
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA FADES 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E Nr. 32 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General şi a Indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii,. Modernizare drumuri satesti in comuna Pades,judeţul Gorj" 

Consiliul local al comunei Pades judeţul Gorj ; 
Având in vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ; 
-Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Pades, Judeţul Gorj; 
Prevederile OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene; 

Prevederile a r t 44 si 45 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si 
completările ulterioare ; 

Prevederile H.G.nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin 4 lit d), art. 139 aln.l si art. 196 aln. 1 lit a, din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. Se aprobă Studiu de fezabilitate si Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii „ 
Modernizare drumuri satesti in comuna Pades, judeţul Gorjcu valoarea de 12.176.07 lei inclusiv 
TVA. 

Art.2. Se aprobă aprobă Devizul General privind Cheltuielile necesare si indicatorii tehnico -
economici, pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare drumuri satesti in comuna Pades, judeţul 
Gorj", valoarea totală a obiectivului de investiţii fiind de 337.973,00 lei (inclusiv TVA), conform 
anexelor care face parte integrantă din prezenta." 

Art.3. Cu ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
comunei Pades. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Padeş şi Instituţiei Prefectului -
judeţul Gorj. 

PREŞEDINTE-DE ŞEDINŢA, 
CONSv ARJOCU ^UDOREL 

Nr. 32 din 28 mai 2020 
Adoptata cu un număr de 
11 voturi pentru, din totalul 
de 12 consilieri in funcţie. 

Contrasemneaza, 
Secretar comuna, 

Bivolaru^EMeniu Pompiliu 
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A. P Ă R Ţ I L E S C R I S E : 

C a p . 1 D A T E G E N E R A L E 

1.1. Denumirea investiţiei 

Asfaltare drumuri satesti , comuna Pades, jud . Gorj 

1.2. Amplasament 

Regiunea SUD VEST OLTENIA , JUD. GORJ, COMUNA PADES, SATELELE 

CALUGARENI , BALOSIN,MOTRU SEC 
1.3. Titularul investiţiei 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADES, JUDEŢUL GORJ 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADES, JUDEŢUL GORJ 

1.5. Elaboratorul proiectului 

S.C. PROSTAR INVEST S.R.L. 

C a p . I I . D E S C R I E R E A G E N E R A L Ă A L U C R Ă R I L O R 

Fondurile solicitate vor fi utilizate pentru: 

1) Reabili tarea drumurilor din satele Calugareni, Pades si Motru Sec din comuna Pades; 

2.1. Descrierea lucrărilor 

2.1.a. Zona şi amplasamentul 

Comuna Pades este situată în partea estică a judeţului Gorj, Ia circa 40 km în lini 

dreaptă faţă de' Municipiul Târgu Jiu, în valea râului Motru. 



2.1.b. Topografia 

Obiectivul este situat într-o zonă ce face parte din bazinul hidrografic al Motrului , în sectorul 

cu alti tudine mijlocie, prezentând diferenţe de nivel de cca 2 m, cu pante în profil longitudinal 

cuprinse între 0,05 şi 2 %. 

Se anexează la proiect planul de situaţie cu ridicarea topografică cfcctuată de proiectant. 

2.1. c. Zona seismică şi adâncimea de îngheţ 

Conform „Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţi i lor de locuinţe, 

social-culturale, agrozootehnice şi industriale" P. 100-1992, comuna Pades se încadrează în 

zona seismică de calcul „D" având coeficientul de seismicitate Ks = 0,16 şi perioada de colţ 

Tc = 0,7 s. Conform prevederi lor STAS 1 1 100/1-1993, comuna se situează în zona de 

macroseismicitate gradul „7". Geomorfologic , comuna este aşezat pe platoul terasei râului 

Motru. Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 „Teren de fundare - Adâncimi maxime 

de îngheţ" este de 0,85 m faţă de cota terenului natural. 

2.1. d. Geologia 

Caracterist icile terenului de fundare şi presiunile convenţionale din amplasamentul drumului 

sunt: 

-la - 1,00 m adâncime pentru stratul de argile prăfoase cafenii , plastic consistente : Pconv = 

160 kPa; 

-la - 2,00 m adâncime de argile prăfoase la nisipoase cafenii , plastic consistente: Pconv = 214 

kPa. 

Din punct de vedere hidrologic, zona nu este inundabilă. Nivelul pânzei freat ice este în 

strânsă legătură cu regimul precipitaţi i lor. 

2.1.e. Prezentarea proiectului pe specialităţi 

A. Lucrări reabilitare drumuri 

Reţeaua străzilor la nivelul satelor Calugareni, Pades si Motru Sec se consti tuie în 

categoria colectoare, străzi de folosinţă locală, respectiv străzi secundare. 

Fondurile solicitate vor f î utilizate pentru: 



1. Reabili tarea drumuri lor DS 1, srada Magura-ul i ta Balosin si DS18; 

Situaţia existentii a drumului. 

Drumul stradal DS 1 are lungimea de 339,70m , uliţa Balosin are lungimea de 350,OOm , iar DS18 are 

lungimea 348,60m. 

Aceste drumuri se găsesc in satele Calugareni , respectiv Pades si Motru Sec din comuna Pades. 

Zestrea rutieră a drumului constă dintr-o pietruire simplă din balast cu grosimea de 10 cm, realizată 

în urma lucrărilor de întreţinere executate de Consiliul Local Pades, fară a se face nici o investiţie 

majoră de-a lungul t impului în scopul reabilitării sau modernizării acestuia. 

Lăţimea părţii carosabile este variabilă, între 2,80 şi 4,0 m, cu acostamente din pământ . Partea 

carosabilă prezintă o serie de defecţiuni specif ice drumurilor pietruite, de tipul gropilor, 

denivelărilor şi făgaşelor . 

Starea necorespunzătoare a sistemului rutier este evidenţiată prin prezentarea detaliată a sistemului 

rutier existent, astfel: 

DS1 : 

• Pe tronsonul cuprins între Km 0+000—km 0+191, cu lungimea L=191 m, drumul are partea 

carosabilă infestată cu pământ ca urmare a şiroirii apei 

• Pe tronsonul cuprins între Km 0+147—km 0+330, cu lungimea L=183 m, stratul de balast este 

infestat cu aluviuni transportate de roţile vehiculelor . Stratul de balast prezintă neuniformităţl, 

respectiv făgaşe, formate de traficul rutier. 

• Pe tronsonul cuprins între Km 0+000—km 0+330, cu lungimea L=330 m, drumul are partea 

carosabilă cu denivelări, gropi şi făgaşe ca urmare a băltirii sau şiroirii apei din precipitaţii. 

Uliţa Balosin: 

• Drumul are partea carosabilă infestată cu pământ ca urmare a şiroirii apei 

• Drumul are partea carosabilă cu denivelări, gropi şi făgaşe ca urmare a băltirii sau şiroirii apei din 

precipitaţii. 

DS18 : 

• Drumul are partea carosabilă infestată cu pământ ca urmare a şiroirii apei 

• Drumul are partea carosabilă cu denivelări, gropi şi făgaşe ca urmare a băltirii sau şiroirii apei din 

precipitaţii. 

în plan 

Drumul stradal DS 1 prezintă curbe cu raze între 60 - 160 m , curbă cu raza de 100 m în zona de la 

km 0+020 - km 0 + 036, o curbă la 120 de grade între km 0 + 0 8 7 - km 0+100. 

A 

In profil longitudinal 

Drumul stradal DS I prezintă declivităţi între 0 ,06% şi 7,70 %. Pe tronsoane declivitatea 



se prezintă astfel: 

DSI :zonă cu pantă de la 0,06 % până la 7,70 % , aşa cum se prezintă în tronsonul de la 

Km 0 + 000 la Km 0 + 330 

Uliţa Balosin: zonă cu rampă de 7,60 %, aşa cum se prezintă în tronsonul de la Km 0 + 059 laKm 0 

279. 

DS18 :zone cu rampe de la 0,50 % până la 2,60 %, aşa cum se prezintă în tronsonul de la Km 0 

+ 000 la Km 0 + 337. 

în prof i l t ransversa l 

Panta transversală este intre 0 şi 0,5 % şi nu asigură scurgerea apelor de pe partea 

carosabilă. 

Lăţimea platformei este între 3 şi4 m, iar a părţii carosabile este cuprinsă între 2.5 şi 3.5 m. 

B. Podeţe 

- Nu se construiesc podeţe noi; 

C. Gospodăr i rea apelor 

Colectarea apelor se va asigura prin şanţuri de pământ. 

2.1.f. Devierile şi protejările de utilităţi afectate 

Realizarea obiectivului nu afectează reţele de utilităţi deoarece nu există, existente pe 

aceste străzi şi în mod deosebit reţelele de distribuţie a energiei electrice. 



- Lăţimea părţii carosabile a drumului: 4 m ; 

- Acostamente : 0,25 m 

La realizarea lucrărilor vor fi admise mimai materialele care sunt în concordanţă cu prevederile H.G. nr. 

767/1997 şi a legii 10/1995 şi echipamentele agrementate conform reglementărilor naţionale in vigoare, 

armonizate cu legislaţia U.E. 

Din punct de vedere funcţional drumul ce se modernizează se încadrează în următoarele date tehnice 

si funcţionale : 

- categoria tehnica V 

- categoria drumurilor - drum stradal 

In profilul transversal se va adopta o platformă de 4,50 m din care : 
- 4,0 m parte carosabilă cu două pante de 2,5% şi 

- acostamente de 0,25 m cu pante de 4 %. 

Pentru creşterea gradului de confort , siguranţa şi f luenţa traficului curbele existente se vor amenaja 

conform STAS 863 atât în plan cât şi în spaţiu iar în profil longitudinal se vor diminua declivităţile 

şi se vor racorda curbele verticale. în plan vertical racordurile se vor face cu Rmin = 500 m pentru 

racorduri convexe şi Rmin = 300 m pentru racorduri concave cu coeficientul de panta m > 0,5. 

Sistemul rutier propus este următorul: 

- strat de mixtură asfalt ică - 6 cm 

- fundaţie piatră spartă - ¡2 cm 

Drumul se va dimensiona pentru un trafic mediu pentru o perspectiva de 25 ani. 

Elemente geometrice 

în profil transversal tip, drumul se amenajează pe traseul existent cu următoarele caracteristici: 

- partea carosabilă cu o lăţime de 3 m 

- acostamente cu lăţimea de 2 x 0,25 m 

- rigole de pământ cu secţiune trapezoidală, cu adâncimea de 0,4 m, b=0,3 m şi B=0,7 m 

- panta transversală a carosabilului - 2,5 % 

- panta transversală a acostamentelor - 4% 

Pe lungimea totală se aplică 1 profil transversal TIP şi anume : - profil transversal tip, cu rigole de 

pământ pe ambele părţi ce se aplică de la km 0+000 



Soluţia proiectată a drumului stradal DS1, uliţa Balosin si DS18. 

In apest subcapitol se prezintă soluţiile tehnice prevăzute a se aplica şi a tehnologiei de 

execuţie pentru realizarea structurii rutiere a părţii carosabile, acostamentelor , şanţurilor şi 

podeţelor. 

La stabilirea soluţiei s-a ţinut seama de măsurătorile şi observaţi i le efectuate în teren de 

echipa proiectantului. Se propune următorul sistem rutier : 

- 6 cm mixtură asfaltică 

12 cm strat de piatră spartă; 

Acostamentele: 

10 cm strat de fundaţie din balast 
32 cm umpiutură din pământ 

Rigolele: 

* de pământ pe lungimea de 800 m 

îmbrăcămintea cu mixtură asfaltică prezintă avantajul că se poate executa etapizat, circulaţia 

rutieră nefiind stânjenită decât pe o perioadă scurtă de timp. Traseul drumului proiectat se suprapune 

în totalitate pe cel existent şi se situează în l imitele de proprietate ale domeniului public. 

Deoarece pe acestedrumuri nu s-a efectuat recenzia circulaţiei, s-a stabilit un t raf ic uşor rutier, de 

sub 100 vehicule etalon/zi. 

Proiectarea elementelor geometrice şi a tuturor lucrărilor necesare care fac parte integrantă din 

proiect, se face în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare, cu asigurarea următoarelor 

cerinţe de proiectare: 

- Clasa tehnică a drumului este clasa V - străzi secundare, conform ordonanţei nr. 43/97, clasa V 

pentru construcţii hidrotehnice conform STAS 4273/83 şi categoria de importanţă „C" normală 

conform Legii 10/1995. 

- Viteza de proiectare este de 40 km/oră pentru drum cu o bandă, cu restricţii până la 25 km/h în 

zonele curbelor cu raze mici, pentru evitarea supralărgirilor. 



Pe tot timpul execuţiei lucrărilor până Ia recepţia definit ivă şi predarea investiţiei către 

beneficiar , executantul are obligaţia de a proteja toate lucrările executate sau în curs de 

execuţie precum şi materialele din incinta şantierului, prin amenajarea de zone împrejmuite , 

prevăzute cu încuietori şi pază. 

Şantierul şi lucrările vor fi i luminate pe perioada nopţii şi ori de câte ori vizibili tatea este 

redusă pentru a preveni producerea accidentelor. De asemenea executantul lucrării are 

obligaţia de a semnaliza prin panouri avertizoare fiecare obiect aflat în execuţie funcţ ie de 

caracteristicile constructive ale acestuia. 

2A.g. Surse le de a p ă , energ ie electr ică, gaze, te lefon şi a l t e leasemenea p e n t r u 

lucrări definitive şi provizorii 

Apa necesară pe şantier (de băut) va fi asigurată din reţeaua de apă din satul Calugareni , Pades 

sau Motru Sec. Energia electrică va fi asigurată din reţeaua aeriană de energie electrică a 

satului. Pentru comunicaţii se vor utiliza radiotelefoanele sau te lefoanele celulare. 

2.1.h. Căi de acces permanente, căile de comunicaţii şi alteleasemenea 

Pentru lucrările legate de modernizarea drumului se vor utiliza căile rutiere existente, 

respectiv drumul naţional DN 67 , nefîind necesare drumuri de acces provizorii . 

2.1.1. Trasarea lucrărilor 

Trasarea pe teren a construcţii lor se va face ţinând cont de planul de situaţie . 

Vor fi respectate prevederile STAS 9824/0-74 „Măsurători terestre. Trasarea pe teren 

a construcţi i lor. Prescripţii generale", STAS 9824/1-87 „Măsurători terestre. Trasarea 

pe teren a construcţii lor civile, industriale şi agrozootehnice" şi STAS 9824/5-75 

„Măsurători terestre.Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri". Se 

vor respecta de asemenea prescripţii le standardelor referi toare Ia trasarea lucrărilor 

hidrotehnice. 

Beneficiarul lucrării, împreună cu proiectantul vor preda către executant - pe baza unui proces 

verbal, amplasamentele tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate. Odată amplasamentele 

predate, executantul are obligaţia de a le materializa pe teren prin pichetare cu ţăruşi. în 

sarcina acestuia intră şi responsabili tatea protejării picheţi lor care material izează 

amplasamentele primite. 



2.2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI 

Modernizare drum DS 1, uiita Balosin si DS18. 

Traseul in plan 

In plan orizontal, drumul urmăreşte traseul existent, acesta fiind delimitat de construcţi i le civile 

existente. Nu este nevoie de nici-o lărgire a carosabilului şi nu vor fi afectate în nici- un fel 

proprietăţile. 

Profilul longitudinal 

In profil longitudinal, se va căuta pe cât posibil să se urmărească configuraţ ia actuală a 

drumului , pentru reducerea la minim a volumului de lucrări de terasamente. 

Linia roşie se proiectează ţinând cont de grosimea sistemului rutier propus, precum şi de 

prevederile STAS 863, cât şi de prevederile Ordinului de aprobare a Normelor 

metodologice privind proiectarea drumurilor nr. 45/1998 al MLPAT. 

Profilul longitudinal proiectat corespunde unei viteze de 25 - 60 km/oră, datorită situaţiei 

existente, traseu 55 % în localitate şi obligaţia prin temă de a menţine traseul existent tară 

exproprieri . 

Profilul transversal 

In profil transversal, drumul stradal propus pentru modernizare va avea următoarele caracteristici 

tehnice: lăţimea părţii carosabile de 4, 5 m. 

Profilul transversal al părţii carosabile în aliniament pe vectorul unde lăţimea platformei este 

conform normativelor în vigoare, panta transversală de 2,5 %, iar panta transversală a 

acostamentelor de 4 %. Lăţimea acostamentelor va fi de 0,25 m; Sistemul rutier 



Infrastructura 

Va fi realizată din balast între 10 şi 30 cm grosime. 

Balastul trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate conform SR 662/2002, respectiv : 

• granulaţia de 0 - 63 mm ; 

• conţinut de fracţiuni sub 0,02 mm de maxim 3%; 

• coeficient de neuniformitate (Un) minim de 15% ; 

• echivalent de nisip (EN) minim 30; 

• LA de maxim 50%. 

Compactarea stratului de balast se va realiza cu cilindri compactori , sau dacă este posibil 

chiar cu cilindri vibratori , sau maiuri mecanice, în cazul spaţiilor înguste în care nu se 

poate interveni cu alte mij loace. 

Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe 

prelevate din lucrare. 

Capacitatea portantă 1a nivelul superior al stratului de fundaţ ie se consideră real izată dacă 

valoarea deformaţi i lor elastice măsurate conform CD 31-94 sunt mai mici decât valoarea 

defiexiunilor admisibile. 

Balastul din fundaţ ie trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibili tate din SR 662 şi 

STAS 6400. 

Măsurători le de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederi le 

Normativului CD 31. 

Verif icări le denivelărilor suprafeţei fundaţiei se vor efectua cu ajutorul latei de 3 m, astfel: 

în profil longitudinal: în axul benzii, denivelarea permisă fiind intre ± 2 cm; 

în profil transversal: în profi lele din proiect, denivelarea permisă fiind intre ± 1 cm 

Suprastructura 

Va fi compusă din stratul de macadam de 10 cm , sortul de 40 - 63 mm. Acesta se aşterne 

peste stratul de fundaţ ie din balast şi se compactează cu cilindrul compactor de 12,50 t, 

realizând - se un grad de compactare de 94%. 

Strat de uzura din macadam 

in cazul sectoarelor de drumuri stradale supuse reabilitării , îmbrăcămintea drumului se va 

asigura dintr-un strat de piatră spartă monogranulară 40-63 mm, iar ca material de împănare 

split cu granulaţia de 15-25 mm. 

Piatra spartă şi şplitul este preferabil să provină din roci eruptive sau din roci sedimentare oi 



metamorf íce dure, având o uzură uniformă. 

Ca material de agregaţie (legătura) se va folosi savura cu granuiaţ ie 0-15 mm, sau nisip cu 

granulaţie 0-7 mm, sau ambele materiale amestecate în proporţ ie de 50%. Savura folosită ca 

material de legătură trebuie să aibă capacitatea mare de legare, adică să provină din roci semitari sau 

moi, savura provenită din aceste roci având granulaţia 0- 15 mm să conţină cel puţin 50% granule cu 

dimensiuni peste 1 mm. 

Pentru asigurarea unei suprafeţe cât mai bune a fundaţiei , înaintea începerii execuţiei macadamului 

se va face o verif icare a denivelărilor admisibile, corectările necesare executându-se cu acelaşi 

material din care este alcătuită fundaţia, recomandându-se folosirea materialului mărunt (savura, 

split). 

Aşternerea pietrei sparte se va face mecanic cu autogrederul sau manual, în gros ime aproximativ 

uniforma, în aşa fel încât să ajungă la 10 cm după cilindrare. Aşternerea mecanică se face în laşii 

longitudinale de 1 -2 m lăţime, de la margine spre ax, cu recomandarea ca lungimea fâşi i lor să nu 

depăşească 150-300 m. 

Cilindrarea se va executa cu rulouri compresoare de 10 t şi mai grele, care se deplasează de la 

margine la ax, alternativ, pe o parte şi alta a drumului , cu viteză constantă, pentru a asigura o 

compactare uniforma. 

După ce piatra spartă s-a fixat, se aşterne deasupra şplitul de împănare, ci l indrându-se din nou până 

1a încleştarea perfectă a tuturor pietrelor. 

După faza de fixare şi împănare a pietrelor se trece la operaţia de colmatare cu materialul de 

agregaţ ie-operaţ iune ce se execută în două reprize. 

Cilindrarea se consideră terminată când mai multe pietre de aceeaşi mărime şi aceeaşi natură cu 

pietrele macadamului ; aruncate înaintea roţii compresorului , nu mai pătrund în macadam, ci sunt 

sfarâmate de roată.. 

Acostamente 

Acostamentele se realizează din balast, cu lăţimea de 25 cm. Lăţ ime adoptată pentru evitarea 

exproprieri lor de terenuri . Panta acostamentelor în profil transversal este de 4 %. 

Semnalizarea şi marcajul drumurilor pe perioada execuţiei lucrărilor 

Această descriere se aplică pentru semnalizarea şi marcajul drumuri lor pe perioada execuţiei 

lucrărilor în conformitate cu reglementările legale din România . Lucrarea constă din: 

- realizarea semnalizării verticale, marcajului , semnalelor luminoase, barierelor, etc 



- aplicarea măsurilor temporare pentru asigurarea siguranţei traficului în conformi ta te cu 

normele legale 

- toate măsurile de siguranţă şi control a traficului , aplicate ziua şi noaptea şi în orice condiţii de 

vreme, pentru a permite desfăşurarea traficului în siguranţă în zona şantierului 

- prevederea semnalizării , marcajului , semnalelor luminoase, a conurilor şi barierelor utilizate ca 

măsuri temporare pentru protecţia populaţiei 

Indicatoare rutiere 

Pe drumul supus modernizării se va asigura semnalizarea rutieră cu indicatoare pentru circulaţie : 

de avertizare, de reglementare, de orientare şi informare, corespunzător categoriei drumului . 

Indicatoarele de circulaţie se vor confecţiona din tablă neagră, având dimensiuni le şi culorile 

indicate în STAS 1848/1. 

Stâlpii de susţinere a indicatoarelor se vor realiza din ţeava metalică şi se vor monta pe partea 

dreaptă a drumurilor, având o înălţ ime de la sol la muchia inferioară a indicatoarelor de 1,7 m şi o 

distanţă de vizibilitate de minim 50 m. 

Această descriere se aplică pentru procurarea şi montarea de indicatoare rutiere. 

