contractul de lucrari 

(actualizare proiect tehnic şi execuţie lucrări) aferente obiectivului de investiţii „PASAJ 

INFERIOR SOLVENTUL”, avem rugamintea sa ne puneti la dispozitie documetele referitoare la 

monitorizarea geotehnica si structurala din care sa rezulte masurile adoptate de catre Beneficiar si 

Prestator pentru asigurarea serviciilor de monitorizare atat pe perioada executiei cat si pentru etapa 

de exploatare.  

 

In acest sens exemplificam nelimitativ urmatoarele documente: 

a) Cerintele Beneficiarului referitor la analiza riscurilor structurale si geotehnice si 

monitorizarea acestor riscuri ; 

b) Proiectul de Monitorizare Geotehnica si Structurala a constructiilor din zona de 

influenta si a constructiei noi (infrastructura feroviara, etc), proiect care sa acopere atat 

faza de executie, cat si faza de exploatare, document emis de catre Proiectantul lucrarii ;  

c) Lista de echipamente puse in opera – rapoarte de instalare, rapoarte de monitorizare ; 

d) Plan de interventii in regim de urgenta in cazul producerii unor incidente pe parcursul 

executiei lucrarilor si in faza de exploatare a pasajului. 

e) Etc. 

 

Va multumim anticipat pentru raspuns si ramanem la dispozitia Dvs pentru orice informatii 

necesare. 

 

Cu respect,                                                                                                            Data : 17.10.2022 

 

Mariana GARSTEA 

Presedinte APMGS 

 
 

 

 

 

 