Lucrările constau din: 

procurarea materialelor 

transportul materialelor 

- procurarea şi montarea plăcilor de aluminiu, a stâlpilor, panourilor, dispozit ivelor de prindere 

executarea excavaţiei şi a fundaţiei din beton 

- executarea stâlpilor si fixarea în teren 

fixarea panouri lor pe stâlpi 

efectuarea testelor 
curăţirea zonei de lucru 



Capitol 3. Caietele de sarc ini pentru execuţia lucrărilor 

3.1. Generalităţi 
în întregul proces de derulare a lucrărilor de execuţie , sunt implicaţi trei factori: 

- Beneficiarul de investiţie -numit „BENEFICIAR"; 

- Proiectantul de specialitate -numit „PROIECTANT"; 

- Constructorul care şi-a adjudecat lucrarea în urma licitaţiei numit „CONTRACTOR" . 
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pe tot parcursul executării lucrărilor prin 
personal propriu de specialitate, angajat permanent sau nepermanent , „BENEFICIARUL" va 
asigura urmărirea lucrării, sub două aspecte: 

cantitativ, în vederea decontărilor; 

calitativ, din punct de vedere tehnic, în vederea respectării proiectului şi specificaţi i le tehnice. 

Pe tot parcursul documentaţiei , se numeşte „ INSPECTOR (DIRIGINTE) DE ŞANTIER " 

angajatul care urmăreşte cantitativ lucrarea şi „CONSULTANT" cel care urmăreşte lucrarea din 

punct de vedere calitativ tehnic (personal tehnic de specialitate „atestat" având cal i f icarea cel 

puţin la nivel de inginer). 

Dispoziţii generale pentru executant 

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţ i i , 
executantul va desfăşură următoarele activităţi: 

Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, menţ ionate în 

borderou, precum şi a legislaţiei, s tandardelor şi instrucţiunilor tehnice de 



execuţie ia care se face trimitere, astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarif icate toate 
lucrările ce urmează a fi executate; 

Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice 
şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate , în timpul 
execuţiei: 

Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în 
cantităţile şi sortimentele necesare; 

Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor mater ia le şi produse 
prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar, 
cu caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în 
proiect; 

Va asigura forţa de muncă şi mij loacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul 
de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite; 

Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţ ionate în proiect (tipul 
materialului, pante, montaj , etc.). 

Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata de 

execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţ ie pe baza căreia se execută lucrările 

respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. Această documenta ţ ie împreună cu 

procesele verbale de lucrări ascunse, documentele care atestă calitatea mater ialelor , instalaţiilor, 

celelalte documente care atestă buna execuţie sau modificările stipulate de proiectant în urma 

deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare - control. 

Modificări le de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul 

proiectantului. 

Modif icăr i le consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate şi în partea desenată a 

documentaţ iei , în scopul informării beneficiarului Ia punerea în funcţ iune despre elementele reale 

din teren. în caz contrar, executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative 

cauzate de nerespectarea proiectului . Prevederile acestui caiet de sarcini au caracter obligatoriu şi 

vor fi citite numai împreună cu Memori i le Tehnice şi Planşele. Prevederi le şi cerinţele prezentului 

Caiet de Sarcini nu vor exonera Antreprenorul de răspunderea de a asigura cali tatea ce se impune 

pentru asemenea lucrări, prin efectuarea verificări lor şi încercărilor pe care le consideră necesare 

sau sunt prevăzute în standardele româneşti în vigoare, privind testarea calităţii materialelor şi 

execuţiei. 

Dispoziţii generale pentru beneficiar 

Beneficiarului , prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini: 

Recepţia documentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verif icarea pieselor scrise şi 
desenate, precum şi a corespondenţei dintre acestea, exactitatea elementelor principale (lungimi, 
diametre, trasee, etc.); 



Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specif ică apărută la execuţie, în 
scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente; 

Anunţarea proiectantului în vederea prezentării Ia fazele determinante: t rasare lucrări, faze 
determinare, punere în funcţ iune sau alte situaţii; 

Neacceptarea modif icări lor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului ; 

Lucrări pregătitoare 

înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe 

şantier delegaţi de Ia toate unităţile deţinătoare de gospodării subterane, cu ajutorul cărora se vor 

identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor 

proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal 

măsurile de siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau 
accidente. 

Pentru depistarea gospodării lor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exacti tate se vor face 

sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. 

Lucrările ce fac obiectul contractului de execuţie vor include, testarea, livrarea la amplasament , 

depozitarea, instalarea, darea în funcţie , exploatarea şi garanţia lucrărilor si a ut i lajelor pe durata 

legală precum şi instruirea personalului Beneficiarului pentru procedurile de exploatare şi 
întreţinere. 

Alimentarea cu energie electrică a obiectelor incluse în proiect, ce poate include t ransformatoare, 

cabluri subterane şi echipament de comandă şi control ş.a., va fi realizat de către compania de 

electricitate - filiala locală. Antreprenorul va asigura accesul ia cooperarea necesară pentru a 

permite companiei de electricitate să-şi execute lucrările în acord cu programul Antreprenorului . 

Desene si documente 

Proiectantul a pregătit desene detaliate şi desene de lucru necesare pentru execuţia 

lucrărilor. Toate dimensiunile din aceste desene, calcule şi informaţii furnizate în legătură 

cu Contractul sunt exprimate în unităţile SI (Metric - m, kg, N, kg/cm2 , Watt, bar etc.). 

Desenele de execuţie sunt desenele pentru construcţie şi desenele supl imentare care pot fi 

elaborate de Proiectant, în scopul execuţiei lucrărilor. Desenele suplimentare vor fi 

furnizate în cursul construcţiei şi vor fi obligatorii în execuţia lucrărilor. 

Lucrările de ansamblu vor respecta în toate privinţele cotele, dimensiunile şi detaliile 

conţinute în desenele de execuţie. Antreprenorul va verifica cu atenţie desenele care i-au 

fost furnizate şi va aduce în atenţia proiectantului orice erori sau discrepanţe descoperi te 

în ele, acesta urmând să emită instrucţiunile necesare pentru corecţii . 

Acolo unde dimensiunile şi cotele sunt indicate în desene sau menţionate în documentele 



carte fac parte din contract sau emise în cadrul acestuia, ele vor fi ver if icate de Antreprenor pe 

şantier şi el va fi responsabil pentru semnalarea promptă a oricăror erori sau discrepanţe în aceste 

dimensiuni şi cote. Proiectantul va emite instrucţiunile necesare pentru corecţi i . 

Dacă Antreprenorul nu va descoperi şi/sau nu va informa Proiectantul despre orice erori sau 

discrepanţe în desene, acest lucru nu va degreva pe Antreprenor de responsabil i tatea pentru lucrare 

nesatisfacătoare sau execuţie defectuoasă rezultând din acestea şi nici de obligaţi i le de a rectifica 

şi a remedia lucrările pe propria cheltuială. 

Nivelmente si cote 

înainte de a începe orice lucrare, Antreprenorul va verifica topografia şantierului lucrării, 

aliniamentul şi cota bornelor şi reperelor şi va cere Proiectantul să corecteze orice eroare sau 

aliniament defectuos care pot fi descoperite pe parcursul unei asemenea verif icări . După ce 

reperele şi bornele au fost astfel verificate şi după ce toate erorile, dacă există, au fost corectate, se 

vor stabili toate liniile şi cotele necesare pentru execuţia lucrării. Antreprenorul va stabili linii de 

ridicare topo Ia o distanţă sigură, corespunzând punct cu punct liniilor originale, sau aîte puncte de 

referinţă, după cum au fost aprobate de proiectant, permiţând stabilirea liniilor şi punctelor şi/sau 

verificarea şi măsurarea lucrării executate oriunde liniile şi punctele originale trebuie în mod 

inevitabil distruse sau înlăturate în timpul lucrării. 

Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru corectitudinea acestor linii şi cote de lucrare 

executată şi va rectifica toate eventualele greşeli pe propria cheltuială indiferent Ia ce stadiu a 

ajuns lucrarea. Antreprenorul va fi de asemenea responsabil pentru întreţ inerea reperelor şi 

bornelor pe parcursul întregii perioade de construcţie şi va repara sau înlocui pe propria cheltuială 

oricare din ele care vor fi deteriorate, distruse sau înlăturate din indiferent din ce cauză. Orice 

defecte sau erori cauzate de deteriorarea sau înlăturarea oricăror repere sau borne, sau remedierea 

sau înlocuirea neadecvată a acestora, se vor considera ca fiind deficienţe şi erori ale 

Antreprenorului. 

Trasarea lucrărilor 

Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor şi a colţurilor structurilor, axelor rambleelor 

drumurilor, împrejmuiri lor , pereţilor. 

în scopul prevenirii şi evitării accidentelor de muncă, pentru determinarea existenţei şi poziţiei 

unor lucrări subterane, cum sunt cablurile electrice, telefonice, conducte de apă şi termoficare, 

Antreprenorul lucrării va convoca în scris delegaţii întreprinderilor de exploatare ale reţelelor 

subterane. 



Convocarea se va face conform procedurii civile cu 5 zile înainte de atacarea lucrărilor în zona 

respectivă atrăgându-se atenţia că reprezentarea la această convocare atrage după sine răspunderea 

materială şi penală în caz de producerea a unui accident sau degradarea reţelelor subterane, dată 

fiind necunoaşterea acestor reţele din zonă. 

Programul de lucru 

Important! 

Antreprenorul va elabora Programul de Lucru pentru execuţia lucrărilor în ansamblu, indicând în 

detaliu ordinea în care diferi te părţi ale lucrărilor urmează a fi executate, cu data de începere şi 

încheiere şi, unde este necesar, stadii intermediare ale lucrărilor şi date ale acestora. 

Programul menţionat va ţ ine cont de schiţe indicând în plan şi secţiuni diferi te stadii ale execuţiei 

lucrărilor. 

Reprezentanţi i Antreprenorului vor participa la întruniri de evaluare a progresului lucrărilor, pe 

şantier sau la birou.în plus, reprezentanţi ai Antreprenorului vor participa şi la alte întruniri în caz 

de urgenţă sau pentru alte motive, la solicitarea reprezentanţi lor beneficiarului . 

Antreprenorul va elabora un raport lunar privind situaţia lucrărilor. Raportul va cuprinde o copie a 

programului aprobat care să indice stadiul curent al fiecărei activităţi. 

Echipamente de construcţii 

Toate echipamentele de construcţii utilizate în execuţia lucrărilor vor fi de tipul, mărimea şi 

metoda de lucru aprobate de proiectant. Dacă din oricare motiv orice excavator , excavator mecanic 

cu cupe, rolă de ghidare, sonetă, betonieră, vibrator, maşină de sudat sau alt ut i laj sau dispozitiv 

angajat în lucrare sau propuse a fi utilizat de Antreprenor pentru lucrări nu vor fi utilizate sau dacă 

orice astfel de uti laje sau dispozitiv menţionat anterior este nepotrivit pentru uti l izarea la lucrări 

sau orice parte din ele atunci aceste echipamente vor fi imediat retrase din folosinţă, 

în mod special, Proiectantul poate interzice sau suspenda folosirea ut i lajelor care în opinia sa este 

posibil să: pericliteze siguranţa lucrărilor să înlăture mai mult material decât este necesar; să 

deterioreze sau să facă inadecvată orice structură; să spargă sau să deterioreze conducte, tuburi, 

cabluri sau orice alt bun sau lucrare de orice fel. Similar, Proiectantul poate interzice folosirea 

utilajelor care pot să producă poluare fonică sau de altă natură. 

Epuismente 
Antreprenorul va menţine lucrările uscate pe tot parcursul execuţiei, va realiza toate 



devierile necesare şi va executa pomparea necesară pentru a elimina apele de suprafaţă şi cele 

subterane după cum poate fi necesar în realizarea lucrărilor şi va prevedea în acest scop batale de 

evacuare, canale de scurgere etc. Este interzisă inundarea drumurilor sau terenuri lor aparţinând 

domeniului public sau proprietăţilor private. 

Prevenirea blocajelor, poluării apei şi poluării fonice 

Antreprenorul se va asigura în orice moment că şantierul şi împrejurimile acestuia să nu fie blocate 

sau aglomerate şi să nu creeze perturbare prin zgomot datorită execuţiei lucrărilor care ar putea 

afecte şantierul sau împrejurimile. 

Antreprenorul se va asigura că nu există scurgere de produse petroliere sau alte substanţe nocive în 

râuri sau alte cursuri de apă. înaintea începerii oricăror lucrări care ar putea implica scurgeri de 

produse petroliere, Antreprenorul se va consulta cu Proiectantul şi va lua măsuri anti poluare 

eficiente conform cerinţelor pentru a preveni scurgerea sau poluarea. 

Panouri indicatoare 

Antreprenorul va procura şi va monta unul sau mai multe panouri cu denumirea lucrării şi 

Antreprenorului pe amplasamente. Panourile vor fi de o construcţie solidă, iar literele vor fi scrise 

în limba română, cu culoare neagră pe fond alb.Montarea şi dimensiuni le panourilor vor 

corespunde legislaţiei în vigoare. 

Protecţia muncii 

Antreprenorul va respecta toate normele de protecţia muncii în vigoare privind protecţia 

personalului, lucrătorilor, personalului Beneficiarului şi publicului , faţă de lucrările sale. El va 

obţine copii după toate normativele legale relevante şi le va avea la dispoziţie pentru a fi inspectate 

pe şantier. 

Se va acorda o atenţie deosebită Reglementări lor şi Normelor de protecţie a Muncii în vigoare 

enumerate în cadrul capitolului cu Măsuri de Protecţia Muncii de la prezentul Caiet de Sarcini. 

Verificarea lucrărilor înainte de acoperire 

Antreprenorul va anunţa din t imp când sunt gata pentru verif icare astfel de lucrări, pentru ca 

reprezentanţii Investitorului să poată realiza această inspecţie în t imp util. 

Cerinţe generale pentru materiale 



Antreprenorul este responsabil pentru a se asigura că ,n bunurile furnizate sun, incluse numai 

componente produse conform standardelor acceptabMe. Orice bunuri care după l ivrarea pe şantier 

sunt găsite sub standard, indiferent dacă au fost inspectate înainte de expediere, vor fi înlocuite 

pe cheltuiala sa. 

Pentru materiale care nu sunt produse în conformitate eu Standardele Româneşt i , înainte de 

folosirea lor în România t r e b u i e ob t inut u„ „Agrement Tehnic pentru produse şi echipamente în 

construcţii", publicat în Monitorul Oficial ca H.G. 392/1994. 

3.2. Caiet de sarcini pentru TERASAMENTE 

Prezentul caiet de sarcini se referă la pregătirea execu,iei, execu,ia, ver i f icarea , i r ece P l i a 

lucrărilor de terasamente . 

La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi normative; 

STAS 6054—77 - Teren de fundare . Adâncimi maxime de îngheţ 

Legea 10-1995 - Legea privind calitatea în construcţii 

HG 273-1994 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora. Anexa: Cartea tehnică a construcţiei 

Legea 50-1991 - Legea privind autorizarea executării construcţii lor şi cu modif icăr i le şi 

completări le din OG nr. 4/1994 

In timpul executării lucrărilor, se vor respecta normele generale specif ice de protee ţ ia muncii . 

Se vor avea în vedere următoarele: 

Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 şi Normele metodologice de aplicare, elaborate de 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; 

Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii; 

Protec,ia muncii se va asigura şi prin folosirea dispozit ivelor de inventar specifice, a semnelor 

convenţionale şi a indicatoarelor de securitate. 

Terasamentele constau în lucrări de săpătură şi încărcare în mijlocul de transport, 

împrăştierea, nivelarea şi compactarea pământului pentru realizarea 



fundaţ i i lor construcţiilor şi a instalaţiilor subterane, precum şi a zonei a fe ren te din jurul lor, 

care pot influenţa capacitatea de rezistenţă, stabilitate şi exploatare a acestor construcţii şi 

instalaţii . 

Lucrările de terasamente se vor începe numai după obţinerea de către Antreprenor a Autorizaţiei 

de Construire. 

Executarea lucrărilor se va face de regulă mecanizat , metodele de lucru manua le fiind aplicate 

numai acolo unde zonele de excavare nu sunt accesibile pentru utilajele de te rasamente (datorită 

spaţiului de lucru limitat, intersectarea cu conducte şi cabluri existente, t raf icului sau altor 

motive) sau unde folosirea mij loacelor mecanice nu este jus t i f icată din punct de vedere tehnico 

- economic şi de organizare. Faţă de varietatea situaţiilor din teren şi a soluţi i lor posibile, 

prevederi le prezentului Caiet de Sarcini nu au un caracter limitativ, putându-se folosi şi alte 

procedee de execuţie verificate în practică şi care prezintă eficienţă din punct de vedere tehnico-

economic, al securităţii muncii şi al securităţii lucrărilor. 

Orice lucrare de terasamente va fi începută după efectuarea operaţiei de predare — primire a 

amplasamentului , trasării lucrărilor reperelor cotei zero etc., consemnată într- un proces verbal 

încheiat de delegaţii Beneficiarului , Proiectantului şi Antreprenorului , înainte de începerea 

lucrărilor de terasamente se va verif ica întreaga trasare pe teren, atât în ansamblu cât şi pentru 

f iecare obiect în parte. Toate lucrările de terasamente pentru diverse părţi ale proiectului vor fî 

realizate Ia dimensiunile şi cotele arătate în desene. 

în sensul prezentelor Specificaţii , termenul „nivelul terenului" se va referi Ia suprafa ţa terenului 

înainte de începerea lucrărilor de terasamente, dar după eliberarea generală a amplasamentului . 

Antreprenorul are obligaţia să urmărească stabilitatea masivelor de pământ ca urmare a 

influenţei executării lucrărilor de terasamente prevăzute în proiect, sau acţiunii uti lajelor de 

nivelare, săpare şi compactare, precum şi stabilirea construcţii lor şi instalaţii lor învecinate etc. 

Executarea lucrărilor de terasamente cu ajutorul uti lajelor vibratoare se va face numai cu luarea 

măsurilor corespunzătoare pentru ca vibraţiile produse de acestea să nu afecteze construcţiile, 

instalaţiile şi lucrările învecinate. 

La executarea şi recepţionarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţi i le construcţi i le realizate 

în pământuri sensibile la umezire sau pământuri cu umflări şi contracţii mari se vor respecta 

prevederi le „Normativului privind fundarea construcţi i lor pe terenuri 



sensibile la umezire (proiectare, execuţie, exploatare)" indicativ P 7-2000 şi respectiv „Codul de 

proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari 

(PUCM)" indicativ NE 0001-96. 

In cazul în care pe amplasamentele pe care urmează a se executa lucrări de terasamente 

există informaţii asupra existenţei unor corpuri explozibile, se va solicita în prealabil concursul 

organelor de specialitate (protecţia civilă), iar dacă în timpul săpăturilor se întâlnesc corpuri 

explozibile se vor opri imediat lucrările, anunţându-se de urgenţă Benef ic iarul , Proiectantul 

lucrării şi organele de specialitate pentru adoptarea de măsuri corespunzătoare. 

Când executarea săpăturilor implică dezvelirea unor reţele de instalaţii subterane existente 

(apă, canal, gaze, electrice etc.) ce rămân în funcţ iune, trebuie luate măsuri pentru protejarea 

acestora împotriva deteriorării sau îngheţului , iar executarea săpăturilor se va face numai după 

obţinerea aprobării de la instituţiile care exploatează instalaţiile respective (aviz de săpătură şi 

atunci când este cazul şi permis de foc etc.). 

Atunci când existenţa reţelelor de instalaţii subterane nu este prevăzută în proiect, dar pe 

parcursul executării lucrărilor apar indicii asupra existenţei lor, se vor opri lucrările de săpături 

şi se vor anunţa Proiectantul şi posesorii reţelelor. Dezafectarea acestora se va face numai cu 

acordul şi sub directa supraveghere a posesorului sau unităţii de exploatare, de la caz la caz. 

Asigurarea scurgerii apelor superficiale 

Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se execută lucrările de construcţie , va f] oprită 

prin executarea de şanţuri de gardă ce vor dirija aceste ape în afara zonelor de lucru. 

Dimensiunile şanţurilor de gardă, pantele de scurgere şi modul de protejare a taluzurilor vor fi 

prevăzute în proiect. 

Pământul rezultat din săparea şanţurilor se va depune între şanţurile de gardă şi săpăturile pe 

care Ie apără. 

în nisipuri argiloase, argile şi pământuri sensibile la umezire, în care apa care se infil trează local 

dăunează stabilităţii terasamentelor, pereţii şanţurilor pot fi impermeabilizaţi în aceste porţiuni. 

Lucrările de impermeabilizare sau consolidare, de orice fel, se vor prevedea prin proiect şi 

execuţia lor va începe numai după ce sunt aprovizionate toate materialele, dispozit ivele şi 

uneltele necesare. 

Trasarea lucrărilor 



Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziţiei construcţiilor pe amplasamentele proiectate şi 

marcarea fiecărei construcţii conform Proiectului . 

Trasarea lucrărilor de terasamente pentru fundaţii face parte din t rasarea lucrărilor de 

detaliu şi se efectuează pe baza planului de trasare, după executarea curăţirii şi nivelării 

terenului şi după f ixarea poziţiei construcţiei pe amplasamentul proiectat . 

Toleranţele admise la trasarea pe teren a construcţiilor conform STAS 9824/1-75 sunt 

prezentate în tabelul următor. 
Tabcinr. 1 Toleranţe admise pentru lungimi la trasarea construcţ i i lor pe orizontală 

Lungimi în m 

Toleranţe în cm 25 5 0 1 0 0 150 200 250 

Tole ran ţe coordona te rec tangulare de trasare 
Ţ / d ±2 ±2 ±3 ±4 ±5 ±5 

Notă; Pentru lungimile intermediare, toleranţele se stabilesc prin interpolare; 

Toleranţele prevăzute în tabelul de mai sus se majorează, în funcţ ie de panta 

terenului, cu sporurile din tabelul următor 

Tabel nr. 2 Sporuri de majorare a tolerantei Panta terenurilor (p) în 

8 r a d e /><53<p<10 10<p< 15 p > 

15 

Sporul de pantă % z c r o 2 5 50 ¡ 00 

Săpături pentru fundaţii 

La executarea săpăturilor pentru fundaţi i trebuie să se aibă în vedere următoarele: 

menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundaţ ie sau în jurul 

fundaţi i lor existente pe o distanţă suficientă, astfel încât să nu se pericli teze instalaţiile şi 

construcţii le învecinate; 

atunci când turnarea betonului în fundaţ ie nu se face imediat după executarea săpăturii , 

în terenurile sensibile la acţiunea apei, săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota f inală cu 

20 - 30 cm pentru a împiedica modif icarea caracteristicilor fizico - mecanice ale terenului de sub 

talpa fundaţ iei . 



executate anterior şi să nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrări învecinate, 

in cazul în care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de săpătură ale acestora se 

intersectează, planurile de săpătură, ca şi săpăturile propriu-zise vor fi executate ca pentru un singur 

obiect. 

Săpăturile care se execută cu excavatoare nu trebuie să depăşească, în nici un caz, profi lul proiectat 

al săpăturii. 

Dimensiunile în plan, cotele şi gradul de planeitate sau prelucrare al suprafeţe lor săpăturilor vor 

asigura condiţiile tehnologice, de securitate a muncii şi calitate a lucrărilor. 

Dacă nu se specifică altfel în altă parte, nici un punct de pe suprafaţa lucrărilor terminate nu se va 

situa mai sus cu +0,05 m sau mai jos cu -0,05 in de suprafaţa proiectată. între aceste 

limite de toleranţă suprafaţa va trebui să fie netedă şi regulată. 

în cazul terenurilor ne sensibile la acţiunea apei (pietrişuri, terenuri s tâncoase etc.) lucrările de 

săpătură se pot executa de la început până la cota prevăzută în proiect. 

în cazul terenurilor sensibile la acţiunea apei săpătura de fundaţie se va opri la un nivel superior 

cotei prevăzute în proiect, astfel: 

- pentru nisipuri fine o,20 ... 0,30 m 

- pentru pământuri argiloase o,15 ... 0,25 m 

- pentru pământuri sensibile la umezire 0,40 ... 0,50 

Săparea şi finisarea acestui ultim strat se face imediat înainte de începerea execuţiei fundaţ iei . 

Dacă pe fundul gropii la cota de fundare apar crăpături în teren, măsurile necesare în vederea 

fundări i se vor stabili de către cel care a întocmit studiul geotehnic. 

în cazul unei umeziri superficiale datorită precipitaţiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii de 

fundaţ ie trebuie lăsat să se zvânte înaintea începerii lucrărilor de executare a fundaţiei (betonare) 

iar dacă umezirea este puternică se va îndepărta stratul de noroi. 

Schimbarea cotei fundului gropii de fundare , în timpul execuţiei, se poate face numai cu acordul 

Proiectantului, având în vedere următoarele: 

ridicarea cotei fundului gropii , faţă de proiect, se face dacă se constată, în cursul 

execuţiei săpăturilor pentru fundaţi i , existenţa unui teren bun de fundaţ ie la o cotă superioară celei 

menţionate în proiect. 

coborârea cotei fundului gropii de fundaţie sub cea prevăzută în proiect se face dacă se 

constată o neconcordanţă a terenului cu studiul geotehnic întocmit pe amplasament . 

Orice modificări de cote faţă de proiect se vor consemna în registrul de procese verbale de 



lucrări ascunse care vor fi semnate de Antreprenor, Beneficiar şi de Geotehnician. 

Turnarea betonului în fundaţii se va executa de regulă imediat după atingerea cotei de fundare din 

proiect sau a unui strat pentru care Proiectantul îşi dă acordul privitor la posibil i tatea de fundare a 

construcţiei respective. 

Pe parcursul executării lucrărilor Antreprenorul are obligaţia de a solicita prezenţa Proiectantului 

Geotehnician pe şantier la at ingerea cotei de fundare . 

Rezultatele studiilor geotehnice suplimentare efectuate pe durata execuţiei lucrărilor de către 

inginerul geotehnic, modif icăr i le stabilite se vor ataşa la cartea construcţiei . 

Verificarea si recepţia lucrărilor de terasamente 

Verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor de terasamente se vor face în conformitate cu 

prevederile din „Instrucţiunile pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la 

construcţii şi instalaţii aferente din H.G. nr. 273/1994 şi a Normativului C 56-85. 

în cazul pământuri lor sensibile la umezire, se vor mai verifica şi condiţii le cuprinse în normativul 

P7 - 2000 şi în special : 

- asigurarea colectării şi evacuării apelor din precipitaţii sau din surse accidentale, pe toată durata 

executării , lucrărilor de construcţii şi instalaţii; 

- menţinerea ultimului strat de 30 ... 50 cm al săpăturii până în ziua în care se începe betonarea în 

zona respectivă; 

- excluderea pământurilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgărilor etc. La executarea 

umpluturilor şi realizarea gradului de compactare a acestora cu abateri admisibile în limita a % din 

cele prevăzute ia punctul anterior; 

- executarea umpluturilor şi trotuarelor (definit ive sau provizorii) , imediat după ce construcţia a 

depăşit nivelul terenului înconjurător . 

Eventuala schimbare a tipului de material pentru umplutură se va face cu aprobarea Proiectantului, 

pe baza recomandărilor inginerului geotehnic, în următoarele condiţii: 

- tipul de material să poată fi aprovizionat în cantităţi suficiente pentru executarea umpluturilor; 

- să se poată obţine parametri de compactare corespunzători impuşi în prezentele „condiţii 

tehnice". 

Lucrările de execuţie a umpluturilor, începând cu pregătirea patului, trebuie să se desfăşoare într-un 

timp cât mai scurt, Antreprenorului revenindu-i atât sarcina respectării stricte a prevederilor 

condiţiilor tehnice, cât şi execuţia cu maximă operativitate a lucrărilor respective. 



3.3. Caiet de sarcini pentru STRAT RUTIER DE FUNDA ŢIE DIN 
BALAST 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini se refera ia realizarea şi recepţia straturilor de fundaţ ie din balast 

din structurile rutiere ale drumurilor publice şi platformelor de parcare. 

EI cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele folos i te şi de 

stratul de fundaţ ie realizat. 

2. Prevederi generale 

Stratul de fundaţ ie din balast se realizează de regulă într-un singur strat a cărui grosime este stabilită 

prin proiect (min. 10 cm după compactare, conf. STAS 6400-84). Stratul de fundaţ ie inferior realizat 

din balast trebuie să preia şi rolul drenant, asigurându-se condiţiile necesare privind grosimea, 

calitatea de drenare şi măsurile de evacuarea apei pe taluzurile de rambleu sau în dispozitivele de 

colectare a apelor de la marginea platformei din debleu. 

în situaţii part iculare când terenul de fundare şi nivelul apelor subterane o impun, stratul de fundaţ ie 
din balast trebuie să preia şi rolul anticapilar, caz în care grosimea acestuia după compactare va fi de 
min. 15 cm. 

Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea inspectorului de şantier verif icări suplimentare 
faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

In cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune 
întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 

3. Evacuarea apelor din fundaţie 

Evacuarea apelor din stratul inferior de fundaţie se realizează conform STAS 10796/1-77, STAS 

10796/2-79 şi STAS 10796/3-88, în funcţ ie de posibili tăţile de scurgere, astfel: - în cazul în care 

există posibilităţi de evacuare a apelor prin dispozitivele de colectare a apelor de suprafaţă situate la 

marginea platformei din debleu sau pe taluzurile de rambleu, se prevede un strat drenant continuu 

până Ia dispozitiv respectiv taluz, sau drenuri transversale de acostament cu lăţimea de 25...30' cm şi 

adâncimea 30.. .50 cm situate la distanţe de 10...20 m, în funcţie de panta longitudinală a drumului. 

Drenurile transversale de acostament se realizează cu panta de 4...5 % şi vor fi normale pe axa 

drumului când declivitatea este mai mică de 2 %, respectiv înclinate cu cca 60 0 în direcţia pantei 

când declivitatea este mai mare de 2 %. 

Evacuarea apelor de la nivelul patului drumului pe taluz sau în dispozitivul de scurgere prin stratul 

drenant continuu sau prin drenurile de acostament se realizează Ia cel puţin 15 cm deasupra fundului 

dispozitivului (şanţ sau rigolă) sau, în cazul rambleurilor, deasupra terenului natural sau nivelului 

maxim ai apelor stagnate în zonă. 

Suprafaţa patului drumului va avea panta transversală de 10... 12 % pe ultimii 80 cm până la taluz; 



- în cazul în care drumul este situat în debleu sau la nivelul terenului natural şi nu există 

posibilitatea evacuării apelor de la nivelul patului drumului prin şanţuri , se proiectează drenuri 

longitudinale sub acostamente sau sub rigole, cu panta de min. 0,3 %. Pe sectoarele cu declivităţi 

mai mari de 4 % situate în debleu, se realizează şi drenuri transversale de intercepţie amplasate sub 

patul drumului Ia distanţe între ele de 50... 100 m, înclinate în sensul pantei cu un unghi de cea 60 

° faţă de axa drumului . 

4. Condiţii de calitate pentru agregatele naturale 

Pentru realizarea straturilor de fundaţie se foloseşte un balast 0-63 ale cărui condiţi i le de 
admisibil i tate sunt date în tabelul 1 (conf. SR 662-02). 

Tabelul 1: Condiţii de admisibil i tate pentru balast 

Nr. 

crt. 

CARACTERISTICA 

Conţinutul de fracţiuni: 

- sub 0,02 mm, max. 
- sub 0,2 mm 

- 0 . . . I mm 

- 0.. .4mm 

- 0.. .8mm 

• o... 16 mm 

- 0...25 mm 

- 0. . .50mm 

- 0...63 mm 

U.M. 

Coeficientul de neuniformitate . 

Echivalentul de nisip, min. 

% 

% 

% % % 

% 

% 

% 

% 

% 

VALORI 
ADMIŞI 

D T T C 

3 

3.. .18 

4. . .38 

16.. .57 

25. . .70 

37. . .82 

50. . .90 

80.. .98 

100 

15 

30 

50 4 Uzura Los Angeles, max. % 
ren t ru realizarea straturilor de fundaţie din balast se utilizeaza balast U-td. Balastul trebuie să 
provină din roci rezistente la intemperii şi se interzice folosirea unor balasturi cu un conţinut mai 
mare de 10 % granule alterate, moi sau friabile. Balastul nu trebuie să conţină corpuri străine 
vizibile. 

Balastul se va aproviziona din t imp în depozit pentru a se asigura omogenitatea şi constanţa 

calităţii acestuia. Aprovizionarea Ia locul punerii în operă se va face numai după ce analizele de 

laborator au arătat că acesta este corespunzător, în timpul transportului de la furnizor Ia şantier şi 

al depozitării , balastul trebuie ferit de impurif icări . 

Laboratorul executantului va ţine evidenţa calităţii balastului astfel: 

într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor; într-un registru 
(registru pentru încercări agregate) se vor evidenţia rezultatele determinărilor efectuate de 
laboratorul propriu. 

Depozitarea balastului se va face pe plat forme amenajate , păstrarea facându-se în condiţii care 
să-î ferească de împrăştiere, impurif icare sau amestecare. 

In cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea şi depozitarea acestuia se 
va face astfel încât să se evite amestecarea balasturilor. 



în cazul în care la identificarea calităţii balastului aprovizionat, granulozitatea acestuia nu 

corespunde prevederi lor din prezentul caiet de sarcini, acesta se corectează cu sorturi le defici tare 

provenite din aceeaşi sursă pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute. 

5. Condiţii de calitate pentru apă 

Apa necesară realizării straturilor de fundaţ ie din balast poate să provină din reţeaua publică sau din 

alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie. 
6. Controlul calităţii balastului 

Controlul calităţii agregatelor naturale se va realiza înainte de începerea lucrărilor, pe fiecare iot 

aprovizionat, de către antreprenor prin laboratorul său sau de către un laborator autorizat aflat sub 

contract cu constructorul, în conformitate cu STAS 4606-80, STAS 730- 89. Bulet inele de analiză 

proprii şi cert if icatele de calitate care însoţesc produsele vor fi făcute cunoscute beneficiarului prin 

inspectorul de şantier al acestuia. 

7. Caracteristicile de compactare şi gradul de compactare 

Carac te r i s t i c i l e de c o m p a c t a r e pentru balast se determină într-un laborator de specialitate 

(laboratorul antreprenorului sau într-un alt laborator pe bază de contract încheiat de antreprenor) 

înainte de începerea lucrărilor de execuţie.Caracterist ici le de compactare vor fi cele determinate 

prin încercarea Proctor modificat , conf. STAS 1913/13 - 83. Se determină: 

- Pdmax» care reprezintă densitatea în stare uscată maximă obţinută din curba Proctor , în kg/m3 ; 

- wop(, care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui pdmaxX ,n %• 

Carac te r i s t i c i l e efect ive de c o m p a c t a r e pe teren se determină de laboratorul şantierului sau de 

către un alt laborator autorizat care are încheiat contract cu antreprenorul, încercări le care se pot 

realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda densimetrului cu membrană 

etc.) urmăresc determinarea următoarelor caracteristici: 

- pdef , care reprezintă densitatea în stare uscată efect ivă a stratului rutier realizat, determinată pe 
întreaga grosime a acestuia, în kg/m3; 

- w t f , care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %. G r a d u l de 

compactare se determină prin relaţia următoare: 

D = E d e f x l O O . [%] ^ 

pdmax 

La execuţia stratului de fundaţ ie din balast, gradului de compactare obţinut trebuie să respecte 
următoarele condiţii: 

- pentru drumurile publice de clasa tehnică IV şi V, gradul de compactare trebuie să fie de min. 98 

% în cel puţin 93 % din punctele de măsurare şi de min. 95 % în toate punctele de măsurare; 

- pentru drumuri le publice de clasa tehnică I III, gradul de compactare trebuie să fie de 

min. 100 % în cel puţin 95 % din punctele de măsurare şi de min. 98 % în toate punctele de măsurare. 

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast se va verifica prin 



măsurători de defiectometrie cu pârghia Benkelman. 

8. Măsuri preventive 

Realizarea stratului inferior de fundaţ ie din balast pe întreaga lăţime a părţii carosabi le sau în casete 

(lărgiri sau supralărgiri ale părţii carosabile, realizarea benzilor de încadrare etc.) se va începe 

numai după definit ivarea lucrărilor la patul drumului, în conformitate cu caietul de sarcini 

corespunzător şi după recepţionarea acestuia (semnarea procesului verbal de lucrări ascunse), 

înainte de aşternerea balastului din stratul de fundaţ ie se vor realiza şi recepţiona toate eventualele 

lucrările de asanare a terenului de fundare (drenuri longitudinale, transversale, spice, forate etc.) 

prevăzute în proiect. 

înainte de începerea lucrărilor se vor verif ica şi regla toate uti lajele şi dispozit ivele necesare punerii 
în operă a straturilor de fundaţie. 

în cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatră spartă se vor lua măsuri 
de a nu se amesteca agregatele naturale, de a se delimita t ronsoanele de drum în funcţ ie de sursa 
folosită şi care vor fi consemnate în registrul de laborator. 
9. Experimentarea realizării stratului de fundaţie 

înainte de începerea lucrărilor antreprenorul este obligat să efectueze experimentarea executării 
stratului inferior de fundaţie din balast. 

Experimentarea se va realiza pe acelaşi teren de fundare ca şi cel folosit în cadrul structurii rutiere 

(acelaşi balast, aceleaşi grosimi, aceleaşi utilaje de compactare etc), în toate cazurile experimentarea 

se va face pe tronsoane de proba în lungime de mimimum 30 m şi lăţime de cel puţin 3,50 m (dublul 

lăţimii utilajului de compactare). Compactarea sectorului experimental sau sectoarelor 

experimentale (dacă se consideră mai multe variante de realizare a compactări i) se va face în 

prezenţa inspectorului de şantier, fiind urmată de controlul compactării prin încercări de laborator 

sau pe teren, după cum este cazul, stabilite în conformitate cu prezentul caiet de sarcini. Se va urmări 

determina numărul minim de treceri ale fiecărui utilaj de compactare ce urmează să fie folosit pe 

şantier pentru obţinerea cel puţin a gradului de compactare precizat de prezentul caiet de sarcini. De 

asemenea, se va efectua determinarea cantităţii de apă de adaos pentru obţinerea Iui wop!, cantitate 

care va fi reglată zilnic de către laboratorul de şantier, funcţie de condiţiile meteorologice şi de 

umiditatea naturală a agregatelor naturale folosite, în cazul în care gradul de compactare prevăzut nu 

poate fi obţinut, executantul va trebui să realizeze o nouă încercare după modif icarea grosimii 

stratului sau a componenţei utilajului de compactare folosit . 

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume : 

- dacă grosimea proiectată a stratului de fundaţ ie din balast poate fi compactată ca un singur strat cu 
utilajele disponibile; 

- condiţii le de compactare (numărul de treceri al fiecărui utilaj, verif icarea eficienţei uti lajelor de 
compactare şi intensitatea de compactare a utilajului sau utilajelor). Intensitatea de compactare (IC) 
se determină cu relaţia următoare: 
I C = Q ' S [m] ( 2 ) 

in care: 

Q este volumul balastului pus în operă în unitatea de t imp (ore, zi, schimb), în m J; S - suprafaţa 
călcată la compactare în intervalul de t imp dat, în m2 .în cazul când se 



folosesc mai multe utilaje de acelaşi tip, suprafeţele călcate de fiecare utilaj se cumulează . Partea din 

tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă pentru restul lucrărilor 

Caracterist icile obţinute pe acest sector se vor consemna în scris pentru a servi la urmărirea calităţii 
lucrărilor. 

10. Realizarea stratului de fundaţie din balast 

Realizarea stratului rutier de fundaţ ie din balast presupune urmărirea următoarelor operaţii-

- aşternerea şi nivelarea la şablon a balastului. Aşternerea şi nivelarea se realizează cu respectarea 
lăţimii şi pantei prevăzute în proiect. în cazul unor grosimi mai mari de 15 cm înainte de compactare, 
t rebuie demonstrat prin rezultatele obţinute pe sectorul experimental că utilajul (ut i la je le) de 
compactare pot realiza gradul de compactare proiectat; 

- adăugarea prin stropire a cantităţii de apă necesare pentru atingerea umidităţi i optime de 

compactare . Reglarea cantităţii de apă de adaos se va realiza zilnic prin încercări de laborator 
efectuate pe şantier; 

- compactarea se realizează cu atelierul de compactare stabilit pe sectorul de încercare 

respectându-se viteza tehnologia stabilită şi intensitatea de compactare. Numărul de treceri a i i 

atelierului de compactare pentru f lecare operaţie este cel stabilit pe sectorul experimental . 

Acostamentele se completează şi se compactează obligatoriu o dată cu stratul de fundaţ ie , astfel 

încât acesta să f ie în permanenţă încadrat de acostamente, cu respectarea măsur i lor de evacuare a 
apelor. 

Denivelări le care se produc în timpul compactării stratului de fundaţie sau rămân după compactare 
se corectează cu materiale de aport şi se recilindrcază. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se 
completează, se renivelează şi apoi se compactează din nou. Este interzisă uti l izarea balastului 
îngheţat şi aşternerea balastului pe suprafeţe acoperite cu zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă. 
11. Controlul calităţii lucrărilor 

Referitor la capacitatea portantă, se recomandă ca după terminarea lucrărilor de realizare a 

stratului de fundaţie să se verif ice capacitatea portantă obţinută Ia acest nivel cu deflectometrul cu 

pârghie Benkelman, în conformitate cu Normativul CD 31-2002. Capacitatea portantă la nivelul 

superior al stratului inferior de fundaţ ie se consideră realizată dacă valori le deflexiunii 

caracteristice, nu depăşesc valoarea deflexiunii admisibi le care este de 250 sutimi de mm. Frecvenţa 

măsurători lor este cea prezentată în tabelul 3. Controlul gradului de compactare se va realiza în 

conformitate cu prevederile de Ia pct. 7 al prezentului caiet de sarcini. Se va realiza cel puţin o 

verif icare a gradului de compactare Ia o lungime de 250 m de bandă de parte carosabilă (STAS 

6400-84) sau frecvenţa verificări lor va fi cea prevăzută în tabelul 2. 

Celelalte verificări privind calitatea compactării stratului de fundaţ ie din balast se vor efectua în 
conformitate cu datele arătate în tabeluI2. 

Verificarea calităţii materialelor se va realiza de către laboratorul antreprenorului sau de către un 

laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul. Se vor efectua verif icări referi toare Ia 

calitatea materialelor puse în operă în conformitate cu cele precizate la pct. 4 din prezentul caiet de 
sarcini. 

Verificarea elementelor geometrice se va efectua pe baza următoarelor reguli şi metode 



de verificare: 

- grosimea stratului de fundaţ ie atât pe partea carosabilă, cât şi în casete este cea din proiect 
Verif icarea grosimii se realizează prin sondaje la distanţe de max. 200 m drum. Grosimea stratului 
de fundaţ ie este media măsurători lor obţinute pe fiecare sector de drum prezenta , recepţiei 
Abaterea limită la grosime poate fi de max. ± 20 mm; 

- lăţimea stratuiui de fundaţ ie este cea mai p r e v ă z u « în proiect. Verif icarea lăţimii stratului de 

fundaţ ie se realizează la distanţe dc max. 200 m una de alta. Abaterile limită la lăţime pot fi ± 5 cm-

- panta transversală a stratului dc fundaţie este cea a îmbrăcămintei prevăzută în proiect Abatere^ 
limită la pantă este ± 4 % faţă de valoarea pantei indicate în proiect; 

- declivitătile în profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limită la cotele stratului de 
fundaţie, faţă de cotele din proiect, pot fi de ± 10 mm. 

Verificarea denivelărilor suprafeţei stratului de fundaţie se efectuează astfel-

- în profil longitudinal măsurători le se cfectuează în axa benzilor de circulaţie şi nu pot fi mai 
mari d e ± 9 mm. 

- în profil transversal, verif icarea se cfectuează in dreptul profilurilor arătate în proiect şi nu pot fi 
mai mari de ± 5 mm. 

în cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va face 
corectarea suprafeţei stratului de fundaţie. 

Tabelul 2: Verificări necesare pentrn determinarea calităţii ^ m p ^ s r i ; 
Nr. 
crt. 

3 

Determinarea, procedeul de verif icare 
sau caracteristicile care se verif ică 

încercarea Protor modif ică 

Determinarea umidităţii de 
compactare 

Determinarea grosimii stratului 
compactat 

Frecvenţe minime Ia locul de punere în 
operă 

minim 3 probe la o supra-faţă de 2000 
m 2de strat 

Metode de 
verif icare 

conf. STAS 

1933/13-83 
4606 - 80 

Verificarea realizării intensităţii de 
compactare 

Determinarea gradului de 
compactare 

Determinarea capacităţii portante la 
nivelul superior al stratului de 
fundaţie . 

12'. Recepţia lucrărilor 

minim 3 probe ia o suprafaţă de 2000 m : 

de strat 
Zilnic 

minim 3 puncte pentru suprafeţe < 200 
m şi min. 5 puncte pentru suprafeţe > 
2000 m2 de strat 

în câte două puncte situate în profiluri 
transversale la distanţa de 10 m unul de 
altul pentru fiecare bandă cu lăţimea de 
7,5 m 

11913/15-75 

Normaţi vu 
1 CD.31- 02 

Recepţ ia pe fază se efectuează numai când toate lucrările prevăzute în documentaţ ie sunt 
complet terminate şi toate verificări le sunt realizate. 

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verif ică îndeplinirea condiţii lor de execuţie şi 
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum şi constatările consemnate pe 
parcursul execuţiei de către organele de control. 

în urma acestei recepţii se încheie "Proces verbal" de recepţie preliminară. 



Recepţ ie f ina lăva avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în condiţi i le 
respectării prevederilor legale în vigoare precum şi a prevederilor din prezentul caiet de 
sarcini. 

3.4. Caiet de sarcini pentru STRAT RUTIER DE FUNDAŢIE DIN 
PIATRĂ SPARTĂ 

Stratul de fundaţ ie din piatră spartă mare 63-80 împănată cu mixtură asfal t ică se va realiza cu 

respectarea condiţiilor de calitate, a dozajelor şi a tehnologiei care sunt prezentate în continuare, cu 

introducerea câtorva prevederi suplimentare. După definitivarea cilîndrării la uscat a pietrei sparte 

63-80 într-o grosime minimă de 15 cm, suprafaţa stratului astfel obţinut se va împăna cu mixtură 

asfalt ică la temperatura de 140... 160 °C, de tipul B. A. D. 25, în cantitate de 35 kg/m2 . După 

împănare se va continua cilindrarea stratului până la o bună consolidare a acestuia. 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini se refera la realizarea şi recepţia straturilor de fundaţ ie din piatră spartă sau 

piatră spartă amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice. El cuprinde condiţii le 

tehnice care trebuie să f ie îndeplinite de materialele folosite şi de stratul de fundaţ ie realizat. 

2. Prevederi generale 

Stratul de fundaţ ie din piatră spartă amestec optimal 0-63 sau piatră spartă mare 63-80 se realizează 
într-un singur strat a cărui grosime este stabilită prin proiect (min. 12 cm după compactare, conf. 
STAS 6400-84). Stratul de fundaţ ie din piatră spartă amestec optimal 0-63 sau piatră spartă mare 
63-80 se realizează pe un strat de fundaţ ie din balast cu grosimea după compactare de min. 10 cm 
(conf. STAS 6400-84). 

Stratul inferior realizat din balast trebuie să preia şi rolul drenant, asigurându-se condiţii le necesare 

privind grosimea, calitatea de drenare şi măsurile de evacuarea apei pe taluzurile de rambleu sau în 

dispozitivele de colectare a apelor de la marginea platformei din debleu. în situaţii particulare când 

terenul de fundare şi nivelul apelor subterane o impun, stratul de fundaţ ie din balast trebuie să preia 

şi rolul anticapilar, caz în care grosimea acestuia după compactare va fi de min. 15 cm. 

Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea inspectorului de şantier verif icări suplimentare 

faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

în cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caict dc sarcini, bcncficiarul va dispune 
întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsuri lor care se impun. 
3. Condiţii de calitate pentru agregatele naturale 
Pentru realizarea straturilor de fundaţ ie din piatră spartă sau piatră spartă amestec optimal , condiţiile 

tehnice ale agregatelor naturale care se utilizează sunt următoarele: - pentru straturi de fundaţ ie din 

piatră spartă mare 63-80 condiţiile de admisibili tate sunt date în tabelul î (conf. SR 667-01); 

Granulozitatea pietrei sparte amestec optimal trebuie să se încadreze în următoarele intervale: 2...Î % 

treceri prin sita de 0,08 mm, 8... 17 prin sita de 0,63 mm, 17...28 prin 



ciurul de 3,15 mm, 30...45 % prin ciurul de 7 mm, 44...58 % prin ciurul de 16 mm şi 
72...81 % prin cirul de 40 mm. 

Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene în ceea ce priveşte structura şi 

compoziţia petrografîcă-mineraiogică, fară urme vizibile de degradare f izică sau chimică, 

lipsite de pirită, limonită sau săruri solubile şi fară silice microcristalmă sau amorfa care s 

reacţioneze cu aicaiiile din cimenturi . 

Clasa rocii din care sunt realizate agregatele naturale trebuie să fie: 

pentru piatra spartă mare 63-80 minimum D; 

pentru sorturile de piatră spartă folosite la obţinerea amestecului optimal, minimum D 

pentru clasele tehnice 1 şi II, respectiv minimum E pentru clasele tehnice III... V. 

Tabelul 1: Condiţii de admisibilitate pentru piatra spartă mare 63-80 

Nr. 
crt. 

CARACTERISTICA U.M. VALORI 
ADMISIBILE 

Conţinutul de granule: 
- care rămân pe ciurul superior, max. 
- care trec oe ciurul inferior, max. 

% % 
5 10 

2 Forma granulelor, determinată prin coeficientul 
de formă, max. 

% 35 

3 Conţinutul de corpuri străine, max. % 1 

4 Uzura Los Angeles, max. % 25 

pentru piatra spartă amestec optimal 0-63 condiţii le de admisibil i tate ale 

sorturilor de piatră spartă utilizate sunt cele din tabelul 2 (conf. SR 667-01). Tabelul 2: 

Condiţii de admisibili tate pentru sorturile de piatră spartă utilizate pentru 
obţinerea amestecului optimal 

1 Nr. CARACTERISTICA U. M. VALORI ADMISIBILE 1 Nr. CARACTERISTICA U. M. 

0-8(16) 8-16, 
16-25(31), 
25-40 

40-63 

Conţinutul de granule: 
- care rămân pe ciurul superior, max. 
- care trec pe ciurul inferior, max. 

% % 5 
5 10 5 1 

2 Forma granulelor, determinată prin 
coeficientul de formă, max. 

% 35 35 

3 Conţinut de granule alterate, max. % 10 10 
4 Conţinutul de corpuri străine, max. % 1 1 1 
5 Conţinut de fracţiuni sub 0,01 mm, max. % 3 nu 

este 
cazul 

6 Uzura Los Angeles, max. % 30 25 
7 Rezistenţa la acţiunea repetată a sulfatului 

de sodiu, 5 cicluri, max. 
% 6 3 

Agregatele se vor aproviziona din t imp în depozit pentru a se asigura omogenitatea şi 

constanta calităţii acestora. Aprovizionarea la locul punerii în operă se va face numai după 

ce încercările de laborator au atestat calitatea acestora. 



în t impul transportului de la furnizor la şantier şi al depozitării , agregatele naturale trebuie 
ferite de impurif îcări . 

Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separai pe sorturi şi păstrate în condiţii care să 
le ferească de împrăştiere, impurificare sau amestecare. Laboratorul şantierului va ţine 
evidenţa calităţii agregatelor naturale astfel: 

- într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor; 

- într-un registru (registru pentru încercări de laborator) rezultatele determinări lor efectuate 
de laborator. 

4. Condiţii de calitate pentru apă 

Apa necesară realizării straturilor de fundaţie din piatră spartă 63-80 sau piatră spartă amestec 

optimal 0-63 poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz 

nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie. 

5. Controlul calităţii agregatelor naturale 

Controlul calităţii agregatelor naturale se va realiza înainte de începerea lucrărilor, pe fiecare 

lot aprovizionat, de către antreprenor prin laboratorul său, în conformita te cu STAS 4606-80, 

STAS 730-89. Buletinele de analiză proprii şi cert if icatele de calitate care însoţesc produsele 

vor fi făcute cunoscute beneficiarului prin inspectorul de şantier al acestuia. 

6. Caracteristicile de compactare şi gradul de compactare 

Caracteristicile de compactare pentru piatra spartă amestec optimal se determină într-un 

laborator de specialitate (laboratorul antreprenorului sau într-un alt laborator pe bază de 

contract încheiat de antreprenor) înainte de începerea lucrărilor de execuţie. Caracteristicile 

de compactare vor fi cele determinate prin încercarea Proctor modif icat , conf . STAS 1913/13 

- 83. Se determină: 

- pdmax, care reprezintă densitatea în stare uscată maximă obţinută din curba Proctor, în 

kg/m3; 

- wo p„ care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui pdmax), în %. 
Pentru piatra spartă mare 63-80 nu se determină caracteristicile de compactare prin încercarea 
Proctor. 

Caracteristicile efective de compactare pe teren se determină de laboratorul şantierului sau 

de către un alt laborator autorizat care are încheiat contract cu antreprenorul . încercările care 

se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda densimetrului cu 

membrană etc.) urmăresc determinarea următoarelor caracteristici: 

- pdef, care reprezintă densitatea în stare uscată efectivă a stratului rutier realizat, 

determinată pe întreaga grosime a acestuia, în kg/m3 ; 

- w ef , care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %. 
Gradul de compactare se determină prin relaţia următoare: 

D = jŢdef x 100, 

pdmax 
(1) 



La execuţia stratului de fundaţ ie din piatră spartă amestec optimal gradului de compactare 
obţinut trebuie să respecte următoarele condiţii : 
- pentru drumurile publice de clasa tehnică IV şi V, gradul de compactare trebuie să f ie de 
min. 98 % în cel puţin 93 % din punctele de măsurare şi de min. 95 % în toate punctele de 
măsurare; 

pentru drumurile publice de clasa tehnică I...III, gradul de compactare trebuie să f ie de min. 
100 % în cel puţin 95 % din punctele de măsurare şi de min. 98 % în toate punctele de 
măsurare; 

La straturile de fundaţ ie din piatră spartă mare 63-80 nu se poate determina gradul de 

compactare. Cilindrarea se consideră încheiată atunci când rulourile compactoruiui nu mai 

iasă nici un fel de urmă pe suprafaţa stratului, respectiv atunci când mai multe pietre de 

aceeaşi mărime şi natură cu piatra din stratul rutier, aruncate în faţa ruloului, nu mai pătrund 

în strat ci se sfarmă la trecerea compactoruiui . 

7. Măsuri preventive 

Realizarea stratului de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 sau piatră spartă amestec optimal 

0-63 pe întreaga lăţime a părţii carosabile se va începe numai după defini t ivarea lucrărilor la 

stratul inferior de fundaţ ie din balast, în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător şi 

după recepţionarea acestuia (semnarea procesului verbal de lucrări ascunse). 

La realizarea stratului de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 sau piatră spartă amestec 

optimal 0-63 în casete (lărgiri sau supralărgiri ale părţii carosabile, realizarea benzilor de 

încadrare etc.) se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente şi a stratului 

inferior de fundaţ ie din balast, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru 

realizarea acestor lucrări, înainte de începerea lucrărilor se vor verif ica şi regla toate utilajele 

şi dispozitivele necesare punerii în operă a straturilor de fundaţ ie . 

în cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatră spartă se vor lua 

măsuri de a nu se amesteca agregatele naturale, de a se delimita t ronsoanele de drum în funcţie 

de sursa folosită şi care vor fi consemnate în registrul de laborator. 

8. Experimentarea realizării stratului de fundaţie 

înainte de începerea lucrărilor antreprenorul este obligat să efectueze experimentarea 

executării stratului de fundaţie. 

Experimentarea se va realiza pe acelaşi strat de fundaţ ie inferior din balast ca şi cei folosit în 
cadrul structurii rutiere (acelaşi teren de fundare , acelaşi balast, aceleaşi grosimi, aceleaşi 
ut i laje de compactare etc). 

în toate cazurile experimentarea se va face pe tonsoane de proba în lungime de mimimum 30 

m şi lăţime de cel puţin 3,50 m (dublul lăţimii utilajului de compactare) . 

Compactarea sectorului experimental sau sectoarelor experimentale (dacă se consideră mai 

multe variante de realizare a compactării) se va face în prezenţa inspectorului de şantier, fiind 

urmată de controlul compactării prin încercări de laborator sau pe teren, după cum este cazul, 

stabilite în conformitate cu prezentul caiet de sarcini. Se va urmări determina numărul minim 

de treceri ale fiecărui utilaj de compactare ce urmează să fíe folosit pe şantier pentru obţinerea 

cel puţin a 



gradului de compactare precizat de prezentul caiet de sarcini. De asemenea, se va efec tua 

determinarea cantităţii de apă de adaos pentru obţinerea iui wopt , cantitate care va fi reglată 

zilnic de către laboratorul de .şantier, funcţ ie de condiţiile meteorologice şi de umiditatea 

naturală a agregatelor naturale folosite. 

în cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, executantul va trebui să 
realizeze o nouă încercare după modificarea grosimii stratului sau a componenţei uti lajului de 
compactare folosit . 

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametri lor compactării şi anume : 

- dacă grosimea proiectată a stratului de fundaţ ie din piatră spartă mare 63-80 sau piatră 

spartă amestec optimal 0-63 poate fi compactată ca un singur strat cu ut i lajele disponibile; 

- condiţi i le de compactare (numărul de treceri al fiecărui utilaj , verif icarea eficienţei 

uti lajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului sau uti lajelor) . Intensitatea 

de compactare (IC) se determină cu relaţia următoare: 

IC =Q/S |m| ( 2 ) 

în care: 

Q este volumul pietrei sparte pus în operă în unitatea de t imp (ore, zi, schimb), în m 3 ; S -

suprafaţa călcată la compactare în intervalul de t imp dat, în m2 . Partea din tronsonul executat , 

cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă pentru restul lucrărilor. 

Caracterist icile obţinute pe acest sector se vor consemna în scris pentru a servi la urmărirea 

calităţii lucrărilor. 

9. Realizarea straturilor de fundaţie 

Realizarea stratului rutier de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 presupune urmărirea 
următoarelor operaţii: 

- aşternerea şi compactarea la uscat a pietrei sparte. Până la încleştarea pietrei sparte 

compactarea se efectuează cu compactoare cu rulouri netede de 60 kN, după care operaţia se 

continuă cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 100... 140 kN; 

- împănarea suprafeţei cu split 16-25 în reprize, urmată de compactare; 

- umplerea prin înnoroire a golurilor rămase cu savura 0-8 sau nisip 0-7, urmată de 
compactare. 

în cazul împănării stratului din piatră spartă cu mixtură asfal t ică la cald (anrobat bi tuminos în 

cantitate de 35 kg/m ) se va renunţa la ultimele două operaţii menţionate anterior şi se va trece 

la aşternerea uniformă şi continuă a mixturii asfaltice Ia temperatura de 150... 160 °C pe 

suprafaţa stratului de piatră spartă, după care se va trece la compactarea acesteia în vederea 

împănării . 

Numărul de treceri ale atelierului de compactare pentru fiecare operaţie este cel stabilit pe 
sectorul experimental . 

Până Ia aşternerea stratului superior, stratul de piatră spartă mare astfel executat , se acoperă 

cu material de protecţie (nisip grăunţos sau savura). 

In cazul împănării pietrei sparte cu mixtură asfalt ică, după finalizarea acestei operaţi i , seva 

proceda Ia realizarea tratamentului bi tuminos dublu de închidere, la rece. Realizarea 
stratului de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 se 



necesită următoarele operaţii: 

- stabilirea proporţiilor din amestec pentru fiecare sort de piatră spartă, astfel încât să se 

obţină o curbă de granulozitate care să respecte condiţiile menţionate anterior; 

- determinarea în laborator a caracterist icilor de compactare Proctor modif ica t ; 

- realizarea amestecului într-o fabrică cu min. 4 predozatoare (instalaţie de nisip stabilizat), 

inclusiv cu asigurarea umidităţii opt ime de compactare; 

- transportarea materialului cu autobasculante şi punerea lui în operă preferabil cu răspând 
itoare-fin i soare; 

- compactarea stratului, preferabil cu compactoare cu pneuri sau vibratoare. Numărul de 
treceri ale atelierului de compactare pentru f iecare operaţie este cel stabilit pe sectorul 
experimental . 

Acostamentele se completează şi se compactează obligatoriu o dată cu stratul de fundaţie , 

astfel încât acesta să fie în permanenţă încadrat de acostamente, cu respectarea măsuri lor de 

evacuare a apelor. lO.ControluI calităţii lucrărilor 

Referitor la capacitatea portantă, se recomandă ca după terminarea lucrărilor de realizare a 

stratului de fundaţie să se verif ice capacitatea portantă obţinută Ia acest nivel cu 

deflectometrul cu pârghie Benkelman, în conformitate cu Normativul CD 31-2002. 

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţ ie se consideră realizată dacă 

valorile deformaţi i lor elastice măsurate, nu depăşesc valoarea deformaţ i i lor elastice 

admisibi le care este de 250 sutimi de mm. Controlul gradului de compactare se va realiza în 

conformitate cu prevederile de la pct. 6 al prezentului caiet de sarcini. Se va realiza cel puţin 

o verif icare a gradului de compactare la o lungime de 250 m de bandă de parte carosabilă. 

Verificarea calităţii materialelor se va realiza de către laboratorul antreprenorului sau de 

către un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul. Se vor efec tua verificări 

referi toare la calitatea materialelor puse în operă în conformitate cu cele precizate la pct. 3 din 

prezentul caiet de sarcini. 

Ve r i f i ca rea e lemente lor geomet r ice se va efectua pe baza următoarelor reguli şi metode de 
verificare: 

- grosimea stratului de fundaţie atât pe partea carosabilă, cât şi în casete este cea din proiect. 

Verif icarea grosimii se realizează prin sondaje la distanţe de max. 200 m drum. Grosimea 

stratului de fundaţ ie este media măsurători lor obţinute pe f iecare sector de drum prezentat 

recepţiei. Abaterea limită la grosime poate fi de max. ± 20 mm; 

- lăţimea stratului de fundaţ ie este cea mai prevăzută în proiect. Verificarea lăţimii stratului 
de fundaţ ie se realizează Ia distanţe de max. 200 m una de alta. Abaterile limită la lăţime pot 
fi ± 5 cm; 

- panta transversală a stratului de fundaţ ie este cea a îmbrăcămintei prevăzută în proiect. 

Abaterea limită Ia pantă este ± 4 % faţă de valoarea pantei indicate în proiect; 

- declivităţile în profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limită la cotele 
stratului de fundaţie , faţă de cotele din proiect, pot fi de ± 10 mm. 

Verificarea denivelărilor suprafeţei stratului de fundaţie se efectuează astfel. 



- în profil longitudinal măsurătorile se efectuează în axa benzilor de circulaţ ie şi nu pot fi mai 
mari de ± 9 mm. 

-în profil transversal, verif icarea se efectuează în dreptul profiluri lor arătate în proiect şi nu 
pot fi mai mari de ± 5 mm. 

în cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va 
face corectarea suprafeţei stratului de fundaţ ie . 
11. Recepţia lucrărilor 

Recepţ ia pe fază se efectuează numai când toate lucrările prevăzute în documentaţ ie sunt 
complet terminate şi toate verificări le sunt realizate. 

Comisia de recepţie examinează lucrările şi ver if ică îndeplinirea condiţi i lor de execuţie şi 

calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum şi constatări le consemnate pe 

parcursul execuţiei de către organele de control, în urma acestei recepţii se încheie "Proces 

verbal" de recepţie prel iminară .Recepţ ie f ina lăva avea loc după expirarea perioadei de 

garanţie şi se va face în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare precum şi a 

prevederilor din prezentul caiet de sarcini. 

3.5. Caiet de sarcini pentru ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini se refera Ia realizarea şi recepţia straturilor care intră în alcătuirea 
îmbrăcăminţi lor rutiere bituminoase ale drumuri lor publice. EI cuprinde condiţi i le tehnice 
care trebuie să fie îndeplinite de materialele folosite şi de stratul de uzură şi/sau de legătură 
realizat. 

2. Prevederi generale 

îmbrăcăminţi le bi tuminoase se realizează de regulă în două straturi (strat de uzură şi strat de 
legătură) a cărui grosime este stabilită prin proiect (min. 4 cm fiecare după compactare conf 
STAS 174/1-02). 

Stratul de uzură este stratul superior al îmbrăcămintei care se realizează din betoane asfaltice 

bogate în criblură, în t imp ce stratul inferior (cel de legătură) se realizează din betoane 

asfalt ice deschise cu criblură, pietriş sau pietriş concasat. îmbrăcămintea bi tuminoasă are în 

principal un rol de rezistenţă (preluarea solicitărilor verticale şi repart izarea lor pe suprafeţe 

mai mari , respectiv preluarea solicitările tangenţiale provenite din f rânarea sau accelerarea 

autovehiculelor). De asemenea, îmbrăcămintea, în special prin stratul de uzură, trebuie să 

realizeze impermeabil izarea suprafeţei structurii rutiere, să asigurare rugozi tatea suprafeţei 

de rulare şi să fie rezistentă Ia deformati i le plastice care se pot produce sub efectul 

temperaturilor ridicate şi al traficului intens şi greu. 

Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea inspectorului de şantier verificări 
suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

P a g i n ă 10 



în cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va 
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 
3. Condiţii de calitate pentru materiale 
Condiţiile de calitate pentru materialele folosite sunt următoarele: 

a. Agregate naturale 

Pentru îmbrăcăminţ i le bi tuminoase se utilizează un amestec de sorturi din agregate naturale 

neprelucrate şi prelucrate care să satisfacă condiţii le STAS 662-02 (pentru nisip natural sort 

0-4 şi pietriş sort 4-8, 8-16,16-25 sau 16-31) şi STAS 667-01 (pentru nisip de concasaj 0-4 şi 

cribluri sort 4-8; 8-16; 16-25). Filerui care se utilizează este de calcar sau de cretă conform 

STAS 539-79. Limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total suni date în 

tabelul 1. La aceste mixturi asfalt ice se folosesc amestecuri de nisip de concasa j şi nisip 

natural. Procentul de nisip natural în amestec trebuie să fie de maximum 25 % pentru B.A. 16 

şi de maximum 50 % pentru betoanele asfalt ice deschise. 

b. Filer 

Ca filer se va folosi fîlerul de calcar sau cretă care trebuie să îndepl inească următoarele 
condiţii: 

- f ineţea (conţinutul fracţiuni sub 0,09 mm): min. 80 %; 

- u m i d i t a t e a max. 2 %. 

Agregate naturale % agregate din amestecul total 
B.A. 16 B.A. 25 B.A.D. 

25 
B.A.D.P. 

C. 25 
B.A.D.P.S 

.25 
Filer şi fracţiuni din nisip sub 0,1 mm 9....13 6...13 2...1 2..J 2...1 
Filer şi nisip 0,1.. .4 mm rest până a 100 
Cribluri peste 4 mm 34... .5 

8 
39.. .60 55...7 

2 
Pietriş concasat cu dimensiunea peste 8 mm, % 39.. .58 

Pietriş sortat cu dimensiunea peste 8 mm, % 39.. .58 

c. Lianţi 

Pentru prepararea betoanelor asfalt ice utilizate la execuţia îmbrăcăminţ i lor 

bi tuminoase se folosesc următoarele tipuri de bitum: 

- bitum tip D 60/80; 

-bitum tip D 80/100. 

Condiţi i le care trebuie să le îndeplinească bitumul neparafinos pentru drumuri D 

60/80 sau D 80/100 trebuie să corespundă STAS 754 şi să aibă adezivitatea de min. 

80 % ia agregatele naturale folosite. 

4. Prepararea mixturilor asfaltice 
a. Compoziţia mixturilor asfaltice 

Compoziţ ia mixturilor asfaltice cu care se vor realiza straturile îmbrăcăminţ i lor 
bituminoase se stabileşte pe baza unui studiu preliminar aprofundat , ţ inându-se seama 
de respectarea condiţii lor precizate în prescripţii le tehnice impuse de caietul de 
sarcini. 



Studiul îl face antreprenorul în cadrul laboratorului său central sau îl comandă Ia un 
laborator autorizat. 

Formula de compoziţie, stabilită pentru fiecare categorie de mixtură, susţ inută de 
studiile şi încercările efectuate împreună cu rezultatele obţinute se supune aprobării 
beneficiarului . 

Aceste studii comportă cel puţin următoarele încercări: încercarea Marshall 

(stabilitatea Ia 60 °C, indicele de curgere la 60 °C), densitatea aparentă, absorbţia de 

apă pe epruvete Marshall pentru cinci conţinuturi de liant repart izate de o parte şi de 

alta a conţinutului de liant rezultat din calcule. 

După verif icarea caracteristicilor obţinute pentru compoziţia propusă, beneficiarul , dacă 
nu are obiecţiuni sau eventuale propuneri de modificare, acceptă formula propusă de 
antreprenor. 

Toate dozajele privind agregatele, filerul, liantul sau unele adaosuri sunt stabili te în 
funcţ ie de greutatea totală a materialului granular în stare uscată, inclusiv părţile fine. 
Limitele procentuale ale sorturilor componente din agregatul natural total sunt date în 
tabelul 1. 

Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studiile preliminare de laborator conform 
STAS 1338/1,2-84. 

b. Caracteristicile f îzico-mecanice ale mixturilor asfaltice. 

Caracterist icile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie să îndepl inească 
condiţiile arătate în tabelul 2 

c. Acceptarea utilajelor 

Antreprenorul supune acceptării inspectorului de şantier ut i lajelor şi instalaţii lor pe care 
le va utiliza la realizarea lucrărilor. 

Acceptul se va da după instalarea acestuia, verificarea stării sale de întreţ inere şi 

aptitudinile de a realiza performanţele cerute prin documentaţia contractuală. 

Caracteristici pe cilindrii 
Marshall 

Tip bitum Clasă 
tehnică 

Tip mixtură Caracteristici pe cilindrii 
Marshall 

Tip bitum Clasă 
tehnică 

3 .A.25 B.A. 16 B.A.D. 25 
Stabilitate (S) Marshall la 
60 °C, kN, min. 

D 60/80 sau D 
60/80 aditivat 

III 7,5 5,0 Stabilitate (S) Marshall la 
60 °C, kN, min. 

D 60/80 sau D 
60/80 aditivat 

IV.. . V 6,0 6,5 

5,0 Stabilitate (S) Marshall la 
60 °C, kN, min. 

D 80/100Sau D 
80/100aditivat 

III 7,0 4,5 

Stabilitate (S) Marshall la 
60 °C, kN, min. 

D 80/100Sau D 
80/100aditivat 

IV... V 5,5 6,0 

4,5 

Indice de curgere (I), mm D 60/80 sauD 
60/80aditivat 

III 1,5...4,5 1,5...4,0 1,5...4,5 Indice de curgere (I), mm D 60/80 sauD 
60/80aditivat 

IV.. . V 1,5...4,5 1,5. ..4,5 

1,5...4,5 Indice de curgere (I), mm 

D 80/100 sauD 
SO/lOOaditivat 

III 1,5...4,5 1,5...4,0 1,5...4,5 

Indice de curgere (I), mm 

D 80/100 sauD 
SO/lOOaditivat 

IV.. . V 1,5...4,5 1,5...4,5 

1,5...4,5 

Raport S/l, kN/mm D 60/80 sau D III 1,3...4,0 1,8...5,0 1,1 ...3,3 



60/80adit ivat 60/80adit ivat 

IV... V 1,3...4,0 1,4...4,3 
D 80/100 sauD 
80/100aditivat 

III 1,2...3,6 1,7...4,6 1,0... 3,0 D 80/100 sauD 
80/100aditivat 

IV... V 1,2...3,6 1,3...4,0 

1,0... 3,0 

Densitatea aparentă, kg/m J , 
min. 

D 60/80 sauD 
60/80aditivat 

111 2 300 2 300 2 250 Densitatea aparentă, kg/m J , 
min. 

D 60/80 sauD 
60/80aditivat 

IV... V 

2 300 2 300 2 250 Densitatea aparentă, kg/m J , 
min. 

D 80/100 sauD 
80/100aditivat 

III 

2 300 2 300 2 250 Densitatea aparentă, kg/m J , 
min. 

D 80/100 sauD 
80/100aditivat 

IV... V 

2 300 2 300 2 250 

Absorbţia de apă, % voi. D 60/80 sauD 
60/80adit ivat 

III 2...5 2.. .5 2...5 
Absorbţia de apă, % voi. D 60/80 sauD 

60/80adit ivat 
IV... V 

2...5 2.. .5 2...5 
Absorbţia de apă, % voi. 

D 80/100 sauD 
80/100aditivat 

III 

2...5 2.. .5 2...5 
Absorbţia de apă, % voi. 

D 80/100 sauD 
80/100aditivat 

IV... V 

2...5 2.. .5 2...5 

Pentru B.A.D.P.C. 25 şi BA.D.P.S. 25, spre deosebire de B.A.D. 25, stabili tatea 
Marshal va avea valori de min. 4,5 kN pentru un bitum D 60/80 şi de min 4,0 kN pentru un 
bitum D 80/100, celelalte caracteristici fiind identice. 

d. Fabrica de preparare a mixturilor asfaltice 

Farica arare a mixturi lor asfaltice va trebui să prezinte caracteristici tehnice care să 
permită obţinerea performanţelor cerute pentru diferi tele categorii de mixturi prevăzute în 
caietul de sarcini. 

Capacitatea sa va trebui să fie compatibilă cu termenul de execuţie prevăzut de caietul 

de sarcini precum şi cu mij loacele de transport şi de execuţie prevăzute de antreprenor. 

Staţia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie să fie automatizată şi dotată cu 
dispozitive de control a dozării componentelor şi de blocare a preparării în caz de abateri de 
la programul impus. 

e. Stocarea şi încălzirea liantului 

Staţia de preparare a mixturi lor asfaltice trebuie să dispună de rezervoare de stocare a 
căror capacitate să fie cel puţin egală cu consumul mediu zilnic dotate fiecare cu o j o j ă în 
prealabil etalonată şi un dispozitiv capabil de a încălzi liantul până Ia temperatura necesară, 
evitând orice supraîncălzire cât de mică. 

Toleranţa admisă privind temperatura liantului este arătată în tabelul 5. 

f. Stocarea şi dozarea filerului de aport 

Fiierul trebuie să f ie stocat la staţia de preparare a mixturilor asfalt ice în silozuri 
prevăzute cu dispozitive de al imentare şi de extragere corespunzătoare care să permită 
dozarea filerului conform toleranţelor indicate în tabelul 3. 

Cantitatea de filer stocat va trebui să permită al imentarea staţiei cel puţin pentru o zi de 
lucru. 

g. Dozarea agregatelor 

Antreprenorul trebuie să dispună de o instalaţie de dozare capabilă să introducă 

agregatele potrivit proporţii lor fixate în funcţ ie de caracteristicile de scurgere. 



Toleranţele dozajului agregatelor va trebui să fíe conform cu prevederi le din 
tabelul 3. 

Definirea măsuri lor Tolerante admise Definirea măsuri lor 

Strat de uzura + Strat de legătura 

Doza j bitum ±2% 
Doza j agregate granulare ±3% 
Doza j nisip 
1. cu > 10 % părţi fine 
2. cu < 10 % părţi f ine 

±5% ±5% 

Temperatura mixt. la ieşire din staţie ±5% 
Conţinut de apă a agregatelor după uscare ±0,5 % 
Temperatura liantului bi tuminos ±0,55 

Tabelul 3 

li. încălzirea şi uscarea agregatelor 

Fabrica de preparare a mixturilor asfaltice trebuie să dispună de mij loace mecanice 
corespunzătoare pentru introducerea uniformă a agregatelor în scopul obţinerii unei 
producţii constante. 

Se vor lua măsuri pentru evitarea încălzirii agregatelor la o temperatură de peste 200 
°C, care conduce la arderea liantului. 

i. Dozarea liantului 

Fabrica de preparare a mixturilor asfalt ice trebuie să dispună de un sistem de 
alimentare şi dozare a liantului fie în greutate, f ie volumetric. 

j . Stocarea agregatelor 

Antreprenorul trebuie să poată asigura stocarea a cel puţin o treime din agregatele 
destinate şantierului. 

Depozitarea se va face pe sorturi, în silozuri de tip descoperit , etichetate, pe p la t forme 

amenajate cu pereţi despărţitori pentru evitarea impurificări i şi amestecării acestora. 

k. Malaxa rea 

Fabrica de preparare a mixturilor asfalt ice trebuie să f ie echipată cu un malaxor 
capabil de a produce mixturi asfaltice omogene . în cazul în care cuva malaxorului nu este 
închisă, ea trebuie să f ie prevăzută cu o capotă pentru evitarea pierderii părţ i lor fine prin 
dispersie 

Staţia trebuie să f ie prevăzută cu un sistem de blocare împiedicând golirea malaxorului 
atâta cât durata de malaxare nu a fost atinsă. 

I. Stocarea şi încărcarea mixturilor asfaltice 

La ieşirea din malaxor trebuie amenajate dispozitive şi luate precauţiuni utile în scopul 

limitării la maximum a segregării mixturii asfalt ice la încărcarea în mij loacele de transport. 

Dacă se foloseşte buncăr de stocare, acesta va trebui în mod obligatoriu încălzit . 
m. Prepararea mixturilor asfaltice 

Fabricarea mixturi lor asfaltice pentru îmbrăcămmţi le bi tuminoase va trebui 



realizată numai în instalaţii automate. 

O atenţie deosebită se va da în special respectării prevederilor privind conţinutul 
de liant şi se va urmări prin observaţii vizuale ca anrobarea tuturor granulelor să fíe 
asigurată într-un mod corespunzător. 

Temperatura diferitelor tipuri de mixturi asfaitice, Ia ieşirea din malaxor , t rebuie să 
fie cuprinse între următoarele valori: 

- 160... 180 °C pentru mixturi asfait ice cu bitum 60/80; 

- 150,., 170 °C pentru mixturi asfai t ice cu bitum 80/100, 

Valoarea acesteia va fi stabilită în aşa fel încât să fíe asigurată temperatura cerută 
la aşternerea mixturii asfaitice, ţinând seama de răcirea care are loc în t impul 
transportului şi a aşteptărilor. 

n. Reglarea staţiei de preparare a mixturilor asfaitice 

După acceptarea utilajului de către beneficiar prin inspectorul de şantier al 

lucrării, antreprenorul trece la operaţiuni de reglarea şi etalonare : 

- a debitului dozatoarelor pentru agregate; 

- a debitului pompelor pentru liant; 

- a debitului fi lerului. 

Tabelul 4 
FAZA DE 
EXECUŢIE 

NATURA 
C O N T R O L U L U I SAU A 

CATEGORIA 
CONTROLUL 

FRECVENTA 
C O N T R O L U L U I 

FAZA DE 
EXECUŢIE 

NATURA 
C O N T R O L U L U I SAU A 

A B C 

FRECVENTA 
C O N T R O L U L U I 

STUDIU Studiul Compoziţ iei X pentru f iecare tip de produs 
STUDIU 

Controlul reglajului staţiei de asfalt X înaintea încercării 
fabricaţiei fiecărui tip de 
produs 

STUDIU 

Determinarea dozajului de bitum 
şi filer 

X zilnic 

STUDIU 

Granulozitatea 
amestecului 

X zilnic 

STUDIU 

Temperatura agregatelor, a bitumului 
şi a mixturii la ieşirea 
din malaxor 

X permanent 

STUDIU 

Stabil i taeaIa60uC X unul la fiecare 400 m 

STUDIU 

Indicele de curgere (f luaj) X unul Ia fiecare 400 m 

STUDIU 

Densitatea aparentă X unul la f iecare 400 m 

STUDIU 

Absorbţia de apă X unul la fiecare 400 m 
*) A- încercări preliminare de in formare 

B- Control de calitate 

C- Control de recepţie 

Autorizaţia de punere în exploatare va fi dată de inspectorul de şantier după c 
va constata că debitele fiecărui constituent permit să se obţină amestecul prescris în 
limitele toleranţelor admise. 

Dacă, urmare reglajelor, anumite aparate sau dispozitive se dovedesc 

defectuoase, antreprenorul va trebui să le înlocuiască, să efectueze din nou reglajul , 

după care să obţină aprobarea inspectorului de şantier. 



Antreprenorul nu are dreptul la nici un fel de plată pentru imobilizarea utilajului său şi 
a personalului care-1 deserveşte în tot timpul cât durează operaţiunile pentru obţinerea 
autorizaţiei de punere în exploatare, cu atât mai mult în caz de refuz. 

o. Controlul fabricaţiei 

Mixtur i le asfaltice produse în staţi i le de preparare a mixturilor asfal t ice sunt supuse 
încercări lor preliminare de informare, controlului de calitate şi recepţie a căror f recvenţă este 
dată în tabelul 4. 

Prevederi le indicative din tabelul nr.7 nu exclud obligativitatea dotării instalaţii lor de 
preparare a mixturilor asfaltice cu dispozit ive de control şi de blocare. 

5. Punerea în operă 

a. Transportul pe şantier a mixturii asfalt ice preparate se efectuează cu 
autocamioanele 

cu bene metalice care trebuie să f ie curăţate de orice corp străin înainte de 
încărcare. 

Util izarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a amesteca cu acesta 
motorină, păcură, etc. este interzisă. 

Volumul mij loacelor de transport pentru punerea în operă este determinat de debitul de 
funcţ ionare a staţiei de preparare a mixturii asfaltice şi de punerea în operă de aşa manieră 
încât să nu avem întreruperi. 

Autobasculantele sunt în mod obligatoriu echipate cu o prelată care va fi întinsă la 
terminarea încărcării , oricare ar fi distanţa de transport şi condiţii le a tmosfer ice. 

b. Lucrări pregătitoare 

înainte de aşternerea mixturii asfal t ice, stratul suport trebuie bine curăţat. 

în cazurile în care straturile suport au profil transversal necorespunzător sau 
denivelări, se vor lua măsuri de rect if icare a acestora. 

Suprafaţa stratului suport, pe care se aşterne mixtura asfalt ică trebuie să fie uscată. 

La executarea îmbrăcăminţi ior bi tuminoase se vor amorsa rosturile de lucru şi straiul 
suport cu o emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă. Stratul suport se va amorsa 
obligatoriu în următoarele cazuri : 

- strat de legătură pe stratul de bază din mixtură asfalt ică; 

- strat de uzură pe strat de legătură când stratul de uzură se execută Ia interval mai mare 
de trei zile de la execuţia stratului de legătură. După amorsare se aşteaptă timpul necesar 
pentru ruperea emulsiei cationice. 

în funcţ ie de compactitatea stratului suport se va folosi un amorsaj cu 0,3.. .0,5 

°9 ' 
kg/nT bitum pur. 

Caracterist icile emulsiei b i tuminoase trebuie să fie de aşa natură încât ruperea să fie 
efect ivă înaintea aşternerii mixturii asfalt ice. 

Liantul trebuie să f ie compatibil cu cel utilizat la fabricarea mixturii asfalt ice. 

Amorsarea se va efectua prin stropire uniformă cu utilaje specifice, în faţa finisorului, 
la o distanţă maximă de 100 m. 

c. Punerea în operă a mixturilor asfalt ice va trebui să fie efectuată cu ajutorul 
unui răspânditor-finisor capabil de a Ie repartiza fară să producă segregarea lor, respectând 
profiluri le şi grosimile proiectate. 



+ 10 în perioada martie. . . noiembrie, în conformitate cu preveder i le legale în vigoare 

La utilizarea bitumului tip D 80/100 aşternerea este admisă până la 15 noiembrie iar la 

utilizarea bitumului lip D 60/80 până Ia 15 septembrie 
Execuţia straturilor din mixturi asfaltice după aceste perioade nu se poate face decât cu 

aprobarea forului tutelar al administraţiei drumului. 
De asemenea, execuţia trebuie întreruptă pe t imp de ploaie. 

Mixturi le asfaltice trebuie să aibă Ia aşternere şi compactare, în funcţ ie de tipul liantului, 

temperaturi le conform tabelului 5 
Măsurarea temperaturii va fi efectuată pe probe prelevate din masa mixturii asfaltice în 

buncărul finisorului. Temperatura se va fixa defini t iv în timpul punerii la punct a modului de 
compactare pentru a obţine compacti tatea optimă. 

Tipul 

liantului 

Temperatura minimă la 
aşternere C 

Temperaturi le minime la compactare °C 
Tipul 

liantului 

Temperatura minimă la 
aşternere C 

început Sfârşit 
D 50/80 150 140 n o 
D 80/120 140 130 100 

Mixturile asfaltice a căror temperatură este sub cea prevăzută în tabelul vor fi 

refuzate . 

Aceste mixturi trebuie să fie imediat evacuate din şantier, ele neputând fi reîncălzite la 
faţa locului. In acelaşi fel se va proceda şi cu mixturile asfaltice care se răcesc în buncărul 
finisorului ca urmare a unei întreruperi a procesului de fabricaţie. 

Realizarea grosimii stratului de uzură şi de legătură se va obţine printr-o singură trecere a 
răspânditorului-finisor. 

Aşternerea mixturii asfaltice trebuie realizată continuu, în mod uniform atât din punct de 
vedere al grosimii, cât şi al afânări i . 

Aşternerea se va face pe întreaga lăţime a căii de rulare. Atunci când acest lucru nu este 

posibil, antreprenorul propune dirigintelui lăţimea benzilor de aşternere şi poziţia rosturilor 
longitudinale. 

Grosimea maximă a materialelor răspândite printr-o singură trecere este fixată de caietul de 

prescripţii speciale sau de dirigintele lucrării la propunerea antreprenorului . 

Viteza de aşternere cu finisorul trebuie să fie adaptată cadenţei de sosire a mixturilor, de la 

staţie şi cât se poate de constantă ca să evite total opririle. 

Antreprenorul trebuie să dispună de un lucrător calificat pentru a cori ja imediat după 
aşternere şi înainte de orice compactare denivelările f lagrante cu ajutorul unui aport de 
material proaspăt depus cu grijă. 

In buncărul utilajului de aşternere trebuie să existe în permanenţă suficientă mixtură asfaltică 
pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului, 

d . Ros tu r i long i tud ina le şi t r a n s v e r s a l e 

Rosturile longitudinale şi t ransversale trebuie să fie foarte regulate şi etanşe. 

Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodată să se găsească suprapus rostului 

longitudinal al stratului imediat inferior, indiferent dacă acesta din urmă este în stratul de 

legătură sau în stratul de bază, realizat din mixtură asfalt ică sau dintr-un 



material tratat cu liant hidraulic. Un decalaj minim de ordinul a 20 cm este necesar şi totodată 
nu se admite ca acesta se găsească sub urma roţilor. 

Rosturile separând mixturi le asfal t ice răspândite de la o zi la alta t rebuie să f ie realizate 

în aşa fel încât să asigure o tranziţie perfectă şi continuă între suprafeţele vechi şi noi. 

Marginea vechii benzi va fi amorsată cu emulsie bi tuminoasă. 
Rosturile transversale ale diferi telor straturi vor fi decalate cel puţin cu un metru. 

Marginea benzii vechi va fi decupată pe întreaga sa lăţime eliminând o lungime de 
bandă de cea 50 cm. 

Suprafaţa proaspăt creată prin decupare va fi badijonată cu emulsie bi tuminoasă exact 
înainte de realizarea benzii noi. 

e. Compactarea 

Atelierul de compactare va fi propus de antreprenor şi aprobat de dirigintele lucrării 

după încercările de etalonare în timpul primelor zile ale punerii în operă. Aceste încercări de 

etalonare vor fi efectuate sub responsabil i tatea antreprenorului, dirigintele putând cere 

intervenţia unui laborator agreat, care să efectueze în acest scop pe loc, pe cheltuiala 

antreprenorului, încercările de compacti tate pe care le va considera necesare. 

Urmarea acestor încercări , antreprenorul propune dirigintelui: 

- sarcina fiecărui utilaj; 

-planul de mers al fiecărui utilaj pentru a asigura un număr de treceri pe cât posibil 
constant, în fiecare punct al stratului; 

- viteza de mers a fiecărui utilaj; 

- presiunea de umflare a pneurilor, aceasta putând varia între 3 şi 9 bari; 

temperatură de aşternere, fară ca aceasta să fie inferioară minimului fixat în 

articolul 

precedent. 

Metoda propusă va fi sat isfăcătoare dacă ea permite să se atingă în cel puţin 95 % din 
cazuri 100 % din densitatea aparentă obţinută în timpul studiului privind compoziţ ia mixturii; 
cele 5 % între valori nu vor trebui să aibă o compactitate inferioară lui 95 % din densitatea 
aparentă. 

Numărul atelierelor de compactare se va stabili în funcţ ie de numărul punctelor de 
aşternere. 

Operaţia de compactare a mixturi lor asfalt ice trebuie astfel executată ca să se obţină 

valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice, de deformabil i ta te şi suprafaţare. 

Compactarea are loc în lungul drumului, de la margine spre axă; pe sectoarele în pantă 

sau cu pantă transversală unică, se efectuează de Ia marginea mai joasă spre cea mai ridicată. 
Compactoarele trebuie să lucreze fară şocuri, pentru a evita vălurirea 

îmbrăcăm inţii. 

Suprafaţa stratului se va controla în permanenţă, micile denivelări care apar pe 
suprafaţă se corectează după prima trecere a compactoarelor pe toată lăţ imea. 

Conform reglementări lor în vigoare pentru îmbrăcăminţi le bi tuminoase atelierul de 
compactare este alcătuit din: 



- compactor pe pneuri de 160 kN şi compactor cu rulouri netede de 120 kN; 

-compactor cu rulouri netede de 120 kN pentru care în tabelul 9 este arătat şi numărul 

de treceri pentru a obţine gradul de compactare minim necesar . 

Tabelul 6 
TIPUL 

STRATULUI 
ATELIER DE C O M P A C T A R E TIPUL 

STRATULUI A B 

TIPUL 

STRATULUI 

Compactor cu 
pneuri 160 
kN 

Compactor cu rulouri netede, 
120 kN 

Compactor cu rulouri 
ne tede 120 kN 

TIPUL 

STRATULUI 

N U M Ă R DE TRECER 
Strat de uzură 14 4 16 
Strat de legătură 12 4 4 

Specificarea acestor ateliere şi numărul minim de treceri a acestora nu exclud 
obligativitatea antreprenorului de efectuare a încercărilor de etalonare şi supunere spre 
aprobarea dirigintelui a celor specif icate la începutul acestui articol. 

Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu şorţuri de protecţie. Ele nu trebuie 
niciodată să se îndepărteze la mai mult de 50 m în spatele f inisorului . 

Pentru ca suprafaţa stratului suport să satisfacă ea însăşi condiţi i le de mai jos 
denivelarea maximă măsurată pe un strat sub rigla de 3 m trebuie să rămână în toate punctele' 
inferioară limitelor toleranţelor indicate în tabelul 7. 

Abaterile limită la panta profilului transversal este de +0,5 % în toate cazurile. 
f. Tratarea suprafeţei 

După executarea stratului de uzură se procedează la închiderea porilor suprafeţei prin 
răspândire de 2...3 kg/m nisip 0...4 mm bitumat cu 2...3 % bitum şi cilindrare. 

Se va utiliza de preferinţă nisipul de concasaj . 

Tabelul 7 
NATURA PROFILULUI DENIVELĂRI M A X I M E IN cm NATURA PROFILULUI 

Strat de legătură Strat de uzură 
în sens longitudinal 0,8 0,5 
în sens transversal 1 0,7 

la: 

g. Controlul punerii în operă 

In cursul realizării compactări i , antreprenorul trebuie să vegheze în permanenţă 

- cadenţa execuţiei să fie cea reţinută la încercări; 

-u t i l a j e l e prescrise pentru atelierul de compactare să fie efectiv pe şantier şi în 
funcţ iune continuă şi regulată; 

-elementele defini te practic în timpul încercărilor(sarcina fiecărui utilaj, planul de 
mers, viteza, presiunea în pneuri , distanţa maximă de depărtare între finisor şi primul 
compactor cu pneuri) să fie respectate cu stricteţe. 



Inspectorul de şantier al lucrării îşi rezervă dreptul, în cazul unui autocontrol 
insuficient, să oprească lucrările pe şantier până când antreprenorul va lua măsuri le necesare 
de remediere. 

Dacă, din contră, aceste încercări noi confirmă rezultatele iniţiale, se va considera, în 

afară de cazul în care antreprenorul furnizează probe că densitatea dorită a fost în mod efectiv 

obţinută în celelalte zile, că atelierul nu a funcţionat în condiţii le prescr ise şi că va putea fi 

aplicată pentru toată perioada cuprinsă între două controale ocazionale succes ive o penalitate 

fară ca durata luată în considerare să poată depăşi o săptămână. 

Antreprenorul nu are dreptul la nici o plată pentru imobilizarea uti lajului său şi a 

personalului aferent pe întreaga perioadă a realizării noilor încercări de compactare . 

Controlul denivelări lor este efectuat aplicând pe suprafaţa fiecărui strat: 

- în plan transversal , o riglă ordinară de 3 m lungime când drumul este cu o pantă 

plană; 

-în sens longitudinal, o riglă rulantă de 3 m lungime . 

Controlul longitudinal va fi efectuat prin trecerea riglei în axa fiecărei benzi de 
aşternere, în zonele de oprire a finisorului. 

Controlul transversal de regulă, va putea fi efectuat în orice profil t ransversal . 

6. Condiţii tehnice 

Elemente geometrice şi abateri limită 

Grosimile straturilor vor fi cele prevăzute în profilul transversal tip al proiectului. 

Abaterile limită locale de Ia grosimile prevăzute în proiect, pentru f iecare strat în parte 
este de - 1 %. 

Abateri le, în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării. 

Lăţimile straturilor vor fl cele prevăzute în proiect. 

Abaterea limită locală admisă va fi de ± 5 cm. 

Pantele în profil transversal şi declivităţile în profil longitudinal sunt cele 
prevăzute în proiect . 

Abateri le limită admise pentru panta profilului transversal este -i- 0,5 %. 

La cotele profilului longitudinal se admit abateri locale de 

- ± 2,5 cm pentru stratul de bâză şi stratul suport; 

-± 1,5 cm pentru stratul de legătură şi stratul de uzură. 

Denivelări le admise în lungul benzii sub dreptarul de 3 m sunt de maximum 5mm. 

7. Recepţia lucrărilor 

Recepţia îmbrăcămintei bi tuminoase se efectuează în două etape: prel iminară şi 
finală. 

a. Recepţ ia p r e l i m i n a r ă se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în 
documentaţ ie sunt efectuate. 

Comisia de recepţie examinează lucrările în baza prevederi lor proiectului privind 

condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei precum şi constatări lor consemnate în cursul 

execuţiei de către organele de control (beneficiar, proiectant, diriginte etc.) 

In urma acestei recepţii se încheie procesul verbal de recepţie preliminară. 

b. Recepţ ia f ina lăva avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în condiţiile 
respectării prevederi lor legale în vigoare, precum şi a prevederilor din prezentul caiet de sarcini. 

/ 



DEVIZ GENERAL ESTIMATIV 
al obiectivului de investiţii 

ASFALTARE DRUMURI SATESTI, COMUNA PADES, iUD GORJ 

Conf. HG 907/2016 

Nr. crt. Denumirea capitolelor ş i subcapitole lor de cheltuieli 
Valoare1 '(fără 

TVA) 
TVA Valoare cu 

TVA Nr. crt. Denumirea capitolelor ş i subcapitole lor de cheltuieli 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

2.1 Alimentare cu apa, canalizare 0.00 0.00 0.00 
2.2 Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00 
2.3 Alimentare cu gaz 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 200.00 38.00 238.00 
3.1.1. Studii de teren 200.00 38.00 238.00 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 200.00 38.00 238.00 

3.3 Expertizare tehnică 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 11,100.00 2,109.00 13,209.00 
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi deviz qeneral 1,500.00 285.00 1,785.00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acord uri Io r/autorizaţi Hor 100.00 19.00 119.00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 500.00 95.00 595.00 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 9,000.00 1,710.00 10,710.00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00 
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenţă tehnică 3,200.00 608.00 3,808.00 
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 200.00 38.00 238.00 
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 100.00 19.00 119.00 
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

100.00 19.00 119.00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 3,000.00 570.00 3,570.00 
Total capitol 3 19,700.00 3,743.00 23,443.00 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 260,000.00 49,400.00 309,400.00 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 0.00 0.00 0.00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 



4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 260,000.00 49,400.00 309,400.00 
CAP ITC )LUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 1,000.00 190.00 1,190.00 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 0.00 0.00 0.00 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 1,000.00 190.00 1,190.00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1,560.00 0.00 1,560.00 

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0.00 0.00 0.00 
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 1,300.00 0.00 1,300.00 
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

260.00 0.00 260.00 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire /desfiinţare 0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2,000.00 380.00 2,380.00 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 4,560.00 570.00 5,130.00 
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste 

Total capitol 6 

TOTAL GENERAL 284,260.00 53,713.00 337,973.00 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4 . 2 + 5.1.1) 260,000.00 49,400.00 309,400.00 

Data: întocmit, 
mai.-20 Ing. Popescu Liviu 

Beneficiar/Investitor, 
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ASFALTARE DRUMURI SA TESTI, COMUNA PADESy 

JUDEŢUL GORJ" 
Beneficiar: U.A.T. PADES 

MEMORIU TEHNIC 

I Denumirea investiţiei: y 
„ Asfaltare drumuri satesti, Comuna Pades, judeţul Gorj" 

II Titular 
-Numele beneficiarului: U.A.T. PADES , JUDEŢUL GORJ; 
-Adresapoştală: Comuna Pades (primăria), sat Calugareni, judeţul Gorj. 

III. Descrierea proiectului 
Obiectul investiţiei „ Asfaltare drumuri satesti, Comuna Pades, judeţul Gorj " este reprezentat de 

3 drumuri amplasate în extravilanul şi în intravilanul comunei Pades. 

Elementele principale ale drumrilor supuse asfaltării: 

> categoria de importanţă (conf. HG 766/1997) C 
> clasa de importanţă (conf. STAS 4273/1983) IV (asigurare 5%) 
> clasa tehnică V 
> lăţimea platformei: 

- platforma 3 , 0 0 - 4 , 0 0 m 
- partea carosabilă 2,50 - 3,50 m 
- acostamente 2 x 0,25m 

> viteza de proiectare 20 - 60 km/h 
> raza minimă realizată 15 m 

> declivitatea maximă 13,90 % 
> declivitatea minimă 0,18 % 

Caracteristici generale lucrări proiectate 
în plan elementele geometrice vor fi în conformitate cu STAS 2900/1989 şi STAS 10144/1-1990. 
Viteza de proiectare este de 20 - 60 km/h. Drumul se încadrează în categoria de importanţă C -

importanţă normală - conform HG 766/1997 şi a Legii 10/1995. Drumul este de clasă tehnică V, respectiv 
drum stradă cu o bandă, cu partea carosabilă cuprinsă ăntre 3,30 - 3,50 m şi acostamente de 0,25 m. 

In profil longitudinal, linia roşie proiectată rezultă din cotele de nivel ale drumului existent. 



urmând în principiu niveleta acestuia (pentru minimizarea volumelor de terasamente) şi respectând pasul 
de proiectare necesar pentru V - 20 lan/h şi V = 60 km/h conform STAS 863/1985. 

Partea carosabilă în aliniament are panta transversală unică de 2,5% corespunzătoare 
îmbrăcăminţilor asfaltice pe drumurile publice asfaltate. 

Stabilirea traficului de calcul 
Anul estimat de intrare în funcţiune a lucrării este 2020 şi perioada de perspectivă luată în calcul 

este de 10 ani (2012-2022) . 
Traficul de calcul se stabileşte pe baza traficului mediu zilnic anual în osii, standard de 115 KN şi 

este definit prin numărul total de treceri ale osiei standard astfel: 
Nc (2012-2022) = 0,078 mil.o.s. 
Dimensionare sistem rutier 

Elementele geometrice în plan vertical cât şi-n plan orizontal vor fi calculate conform STAS 
863/85, racordările în plan vertical facându-se pentru un m > 0,5, astfel pentru racordările convexe Rmax 
= 300 m iar racordurile concave vor avea R=500m. Racordurile în aliniament se vor face pentru V=50,00 
km/h, pe L=50 m înainte de tangente pe aliniament. Curbele au fost calculate pentru V=50,00 km/h. 
Racordările în plan vertical se vor calcula după 
formulele: 

_ RAXR T 2 X 2 

1 — ÎJ = v = 
200 2* S J 1 xR 

Materialele folosite pentru execuţie respectă cerinţele de calitate ale Uniunii Europene şi sunt în 
concordanţă cu H.G. 766/1997 şi Legea 10/1995, iar pentru îmbrăcămintea asfaltică se va respecta AND 
605 ŞI SR EN 13108-1. Racordările în plan vertical se vor calcula după formulele: 

n i x R . T2 X2 

Calculul de dimensionare a sistemelor rutiere s-a făcut conform „Normativului pentru 
dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple şi semirigide:;, Indicativ 
AND 550-99 aprobat de CTE - AND MT cu avizul nr. 93/638/98 şi „Normativul pentru dimensionarea 
sistemelor rutiere suple şi semirigide", Indicativ PD 177 - 2001 aprobat de CTE - AND MT cu avizul nr 
93/1088/18.12.2000. 

Metoda de calcul se bazează pe îndeplinirea concomitentă a criteriului deformaţiei specifice de 
întindere admisibilă la baza structurilor bituminoase şi al criteriului deformaţiei specifice de compresiune 
admisibilă la nivelul pământului de fundare (patul drumului). 

Structura rutieră analizată este definită prin grosimile straturilor rutiere şi valorile de caicul ale 
modulului de elasticitate dinamic (E) şi ale coeficientului lui Poisson (¿¿). 

Dimensionare sistem rutier 

"ASFALTARE DRUMURI SATESTI, COMUNA PADES , JUDEŢUL 
GORJ" 

Dimensionarea sistemului rutier se face conf. Indicator CD 152/2002 având 
următoarele date: 

sarcina 57,50 KN 
presiunea pneului 0,625 MPa 
raza cercului 17,11 cm 

Pentru un recensământ nereal, anul 2015 - pentru o perioadă de 15 ani. 
autocamioane: 2 osii - 300 buc. 

3 şi 5 osii - 5 buc. 
autovehicule articulate - 10 buc. 
autobuze - 2 buc. 
remorci - 2 buc. 



N 2 0 0 7 P k 0 2 Pk l7 ( P k 0 2 + P k l 7 ) 
Coe f i c ien t de 
evo lu ţ ie 

Co l 1 x co l 4 x co l 
5 Osi i 115 K N 

A u t o c a m i o a n e 
1 , 5 - 3 t o n e 300 1 ,04 1,78 1,41 0 ,3 126 ,90 
A u t o c a m i o a n e 
cu 3 - 4 osi i 5 1 ,04 1,82 1,43 0,8 5 ,72 
A u t o v e h i c u l e 
ar t i cu la te 10 1,08 1,78 1,43 0,9 12 ,87 
A u t o b u z e 2 1 ,04 1,58 UI 0 ,6 1 ,57 
R e m o r c i 2 1 ,08 1 ,88 

1.48 
0,2 

0 5 9 ? Tota l osi i 115 
K N 147 65 

„ N c = 3 6 5 x 1 0 " 6 x 1 5 o s u x 0 , 5 x 1 4 7 , 6 5 = 0 , 4 0 m . o. s. 
Pentru dimensionare se propune sistemul rutier : 
- 6 cm beton asfaltic BAPC 16 
-12 cm piatra sparta 
-15 cm balast 
-pamant P5 
Modulul de elasticitate dinamic mediu este: 

E -piatra sparta=1000MPa 
E-balast-0,20x350°'45x65=272MPA 
Din calculul CALDEROM 2000 rezulta: 
sr(h = 9 cm) = 119 rnicr ode formaţii 
sz(h = 49 cm) = 534micr ode formaţii 
ar(h = 19 cm) = Qt3MPa 
CALCUL CALDEROM 2000 
PARAMETRII PROBLEMEI SUNT: 

SARCINA ....57,50 Kn 
PRESIUNEA PNEULUI 0,625MPa 
RAZA CERCULUI 17,11 cm 
STRATUL 1:MODULUL 4200MPa,Coeficientul Poisson .350,Grosimea 6.00cm 
STRATUL 2:MODULUL lOOOMPa,Coeficientul Poisson .270,Grosimea 12.00cm 
STRATUL 3:MODULUL 272MPa,Coeficientul Poisson .270,Grosimea 20.00cm 
STRATUL 4:MODULUL 65MPa,Coeficientul Poisson .420, si e semifinit 
REZULT ATE:EFORT DEFORMATIE 
R Z RADIAL RADIALA VERTICAL 
cm cm MPa microdef microdef 

.0 -6.00 .433E+00 .119E+03 -.200E+03 
.0 6.00 .130E-01 . 119E+03 -.414E+03 
.0 -18.00 -306E+00 .272E+03 -.346E+03 
.0 18.00 .346E-01 .272E+03 -.733E+03 
.0 -38.00 .721E-01 .227E+03 -.268E+03 
.0 38.00 .898E-03 .227E+03 -.534E+03 



Nadm=24,5x 1 0 8 x l 1 9 " 3 ' 9 7 - ! 4,10 m.o.s. 
Nc 0 -î 

R D O = — — = - ^ = 0 , 0 2 8 < 0 , 9 5 Naăm 14,10 
o = 544 < 7 7 3 m i c r o d e f o r m a ţ i i 
<jr = 0 , 3 0 6 < aradm = 0,S46MPa 

Sunt îndeplinite cele 3 condiţii, rezultă că structura rutieră adoptată este structură minimă 
constructivă şi corespunde traficului din zonă. 

N a d m ~ 2 4 , 5 x l 0 8 x l l 9 _ 3 , 9 7 = 1 4 , 1 0 m.o.s. 
„„ Nc G,4t. 
RDO=———= -=0,028<0,95 Nadm 14,10 ' 

<Jr = 0 ( 3 0 6 < ( T r a d m = 0 , 5 4 6 M P a 

Aceasta se calculează cu ajutorul programului Calderon, cu următoarele componente ale 
deformaţiei: 

- £2 (deformaţie radială), în microdeformaţii, la baza straturilor bituminoase 
- Sz (deformaţie verticală), în microdeformaţii, la nivelul patului drumului 

Pentru tronsonele de drum studiate întreaga structură rutieră se verifică la criteriile stărilor limită 
de deformaţii care pot apărea pe parcursul perioadei de perspectivă de 10 ani (2012 - 2022) şi are 
următoarea alcătuire: 

- 20 cm balast; 
- 12 cm piatră spartă 
- 6 cm BAPC 16 (uzură). 

ULIŢA BALOSIN - SAT PADES - LUNGIME TOTALA - 350,00 m 

20 cm balast; 
12 cm piatră spartă 
6 cm BAPC 16 (uzură). 

TRONSON L=348,60 m 

- 20 cm balast; 
- 12 cm piatră spartă 
- 6 cm BAPC 16 (uzură). 

La dimensionarea sistemului rutier s-au avut în vedere şi următoarele reglementări tehnice în 
vigoare: 

- Normele tehnice aprobate prin ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45 şi 46 din 27.01.1998; 
- Instrucţiunile tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide şi nerigide 

-Indicativ PD 177-76; 
- Prevederile STAS 1709-1990 pentru prevenirea degradărilor prin îngheţ-dezgheţ; 
Caracteristicile constructive ale drumurilor satesti asfaltate 

- clasa tehnică: V; 



- categoria drumului; a I-a cu o bandă de circulaţie, cu lăţimea de 3,30 - 3,50 
Structură rutieră: 

- Fundaţie de balast, 15 cm grosime; 
- Fundaţie de piatră spartă. 12cm grosime; 
- Strat de uzură BAPC 16, 6 cm . 

Acostamente balast. 

Siguranţa circulaţiei 
- Indicatoare de circulaţie, normativ 1848. 

Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie „ASFALTARE DRUMURI 

SATESTI, COMUNA PADES, JUDEŢUL GORJ' are ca principalele obiective: 
- îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi siguranţă a circulaţiei, inclusiv asigurarea unor intervenţii rapide 
a echipajelor de poliţie, pompieri şi salvare în zonă; 
- reducerea cheltuielilor de transport şi uzurii autovehiculelor localnicilor şi a celor care deservesc 
obiectivele economice în zonă; 
- accesul mai facil la societăţile comerciale din zonă; 
- realizarea unei legături între sate şi centrul comunei şi principalele obiective administrative din comună; 
- facilităţi în deplasarea copiilor Ia şcoală, către cabinetul medical, către Oficiul poştal, etc. 
- creşterea vitezei de deplasare a vehiculelor şi autovehiculelor care tranzitează localitatea; 
- ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare. 

In ceea ce priveşte analiza opţiunilor (scenariilor) tehnico - economice menţionăm 
că amplasamentul drumurilor comunale modernizate se va menţine în totalitate pe 
amplasamentul existent pe marea majoritate a traseului, lucru determinat de limitele 
proprietăţilor riverane drumului. în consecinţă apare obligativitatea adoptării soluţiei cu 
o bandă de circulaţie, cu lăţimea de 3,30 - 3,50 m încadrate cu acostamente balastate sau 
betonate de 0,25m. 

> Situaţia existentă 
Drumul stradal DS 1 are lungimea de 339,70m , uliţa Balosin are lungimea de 350 OOm iar 

DS18 are lungimea 348,60m. 
Aceste drumuri se găsesc in satele Calugareni , respectiv Pades si Motru Sec din comuna Pades. 
Zestrea rutieră a drumului constă dintr-o pietruire simplă din balast cu grosimea de 10 cm, 

realizată în urma lucrărilor de întreţinere executate de Consiliul Local Pades, fară a se face nici o 
investiţie majoră de-a lungul timpului în scopul reabilitării sau modernizării acestuia. 
Lăţimea părţii carosabile este variabilă, între 2,80 şi 4,0 m, cu acostamente din pământ. Partea 
carosabilă prezintă o serie de defecţiuni specifice drumurilor pietruite, de tipul gropilor, 
denivelărilor şi iagaşelor. 

Drumurile sunt de clasă tehnică V, cu o bandă de circulaţie. 
In momentul actual drumurile au o structura rutieră din balast cu grosime variabilă, de minim 25 

cm, bine compactat. Şanţurile sunt din pământ, fiind întreţinute numai în sate. în extravilan fiind aproape 
inexistente. 

> Lucrări proiectate 
Drumul investigat reprezintă singura cale de acces pentru locuitorii satelor şi descarcă trafic 

preponderent local, însă dezvoltarea zonei ia în considerare şi o creştere a traficului atras în special ca 
urmare a activităţii pe segment economic şi rezidenţial. Cu o frecvenţă scăzută drumul va fi solicitat şi de 
alte categorii de vehicule cu sarcina limitată Ia osia standard de 11,5 t. 

Astfel, traficul este preponderent compus din turisme şi autovehicule utilitare mici cu sarcina de 
până la 3,5 t. Se apreciază un trafic exprimat în m.o.s. (milioane de osii standard) ce se încadrează în clasa 
de trafic T5 cu Nc < 0,15 m.o.s. 

Lipsa unei politici coerente de întreţinere curentă si periodică a dus la apariţia defectelor atât de 
suprafaţă cât şi structurale, coborând nivelul de viabilitate Ia calificativul « rău ». 

Pentru dimensionarea straturilor din compoziţia structurilor flexibile , evaluarea se 



bazează pe îndeplinirea concomitenta a următoarelor criterii privind comportarea sub 
acţiunea traficului: 

- deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase 
- deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului 

Pentru structurile mixte: 
- deformaţia specifica de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase 
- deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului. 

Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in funcţie de tipul 
pământului, de tipul climateric al zonei in care se află localitatea si de regimul 
hidrologic al complexului rutier şi sunt prezentate în normativul PD 177-2001 publicat 
cu ordinul MTCT 609-2003. 

Documentul tehnic normativ de referinţă în acest sens este STAS 1243. 
Caracteristicile terenului de fundare vor respecta prevederile documentului tehnic 

normativ de referinţă STAS 2914 si STAS 12253 ce se referă la stratul de formă. 
In conformitate cu standardul privind elementele geometrice ale drumurilor, ţinând cont că 

drumurile investigate se încadrează la clasa tehnica V, acesta asigurând circulaţia mijloacelor de transport 
în zonă, vitezele de proiectare luate în calcul vor fi cuprinse in intervalul 15-60 km/h. Viteza poate fi 
redusă pe sectoare ca urmare a condiţiilor existente la faţa locului. 

in vederea rezolvării racordărilor la intersecţii se recomandă raze cu valori de minim 9.. . 15 m . 
Se recomandă asigurarea vizibilităţii în curbe precum si confortul optic. 

Pasul de proiectare se adaptează la linia roşie existentă , dar nu va fi mai mic de 50 m. 
Racordările verticale vor avea raze minime de 200 m. 
In profil transversal, lăţimea părţii carosabile se determina în funcţie de caracterul 

drumului si intensitatea orară de calcul a traficului echivalent, determinat conform 
STAS 7348-78. 

Lăţimea benzii carosabile se va determina în funcţie de tipul predominant de vehicule. 
- Se recomanda proiectarea unei structuri rutiere flexibile (I.A.U.) cu un strat asfaltic (uzura ) de 

6 cm grosime peste un strat de piatră spartă de 15 cm, strat de balast de 20 cm si trepte de înfrăţire din 
balast Tronson II, acolo unde zestrea de balast existentă nu are lăţimi corespunzătoare ; 

- In secţiune transversala drumul va avea o parte carosabila cu lăţimea de 3,00 - 3,50 m cu 
acostamente de 0,25m; 

- Se recomandă proiectarea de şanţuri trapezoidale din pământ; 
- Linia roşie se va adapta în funcţie de situaţia existentă şi de accesul la proprietăţi; 
- Se recomandă proiectarea unei semnalizări rutiere conforme cu seria de standarde 1848. 
- Sistem rutier elastic, format din: 

DS1- SAT CALUGARENI - LUNGIME TOTALA - 339,70 m 

TRONSON L=339,70 m 

- 20 cm balast; 
- 12 cm piatră spartă 
- 6 cm BAPC 16 (uzură). 

ULIŢA BALOSIN - SAT PADES - LUNGIME TOTALA - 350,00 m 

TRONSON L=350,00m 

- 20 cm balast; 
- 12 cm piatră spartă 
- 6 cm BAPC 16 (uzură). 



- 20 cm balast; 
- 12 cm piatră spartă 
- 6 cm BAFC 16 (uzura). 

- o lăţime a părţii carosabile de 3,00 - 3,40 m; 
- proiectarea de şanţuri pentru a asigura scurgerea apelor; 
- proiectarea de elemente de siguranţă ale drumurilor (semnalizare rutieră). 

• Lucrări pregătitoare 
Lucrările pregătitoare constau în: 
- reperarea axei şi a elementelor geometrice ale drumului; 
- curăţirea amprizei, îndepărtarea stratului vegetal, al nămolului, scarifîcarea platformei, profilarea 

traseului drumurilor proiectate conform detaliilor din profilul longitudinal şi din profilele transversale 
pentru fixarea şi amenajarea amprizei. Lucrările de amenajare a terenului se vor executa pe o lungime de 
0,330+0,279+0.337 km şi lăţimea medie de 2,50 - 3,40 m. 

* Amenajări pentru protecţia mediului 
Nu este cazul 
Infrastructura drumului 
Pentru realizarea platformei drumului sunt necesare lucrări de săpături şi umpluturi de pământ, 

săpături pentru rigolele de scurgere a apei şi polituri de taluze. 
Materialul necesar pentru realizarea rambleelor este cei rezultat din săpăturile în debieu. 
Surplusul de terasamente se va îndepărta în zonele învecinate prin împingere cu buldozerul sau prin 

încărcare în auto şi transport în afara zonei de lucru. 

Suprastructura drumului - Sistem rutier 
Sistemul rutier constă în realizarea: trepte de înfrăţire pe DS 20 (tronson II), a fundaţiei din piatră 

spartă 12 cm gros., strat de balast de 15 cm şi BAPC 16- 6 cm gros., pe o lungime aplicabilă de 0,946 
km. 

Lucrările se vor executa mecanizat cu autogrederul pentru împrăştiere şi nivelare, apa se transportă 
cu autocisterne pentru stropire în vederea compactării cu cilindru compresor. 

Asigurarea materialelor 
Materialele de balastieră şi industriale necesare realizării investiţiei se vor asigura astfel: 

- balastul şi celelalte agregate se vor asigura de la balastierele din zonă, cu transport mediu la 35 
km; 

- piatra se asigură prin transport auto de la carierele cele mai apropiate; 
- betoanul asfaltic pentru suprastructură se transportă cu auto din Gorj, distanţa medie de transport 

fiind aceeaşi, 50 km; 
- pământul pentru umpluturi se asigură din săpături, transportul pământului se face cu buldozerul pe 

distanţe mai mici de 50 m şi cu autobasculanta pe distanţe mai mari de 50 m; 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 
Lucrările de refacere şi modernizare a drumurilor comunale se vor executa pe amplasamentul 

drumurilor existente. Obiectivul de investiţie „Asfaltare drumuri satesti com Pades, Judeţul Gorj". 

IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA MEDIULUI 
Lucrările proiectate nu induc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, 



microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, zgomotului sau peisajului. 
Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile asupra factorilor de 

mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social în strânsă concordanţă cu efecte pozitive ce rezidă 
din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic care apar în urma execuţiei drumului. 

Analiza stării iniţiale a mediului şi evaluarea impactului asupra mediului va fi elaborată în 
conformitate cu prevederile Directivei 85/33 7/EEC, ce este amendată prin Directiva nr. 97/11/EEC din 3 
martie 1997, precum şi cu prevederile legislaţiei româneşti. 

Rezultatele studiului preliminar de evaluare a impactului asupra factorilor de mediu, pun în 
evidenţă faptul că acesta se manifestă atât pe perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi pe cea de operare a 
lucrărilor. In continuare se va prezenta succint impactul produs asupra factorilor apă, aer, sol, floră şi 
faună, precum şi asupra factorului uman şi măsurile necesare de reducere a impactului negativ. 

Impactul asupra apelor şi măsuri de protecţie a calităţii apelor 
In perioada de construcţie, evacuările fecaloid menajere aferente organizării de şantier şi punctelor 

de lucru reprezintă principala sursă de generare a apelor uzate. Măsurile de protecţie a calităţii apelor vor 
face obiectul documentaţiei întocmită de antreprenor pentru obţinerea autorizaţiei de mediu. 

In perioada de operare a lucrărilor de amenajare a zonei nu sunt necesare măsuri de protecţie a 
calităţii factorilor de mediu speciale. Pentru preluarea apelor pluviale s-au prevăzut şanţuri de scurgere 
marginale la drum, cu descărcare în văile ce subtraversează drumurile. 

Impactul asupra aerului şi măsuri de protecţie a calităţii aerului 
Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de 

specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituie din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier, 
pe amplasamentul lucrării, precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament. 

Volumul apreciabil de lucrări conexe, specifice, ce urmează a fi realizate, precum şi utilizarea 
unui parc variat de maşini şi utilaje, vor conduce la apariţia unor surse de poluanţi caracteristici 
motoarelor cu ardere internă, precum monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, dioxidul de carbon şi 
hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanţi ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de 
acces. 

Emisiile de praf din timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii sunt asociate în principal cu 
mişcarea pământului (curăţarea terenului, săpături, umpluturi), manevrarea şi transportul unor materiale 
lucrări de construire a căii de rulare a drumului. 

Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi ia alta, funcţie de operaţiile specifice, 
condiţiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Aceste emisii pot avea un impact 
temporar substanţial asupra calităţii aerului din zona amplasamentului lucrărilor. 

Pentru protecţia calităţii atmosferei, dar şi a aşezărilor umane, în cadrul organizării de şantier se 
vor lua o serie de măsuri referitoare în special la funcţionarea staţiilor de producere a betoanelor, la trans-
portul şi depozitarea materialelor de construcţii ce pot elibera particule fine în atmosferă. 

Impactul asupra florei şi faunei 
Impactul se va resimţi atât în perioada de construcţie a obiectivului de investiţii, cât şi în cea de 

exploatare. In perioada de construcţie se înregistrează următoarele tipuri de impact asupra vegetaţiei şi 
faunei terestre: 

- înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările des&şurate (decopertare 
balastare, etc.); 5 

- Reducerea productivităţii biologice prin creşterea gradului de poluare în zonă. Aceste tipuri de 
impact sunt inerente şi pot fi diminuate prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi a vehiculelor. 

Impactul asupra factorului uman 
Impactul asupra factorului uman pe perioada de execuţie a lucrărilor va fi: 
- pozitiv, prin crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei din 

zonă, precum şi facilitarea accesului în zonă; 
- negativ, prin restricţionarea circulaţiei în zona lucrărilor, poluarea cauzată de creşterea traficului 

în perioada de execuţie a lucrărilor. 



Măsuri le şi lucrările de protecţia mediului şi a sănătăţii oamenilor avute în vedere la execuţia 
lucrărilor de refacere şi modernizare a drumurilor comunale sunt: 

- toate locurile în care se execută lucrări vor fi semnalizate corespunzător prin indicatoare şi 
marcaje specifice, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte pentru evitarea accidentelor; 

- stocarea carburanţilor şi a celorlalte produse chimice se va face în rezervoare etanşe pentru a 
împiedica scurgerile care să producă poluarea solului şi a apelor de suprafaţă sau subterane; 

- deşeuriîe rezultate în timpul execuţiei lucrărilor precum şi cele provenite de la organizarea de 
şantier vor fi depozitate în gropi special amenajate, avizate de către Inspectoratul de Protecţia Mediului 
teritorial; 

- materialele folosite la execuţia lucrărilor sunt nepoluante pentru mediu şi pe cât posibil, funcţie 
de calitatea lor, vor fi materiale locale; 

- pentru execuţia lucrărilor se va folosi un număr minim de utilaje (buldozere, autobetoniere, 
tractoare) pentru a se evita eventualele scurgeri de combustibili şi uleiuri uzate în apele de suprafaţă sau 
pe sol şi pentru a se diminua cantităţile de poluanţi emişi în atmosferă prin funcţionarea motoarelor cu 
ardere internă ale acestora. Toate utilajele folosite se vor revizui periodic pentru o bună funcţionare a 
acestora, care reprezintă o garanţie a reducerii emisiilor de poluanţi pe perioada execuţiei. De asemenea, 
se impune folosirea unor utilaje cât mai performante, care nu au depăşit durata normată de existenţă 
pentru a fi casate. Este de preferat folosirea utilajelor moderne pentru execuţia terasamentelor şi 
transportul materialelor pe şantier pentru evitarea poluării accidentale a apelor, pentru minimizarea 
zgomotului şi pentru o desfăşurare cursivă a execuţiei, fără întreruperi datorate defectării utilajelor. De 
asemenea se va urmări ca organizarea de şantier să se facă pe cât posibil la marginea localităţilor pentru 
evitarea disconfortului produs locuitorilor din zonă de deplasarea utilajelor; 

- perioada de execuţie a lucrărilor va fi cât mai redusă pentru a minimaliza impactul acestora 
asupra mediului; 

- la finalul execuţiei se va reface în totalitate zona afectată de organizarea de şantier 
şi alte lucrări secundare (săpături, lucrări de cofrare, depozite de materiale, unităţi de 
cazare mobile, etc.); 

IV SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI 
DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU 

1. Protecţia calităţii apelor 

„ • Surse de poluan\i pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 
In perioada de construcţie evacuările fecaloid - menajere aferente organizării de şantier şi 

punctelor de lucru reprezintă principala sursă de generare a apelor uzate. Şaantierul va fi dotat cu WC- uri 
ecologice vidanjabile iar cazarea personalului de execuţie se va realize în unităţi de cazare dotate cu 
instalaţii de epurare a apelor menajere. 

2. Protecţia aerului 
• Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi 

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferenţiate funcţie de 
specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituie din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier, 
pe amplasamentul lucrării, precum şi de traficul pe drumurile de acces la amplasament. 

Utilizarea unui parc variat de maşini şi utilaje vor conduce la apariţia unor surse de poluanţi 
caracteristici motoarelor cu ardere internă, precum monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, 
dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanţi ai aerului în zona 
lucrărilor, ca şi pe căile de acces. 

Emisiile de praf din timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii sunt asociate în principal cu 
mişcarea pământului (curăţarea terenului, săpături, umpluturi), manevrarea şi transportul unor materiale, 
lucrări de construire a căii de rulare a drumului. 

Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, funcţie de operaţiile specifice, 
condiţiile meteorologice dominante, modul de transport ai materialelor. Aceste emisii pot avea un impact 
temporar substanţial asupra calităţii aerului din zona amplasamentului lucrărilor. 



Pentru protecţia calităţii atmosferei, dar şi a aşezărilor umane, în cadrul organizării de şantier se 
vor lua o serie de măsuri referitoare în special la funcţionarea staţiilor de producere a betoanelor, la 
transportul şi depozitarea materialelor de construcţii ce pot elibera particule fine în atmosferă. 

• Instalaţiile reţinerea pulberilor şi dispersia gazelor reziduale în atmosferă 
Nu este cazul. 

3. Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor 
• Sursele de zgomot şi de vibraţii 

Obiectivul nu are activitate productivă. 
• Amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Nu este cazul. 
4. Protecţia împotriva radiaţiilor 

° Sursele de radiaţii 
Obiectivul nu are activitate productivă şi nu produce radiaţii. 

• Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor 
Nu este cazul. 
5. Protecţia solului şi subsolului 

® Sursele de poluanţi pentru sol, subso şi ape freatice 
Surse de poluare pot fi carburanţii şi lubrifianţii utilajelor folosite la lucrări. Aceştia se vor 

depozita în locuri special amenajate, conform normelor P.S.I. 
® Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului 

Pentru execuţia lucrărilor se va folosi un număr minim de utilaje pentru a se evita eventualele 
scurgeri de combustibili şi uleiuri uzate pe sol sau în subsol şi pentru a diminua cantităţile de poluanţi 
emişi în atmosferă prin funcţionarea motoarelor cu ardere internă ale acestora. Toate utilajele vor fi 
verificate tehnic conform normelor şi reglementărilor în vigoare. 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 
® Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Impactul se va resimţi atât în perioada de construcţie a obiectivului de investiţii, cât şi în cea de 
exploatare. In perioada de construcţie se înregistrează următoarele tipuri de impact asupra vegetaţiei şi 
faunei terestre: 

- înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfaşurate (decopertare, 
betonare, asfaltare); 

- Fragmentarea habitatelor naturale. Dat fiind amplasamentul lucrării şi caracterul zonei, 
fragmentarea habitatelor naturale nu este semnificativă pentru fauna de talie mare. 

- Reducerea productivităţii biologice prin creşterea gradului de poluare în zonă. Aceste tipuri de 
impact sunt inerente şi pot fi diminuate prin întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi a vehiculelor. 

In imediata vecinătate a amplasamentului lucrărilor proiectate nu sunt areale sensibile cepotfi 
afectate direct 

• Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi 
ariilor protejate 

Nu este cazul. 

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
Impactul asupra factorului uman pe perioada de execuţie a lucrărilor va fi: 
- pozitiv, prin crearea de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei din 

zonă, precum şi facilitarea accesului în zonă; 
- negativ, prin restricţionarea circulaţiei în zona lucrărilor, poluarea cauzată de creşterea traficului 

în perioada de execuţie a lucrărilor. 
8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament 
Obiectivul executat nu are activitate productivă şi nu generează deşeuri pe amplasament. Deşeuriie 

generate în perioada de execuţie vor fi colectate în recipienţi adecvaţi şi vor fi manipulate şi depozitate de 
o societate de profil, pe bază de contract. 

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 
Obiectivul nu are activitate productivă şi nu foloseşte sau produce substanţe toxice periculoase. 



V. PREVEDERIPENRTUMONITORIZAREA MEDIULUI 
• Dotările şi măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu 
Beneficiarul lucrării va urmări pe timpul execuţiei respectarea întocmai a prevederilor proiectului, 

iar după realizarea investiţiei vor fi necesare 1-2 persoane pentru întreţinere şi monitorizare. 

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE 
NORMATIVE 

Lucrările propuse prin actualul proiect sunt lucrări obişnuite cu impact final pozitiv asupra 
mediului, prin diminuarea emisiilor de poluanţi. 

VIL INSTRUCŢIUNI PRIVIND EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA, REPARAREA ŞI 
URMARIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIEI 

Comportarea în timp şi în exploatare se va face în conformitate cu NORMATIVUL P130/2010 şi HGR 

Astfel conform Normativului P130/2010 se va realiza după cum urmează urmărirea comportării în timp-
COMPORTAREA IN EXPLOATARE: manifestare a modului in care un produs (lucrare,constructie) 
reacţionează prin calitatea sa (totalitatea proprietăţilor şi caracteristicile sale) la cerinţele stabilite, privind 
aptitudinea sa la utilizare, în cursul duratei sale de serviciu. 
Note explicative: 
In cazul abordării de performanţă, comportarea în exploatare a unui produs, se apreciază prin masura în 
care performanţele acestuia, răspund cerinţelor specificate. 

! )Comportarea în exploatare a unui produs reflectă durabilitatea acestuia, respectiv menţinerea în 
timp a performanţelor sale. 

CONTROL: activitatea de evaluare (a conformităţii), prin măsurare, examinare, observare,încercare 
sau trecere (verificare) prin calibre, a unei sau mai multor caracteristici ale unei entităţi şi compararea 
rezultatelor cu cerinţele (exigenţele) specificate, pentru a determina că este realizată conformitatea 
pentru fiecare din acele caracteristici, cu cerinţele (exigenţele)specificate 
URMĂRIREA COMPORTĂRII (ÎN EXPLOATARE) A CONSTRUCŢIILOR: acţiune sistematică 
de observare, examinare, investigare a modului în care răspund (reacţionează)construcţiile, în 
decursul utilizării lor, sub influenţa acţiunilor agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a 
interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor. 
1 Urmărirea curentă se va efectua la intervale de t imp prevăzute prin instrucţiunile de urmărire 
curentă, dar nu mai rar de o data pe an şi în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite 
(seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren etc.). 
2 Personalul însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va fi inclus în Cartea Tehnica a 
construcţiei. In cazul în care se constată deteriorări avansate ale structurii construcţiei, beneficiarul va 
solicita întocmirea unei expertize tehnice1. 
Conform HGR 766/1997 urmărirea comportării în exploatare se face astfel: 
Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se va face prin: 
- urmărire curentă. 
prin examinarea vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare, în conformitate cu prevederile din 
Cartea Tehnică şi din reglementările tehnice specifice, pe categorii de lucrări şi de construcţii. 
Activitatea de urmărire se efectuează de către personalul propriu sau vrin contract cu persoane 
fizice având presătirea tehnică în construcţii de drumuri, de cel puţin de nivel mediu. 
Intervenţiile în t imp sunt: 
1. Lucrări de întreţinere; 
2. Lucrări de reparaţii.2 

Datorită precipitaţiilor de-a lungul anului, a intensificării traficului rutier 

1 No rmat i v P 130 /2010, pag.2,3 
2 HGR 766 /1997 , pag. 1 4 , 1 5 



atât ca număr cât şi creşterea greutăţii pe osie pot apărea defecţiuni atât asupra sistemului rutier cât şi 
asupra complexului rutier. 

Pentru evitarea acestora este necesară ca anual, drumului respectiv să i se acorde o întreţinere 
curentă şi periodică constând în: 

1. Lucrări de întreţinere; 
- curăţirea dispozitivelor de evacuare a apelor(şanţuri, rigole, podeţe, etc.); 
- tăierea acostamentelor pentru a nu stagna apa pe partea carosabilă sau să nu 

şiroiască de-a lungul îmbrăcăminţii rutiere, astfel ca ea să nu se infiltreze în 
straturile de fundaţie conducând pe timp friguros la degradarea complexului 
rutier; 

2. Lucrări de reparaţii. 
- toaletarea şi defrişarea vegetaţiei spontane; 
- colmatarea rosturilor şi fisurilor cu mastic bituminos. 

Proiectant, 
Ing. Gaina Marian 



DEVIZ GENERAL ESTIMATIV 
al obiectivului de investiţii 

ASFALTARE D R U M U R I SATESTI, C O M U N A PADES, JUD GORJ 

Conf. HG 9 0 7 / 2 0 1 6 

Nr. crt. Denumi rea capi to le lor ş l subcapi to le lor de chel tuie l i 

C A P I T O L U L 1 Chel tu ie l i pen t ru ob ţ inerea şi amena ja rea terenu lu i 

Valoare1* {fără 
TVA) 

lei 

T V A 

lei 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Obţ inerea terenu lu i 
A m e n a j a r e a terenu lu i 
Amena jă r i pent ru protecţ ia mediu lu i ş i aduce rea te renu lu i la 
s tarea iniţ ială 
Chel tu ie l i pent ru re locarea/protecţ ia uti l i tăţi lor 

Tota l capitol 1 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

C A P I T O L U L 2 Chel tu ie l i pent ru as igurarea uti l i tăţ i lor necesare obiect ivu lu i d e investi ţ i i 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

Valoare cu 
T V A 

lei 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

2.1 A l imen ta re cu apa , cana l izare 0.00 0.00 0.00 
2.2 A l imen ta re cu energ ie e lect r ica 0.00 0.00 
2.3 A l imen ta re c u g a z 0.00 0.00 

0.00 
0.00 

Tota l capitol 2 
C A P I T O L U L 3 Chel tu ie l i pen t ru pro iec tare şi as is tenţă tehn ică 

0.00 0.00 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Studi i 
3.1.1. Studi i d e teren 
3.1.2. Rapor t pr iv ind impactu l asupra mediu lu i 
3 .1 .3. A l te studi i spec i f ice 
Documenta ţ i i - supor t ş i chel tu ie l i pen t ru ob ţ inerea de av ize, 
acordur i ş i autor izaţ i i 
Exper t izare tehn ică 
Cert i f icarea per fo rmanţe i energe t i ce şi audi tu l energe t ic a l 
c lădir i lor 
Pro iec tare 

3.6 
3 .7 

3.8 

3.5.1. T e m ă d e pro iectare 
3.5.2. S tud iu d e prefezabi l i ta te 
3.5.3. Stud iu de fezab i l i ta te /documenta ţ ie d e av izare a 
lucrăr i lor d e intervenţ i i şi dev iz genera l 
3.5.4. Documenta ţ i i l e tehn ice necesa re în vede rea obţ iner i i 
av ize lor /acordur i lor /autor izaţ i i lor 
3.5.5. Ver i f i carea tehn ică de cal i tate a pro iectu lu i tehn ic şi a 
detal i i lor d e execuţ ie 

200.00 
200.00 

0.00 
0.00 

200.00 

5 ,000 .00 

0.00 
11,100.00 

0.00 
0.00 

1,500.00 

38 .00 
38 .00 
0.00 
0.00 

38 .00 

950 .00 

0.00 
2 ,109 .00 

0.00 
0.00 

285 .00 

100.00 

3.5.6. Proiect tehn ic ş i deta l i i d e execuţ ie 
Organ iza rea procedur i lo r de achiz i ţ ie 
Consu l tan ţă 
3.7.1. M a n a g e m e n t u l d e pro iect pent ru ob iect ivu l d e investi ţ i i 
3.7.2. Audi tu l f inanc iar 
As is ten ţă tehn ică 
3.8.1. As is ten ţă tehn ică din par tea pro iec tantu lu i 
3.8.1.1. pe per ioada de execuţ ie a lucrăr i lor 
3 .8 .1.2. pent ru par t ic iparea pro iectantu lu i la faze le inc luse în 
p rog ramu l de contro l a l lucrăr i lor d e execuţ ie , av izat de căt re 
Inspectoratu l d e Stat în Const rucţ i i 
3.8.2. Dir igenţ ie de şant ier 

500 .00 

9 ,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3,200.00 
200.00 
100.00 

100.00 

3 ,000 .00 
Tota l capitol 3 19 ,700 .00 
C A P I T O L U L 4 Chel tu ie l i pen t ru invest i ţ ia d e bază 

19.00 

95 .00 

1 ,710.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

608.00 
38 .00 
19.00 

19.00 

570 .00 
3,743 .00 

0.00 

238 .00 
238 .00 

0.00 
0.00 

238 .00 

5 ,950 .00 

0.00 
13,209.00 

0.00 
0.00 

1,785.00 

119.00 

595 .00 

10 ,710 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3 ,808 .00 
238 .00 
119.00 

119.00 

3 ,570 .00 
23 ,443 .00 

4.1 
4.2 

4 .3 

4 .4 

Const rucţ i i şi instalaţ i i 
Mon ta j ut i laje, e c h i p a m e n t e tehno log ice şi func ţ iona le 
Uti laje, e c h i p a m e n t e tehno log ice şi func ţ iona le ca re neces i tă 
monta i 
Uti laje, ech ipamen te tehno log ice şi func ţ iona le care nu 
neces i tă monta j şi e c h i p a m e n t e d e t ranspor t 

260,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

49 ,400 .00 
0.00 

0.00 

0.00 

309 ,400 .00 
0.00 

0.00 

0.00 



4.5 [Dotări 0.00 0.00 0.00 
4.6 Act ive necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 260,000.00 49,400.00 309,400.00 
CAPITC )LUL 5 Alte cheltuiel i 

5.1 Organizare de şant ier 1,000.00 190.00 1,190.00 
5.1.1. Lucrări de construcţ i i şi instalaţii aferente organizări i de 
şantier 0.00 0.00 0.00 
5.1.2. Cheltuiel i conexe organizări i şant ierului 1,000.00 190.00 1,190.00 

5.2 Comis ioane, cote, taxe, costul creditului 1,560.00 0.00 1,560.00 
5.2.1. Comis ioanele şi dobânzi le aferente creditului bănci i 
f inanţatoare 0.00 0.00 0.00 
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţ i i 1,300.00 0.00 1,300.00 
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autor izarea lucrări lor de 
construcţi i 260.00 0.00 260.00 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructor i lor - CSC 0.00 0.00 0.00 
5.2.5. Taxe pentru acorduri , avize conforme şi autorizaţia de 
construire /desf i inţare 0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuiel i d iverse şi neprevăzute 2,000.00 380.00 2,380.00 
5.4 Cheltuiel i pentru informare şi publ ici tate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 4 ,560.00 570.00 5,130.00 
CAPITC LUL 6 Cheltuiel i pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalulu i de exploatare 
6.2 Probe tehnologice şi teste 

Total capitol 6 
T O T A L GENERAL 284,260.00 53,713.00 337,973.00 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 260,000.00 49,400.00 309,400.00 

Data: Întocmit, 
mai.-20 Ing. Popescu Liviu 

Beneficiar/Investitor, (numele, funcţ ia şi semnatara) 

4 . 



Formularul F3 

MODERNIZARE DRUMURI S A T E S T I I N COMUNA PADES 
JUDEŢUL GORJ 

MODERNIZARE ULIŢA BALOSIN, SAT PADES 
MODERNIZARE DSl, SAT CALUGARENI 
MODERNIZARE DS18, SAT MOTRU SEC 

L = 330,55 m, S = 985,42 mp 
L = 337,29 m, S = 1021,95 mp 
L = 279,17 m, S = 1031,27 mp 

L i s t a c u c a n t i t a t i l e d e l u c r ă r i 

NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM 
D E N U M I R E 

A R T I C O L 
SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT 

001 DA04A1 100 MC. 1.520 
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU 
AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUŢIN 5 
CM IN IMPIETR FARA ADUN M 

3038.64 mp x 0.05 =151.93 mc (1.52 lOOmc) 

002 DA12B1 M.C. 364.640 
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU 
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA 
INNOROIRE 

3038.64 mp x 0.12 = 364.64 mc 

003 TRA01A30 TONA 776.690 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= 30 KM. 

364.64 x 1.42 x 1.5 = 776.69 to 

004 TRA05A05 TONA 54.740 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE 
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. 
ETC)PE DIST.DE 5 

364.64 x 0.15 = 54.74 to 

005 DBOlAl MP. 3038.640 
CURATIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM 
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV 
PIATRA BITUMATE MEC 

985.42 + 1021.95 + 1031.27 = 3038.64 mp 

006 DB19G1 MP. 3038.640 
ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA 
CALD IN GROSIME DE 6 CM CU AŞTERN 
MECANICA 

006 3271158 TONA 
BETON ASFALTIC BAPC 16 

428.450 

3038.45 mp x 0.06 x 2.35 = 428.45 to 

1 



007 TRA01A50 TONA 428.450 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= 50 KM. 

008 DA06A1 M.C. 56.820 
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT 
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU 
ASTERNERE MANUAL 

Acostamente : 

(330.55 + 337.29 + 279.17) ml x 2 x 0.30 x 0.10 = 56.82 

009 TRA01A30 TONA 126.630 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= 30 KM. 

56.82 mc x 1.311 x 1.70 = 126.63 to 

010 TRA05A05 TONA 13.180 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE 
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. 
ETC)PE DIST.DE 5 

56.82 mc x 0.232 = 13.18 to 

014 TRA04A50 TONA 48.000 
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU 
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 
20T PE DIS.50 KM." 

Transport utilaje 

2 
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1.1 Denumirea Obiectivului de Investiţii 
ASFALTARE DRUMURI SATESTi 

1-2 Amplasament 
COM. PADES JUD. GORJ 

1.3.Titularul Investiţiei 
U.A.T. COM PADES 

Beneficiarul Investiţiei 
U.A.T. COMUNA PADES 

1-4 Elaboratorul proiectului 
Proiectant: S.C. PROSTAR INVEST S.R.L. TARGU-JIU 



CAIET DE SARCINI NR.1 

LUCRĂRI DE TRASARE, LUCRĂRI PREGĂTITOARE SI LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

DATE GENERALE 

Toate condiţiile cuprinse in prezentul caiet de sarcini suni obligatorii, dar nu exclud respectarea de către 
constructor a standardelor, normativelor republicane şi departamentale, privitoare ia lucrări de terasamente, aflate 
in vigoare la data execuţiei. 

Terminologie, conform STAS 4032/1-90. 
LUCRĂRI DE TRASARE, LUCRĂRI PREGĂTITOARE 
1. MATERIALIZAREA REPERELOR SI LUCRĂRILE PREGĂTITOARE : 
Materializarea pe teren a lucrărilor se face prin şablonare. 
Pichetii şi şabloanele trebuie să materializeze: axa circulaţiilor carosabile şi inăltimea umpluturii sau 

adâncimea săpăturii; 
2. LUCRĂRI PREGĂTITOARE : 
înaintea începerii lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare: 
-defrişări, daca e cazul 
-curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni 
-decaparea si depozitarea pamantului vegetal 
-asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafaţa sau subterane 
LUCRĂRI DE TERASAMENTE 
1.LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURA: 
Aceste lucrări vor cuprinde următoarele operaţii: 
în funcţie de reperii, ţăruşii amplasaţi, se decapează terenul, se adună grămezi regulate, se încarcă in auto 

şi se transportă in depozitul nominalizat de beneficiar. 
După decaparea şi degajarea platformei, lăţimea platformelor precum şi celelalte dimensiuni se stabilesc 

conform STAS 10144/3-91 potrivit datelor prevăzute in proiectul de execuţie. 
2.CERCETAREA TERENULUI DE FUNDAŢIE: 
Terenul de fundaţie şi materialele componente se studiază şi se cercetează din punci de vedere geologic, 

geotehnic in conformitate cu prescripţiile cuprinse in STAS 1242/1-89; STAS 1242/2-83; STAS 1242/3-87' STAS 
1242/4-85; STAS 1242/5-88; STAS 1242/6,9-76; STAS 1242/7-84;STAS 1242/8-75 şi STAS 1709/1 2 3-9o' 

3.STUDII DE LABORATOR: 
Pentru stabilirea proprietăţilor fizico-mecanice ale pământurilor se determină: 

-compoziţia granulomeîrică conform STAS 1913/5-85; 
-coeficientul de neuniformitate conform STAS 1243-88; 
-limitele de plasticitate conform STAS 1913/4-86; 
-sensibilitatea la inghet-dezghet conform STAS 1709/3-90; 
-unghiul taluzului natural al materialului in stare uscată şi la umiditate in stare naturală; 
-coeficientul de umflare liberă conform STAS 1913/12-88; 
-volumul iniţial al probei la umiditatea de saturatie de la începutul încercării; 
-volumul final al probei la limita de contractie. 

Stabilirea caracteristicilor de compactare se determină prin metoda Proctor normal STAS 1913/13-83 
-densitatea aparentă maximă in stare uscată in (g/cm3); 
-umiditatea optimă de compactare in (%). 
Stabilirea caracteristicilor de compactare prin metode radiometrice conform STAS 1242/9-76 este 

recomandată doar in situatii in care laboratorul este dotat corespunzător cu aparatură performantă 
4.MATERIALE PENTRU TERASAMENTE: 
Materialele folosite la executarea terasamentelor sunt indicate conform clasificării STAS 1243-88. 



-pământuri pietroase (fracţiune mai mare de 2 mm reprezentând mai mult de 50 %); 
blocuri, grohotiş, pietriş, prundlş. 
-pământuri nisipoase (fracţiune mai mică de 2 mm reprezentând mai mult de 50 %); 
nisip cu pietriş, nisip mare, mijlociu sau fin. 
5.STABILITATEA TERASAMENTELOR: 
Stabilitatea terasamentelor se asigură prin gradul de compactare şi de caracteristicile fizico-mecanice ale 

materialelor componente obtinute in laborator prin metoda Proctor normal conform STAS 1913/13-83. 
Pentru atingerea gradului de compactare de 97 % se stabilesc la execuţie in funcţie de natura materialului 

din terasamente pe bază de încercări, ţinând cont de prevederile STAS 7582-91 in funcţie de mijloacele de 
compactare avute in dotare. 

6.PRESCRIPTII DE EXECUŢIE; 
După decaparea şi degajarea suprafeţei se va curăţa complect frontul de lucru. 
Lucrările de terasamente se vor ataca astfel incât fazele procesului tehnologic să se succeadă cât mai 

repede fără decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea duce la înmuierea pământului din săpătură de 
către apele meteorice. 

Straturile de pământ coeziv îmbibate cu ape meteorice in timpul execuţiei nu se vor acoperi cu un alt strat, 
fără luarea unor măsuri pentru reducerea umiditătii şi asigurarea posibilităţilor de compactare corespunzătoare. 

Pământurile se vor pune in operă pe cât posibil la umiditatea optimă de compactare corespunzătoare 
domeniului umed al curbei lui Proctor. în cazul când umiditatea pământului pus in operă diferă de cea optimă, se 
vor lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea gradului de compactare prescris 

Panta transversala a drumului, a sistemului rutier proiectat, se va da din patul drumului. 
Reguli pentru verificarea calitătii terasamentelor 
Pe timpul execuţiei lucrărilor de terasamente se verifică: 
-trasarea amprizei, in conformitate cu documentaţia de execuţie; 
-calitatea pământului folosită fată de cele date in documentaţie, verificarea făcându-se pe bază de probe -

de laborator; 
-grosimile straturilor aşternute in funcţie de tipul utilajului folosit la compactare. 
Verificarea gradului de compactare realizat se face prin extragerea de probe din stratul compactat, se 

compară densitatea in stare uscată a acestor probe cu densitatea in stare uscată maximă stabilită prin încercarea 
Proctor normală, STAS 1913/13-83, 

Verificarea compactării patului se face prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adâncimea de 30 cm. 
Distanta dintre sondaje nu va depăşi 250 m. 

Verificările privind gradul de compactare realizat se fac in minimum trei puncte repartizate stânga-dreapta 
fată de ax, in secţiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m de lungime de strat 

7.RECEPTIA LUCRĂRILOR: 
Lucrările de terasamente vor fi supuse recepţiei la terminarea lucrărilor de terasamente. 
La atingerea stadiului fizic se verifica: 
-concordanta lucrărilor cu prevederile standardului şi a proiectului de execuţie; 
-natura pământurilor din corpul lucrărilor; 
-concordanta gradului de compactare realizat, cu prevederile enumerat la verificarea calitătii 

terasamentelor; 
-executarea sistemului de scurgere a apelor şi funcţionalitatea acestuia; 
-verificarea se face pe baza actelor constatatoare la recepţia pe faze şi a probelor luate la recepţia parţială 

pentru lucrările care pe timpul execuţiei devin ascunse; 
-se vor executa măsurători deflexometrice la terminarea patului; 
-la recepţia definitivă se va chema proiectantul pentru a examina comportarea lucrărilor in cursul termenului 

de garanţie dacă au fost intretinute corespunzător, ocazie cu care se întocmeşte proces verbal de constatare 
Defecţiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediere. 

Pentru atingerea gradului de compactare de 97 % se stabilesc la execuţie în funcţie de natura materialului 
din terasamente pe bază de încercări, ţinând cont de prevederile STAS 7582-91 în funcţie de mijloacele de 
compactare avute în dotare. 

Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 4% si se accepta in maxim 10% din numărul punctelor de 
verificat. 



Controlul calitatil lucrărilor se va face conform prevederilor STAS 6400-89. 
Verificarea compactarii terasamentelor se face conform STAS 9850-89, STAS 2914-89 

8.RECEPTIA FINALA; 
La recepţia finala a lucrării se va consemna modui in care s-au comportat terasamentele in perioada de 

garanţie si daca acestea au fost intretinute corespunzător. 
NOTĂ IMPORTANTĂ 

Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri, normative, 
instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării proiectului. 

Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca şi 
orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu 
prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 



CAIET DE SARCINI NR.2 

FUNDAŢIE DE BALAST 

GENERALITATI 
1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 
1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera ia execuţia si recepţia straturilor de fundaţie din balast din 

sistemele rutiere ale drumurilor publice, străzilor si autostrăzilor. 
El cuprinde condiţii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materiaiul folosit si stratul de fundaţie 

realizat. 
1.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si la drumurile industriale si forestiere cu acordul 

patronului acestor drumuri. 
TerminologieJ conform STAS 4032/1-90. 
2. PREVEDERI GENERALE 
2.1. Stratul de fundaţie din balast se realizeaza intr-un singur strat a cărui grosime este stabilita prin 

proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400-84 intre 15 si 30 cm. 
2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzătoare pentru 

respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea 

tuturor incercarilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze ia cererea "Inginerului" verificări suplimentare fata de 

prevederile prezentului caiet de sarcini. 
2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 'Inginerul" va dispune 

întreruperea execuţiei lucrărilor si luarea masurilor care se impun. 
MATERIALE 

3. AGREGATE NATURALE 
3.1. Pentru execuţia stratului de fundaţie se va utiliza balast cu granula maxima de 63 mm. 3.2. Balastul 

trebuie sa provină din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa conţină corpuri străine vizibile 
(bulgari de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate (SR 662-2002). 

3.3. Balastul utilizat pentru straturi anticapilare trebuie sa fie conform tabelului 1: 
Tabel 1. 
Caracteristica Condiţii de admisibilitate 
Sort 0-63 
Continui de fracţiuni 
-sub 0.02 mm 
-0...8 mm 

Max. 3 
40...80 

Granulozitate Continua 
Coeficient de neuniformitate (Un), min 15 
Coeficient de permeabilitate (k),cm/s, min 3 .5x10 -3 
Inaltimea capilara maxima (H)cm, max Grosimea stratului 
3.4. Balastul pentru a fi folosit in stratul de fundaţie trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative 

aratate in tabelul 2: 
Tabel 2. 

CARACTERISTICI 
CONDIŢII DE ADMISIBILITATE 

CARACTERISTICI FUNDAŢII 
RUTIERE 

Sort 0-63 
Continui de fracţiuni % 
maxim: sub 0,02 mm 3 

sub 0,2 mm 3-18 



0-1 mm 4-38 
0-4 mm 16-57 
0-8 mm 25-70 
0-16 mm 37-82 
0-25 mm 50-90 
0-50 mm 80-98 
0-63 mm 100 
Granulozitate Continua 
Coeficient de neuniformitate 15 

(Un), min 
Echivalent de nisip 

(EN) min 30 
Uzura cu maşina tip Los Angeles 

(LA) % max. 30 
3.5. Agregatul se va aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura omogenitatea si constanta 

calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au 
aratat ca este corespunzător. 

3.6. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului astfel: 
intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor; 
intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinărilor efectuate de 

laborator. 
3.7. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise dimensionate in funcţie de cantitatea 

necesara si de eşalonarea lucrărilor. 
3.8. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se va 

face astfel incât sa se evite amestecarea balasturilor. Se interzice amestecarea sorturilor de balast in şantier sau 
la locul de punere in opera. 

3.9. In cazul in care la verificarea calitatii balastului aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde 
prevederilor din tabelul 1 , aceasta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea 
condiţiilor calitative prevăzute, 

4. APA 
Apa necesara compactam stratului de balast poate sa provină din reţeaua publica sau din alte surse, dar 

in acest din urma caz nu trebuie sa conţină nici un fel de particule in suspensie. 

5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI ÎNAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDAŢIE 
Controlul calitatii se face de către Antreprenor prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile 

cuprinse in tabelul 3; 
Tabe 3. 

Actiunea.procedeul 
de verificare sau 
caracteristici ce se 
verifica 

Frecventa minima Metoda de 
determinare conform 

STAS 

Actiunea.procedeul 
de verificare sau 
caracteristici ce se 
verifica 

La 
aprovizionare 

La locul de 
punere in opera 

Metoda de 
determinare conform 

STAS 

0 1 2 3 4 
1 Examinarea 

datelor înscrise in 
certificatul de calitate sau 
certificatul de garanţie 

La fiecare lot 
aprovizionat - SR 662-2002 

2 Determinarea 
granulometrica 

Minim o proba 
la cel puţin 400 to 
pentru fiecare sursa 
(daca este cazul 
pentru fiecare sort) 

- 4606-80 

O proba pe 
schimb (si sort) si ori 



3 Umiditate de câte ori se observa 
o schimbare cauzata 
de condiţii 
meteorologice 

4606-80 

4 
Rezistente la uzura 

cu maşina tip Los 
Angeles (LA) 

0 proba la 
fiecare lot 
aprovizionat pentru 
fiecare sursa (sort) 

- 730-89 

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 
Caracteristicile optime de compactare ale balastului se stabilesc de către un laborator de 

specialitate inainte de începerea lucrărilor de execuţie. 
Prin încercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83 se stabileste: 
pdu max.P.M = greutatea volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/cmc 
Wopt P.M. = umiditate optima de compactare, exprimata in %. 
7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul şantierului pe probe prelevate din 

lucrare si anume: 
du ef = greutatea volumica, in stare uscata, efectiva, exprimata in g/cmc 
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % 

in vederea stabilirii gradului de compactare gc. 
pd.u.ef . 

gC. = . X 100 
p d u max.pM 

7.2. La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare aratat la art 13 
PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 
8. MASURI PRELIMINARE 

8.1. La execuţia stratului de fundaţie din balast se va trece numai dupa receptionarea lucrărilor de 
terasamente in conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 

8.2. înainte de începerea lucrărilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in 
opera a balastului. 

8.3. înainte de asternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundaţii - drenuri 
transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de 
fundaţie la acestea precum si alte lucrări prevăzute in acest scop in proiect. 

8.4. In cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri de a nu se amesteca 
agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in funcţie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul 
de laborator. 

9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI 
9.1. înainte de începerea lucrărilor Antreprenorul este obligat sa efectueze aceasta experimentare. 
Experimentarea se va face pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cei puţin 

3,40 m (dubiul lăţimii utilajului de compactare). 
Experimentarea are ca scop de a stabili pe şantier in condiţii de execuţie curente, componenta atelierului 

de compactare si modul de acţionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de 
sarcini precum si reglarea utilajelor de răspândire pentru realizarea grosimii din proiect si o suprafatare corecta. 

9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta "Inginerului", efectuând 
controlul compactarii prin încercări de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de 
specialitate. 

In cazul in care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze o 
noua încercare dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. 

Aceste Încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: 
grosimea optima a straiului de balast pus in opera; 



condiţiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de 
compactare a utilajului). 

intensitatea de compactare = Q/S 
Q = volum balast pus in opera in unitatea de timp (ora, zi, schimb) exprimat in mc 
S = suprafaţa calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp. 

In cazul când se folosesie tandem de utilaje de acelaşi tip suprafeţele calcate de fiecare utilaj se 
cumuleaza. 

9.3. Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinţa pentru restul 
lucrării. 

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea calitatii 
lucrărilor. 

10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI 
10.1. Pe terasamentul receptionat se aşterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai multe straturi in 

funcţie de grosimea prevăzută in proiect si grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul 
experimental.Antreprenorul va materializa prin tarusi si şabloane cota stratului rutier din proiect în axul drumului. 

Asternerea si nivelarea se face la şablon cu respectarea lăţimii si pantei prevăzute in proiect. 
10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de 

laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. 
Stropirea va fi uniforma evitându-se supraumezirea locala. 
10.3. Compactarea straturilor de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul 

experimental respectându-se componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea 
Q/S de compactare. 

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizeaza pe întreaga latime a platformei, 
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundaţie astfel ca straturile de fundaţie 
sa fie permanent încadrate de acostamente asigurându-se si masurile de evacuare a apelor conform pct.7.3. 

10.5. Denivelările care se produc in timpul compactarii straturilor de fundaţie sau rămân dupa compactare 
se corecteaza cu materiale de aport si se recilindreaza. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se 
complecteaza, se reniveieaza si apoi compacteaza din nou. 

10.6. Este interzisa execuţia din balast inghetat. 
10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghiţa de 

gheata. 
11.CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI 
11.1. In timpul execuţiei stratului de fundaţie din balast se vor face pentru verificarea compactarii 

încercările si determinările aratate in tabelul 4 cu frecventa mentionata in acelaşi tabel. 
Tabel 4 

Determinarea, procedeul de 
verificare sau caracteristica care se verifica 

Frecvente minime la locul 
de punere in opera 

Metode 
de 

verificare 
conform 

STAS 
Încercare Proctor modificata - 1913/13-

83 
Determinarea umiditatii de 

compactare 
minim 3 probe la o suprafaţa de 

2.000 mp de strat 4606-80 
Determinarea grosimii stratului 

compact 
minim 3 probe la o suprafaţa de 

2.000 mp de strat 
Verificarea realizarii intensitatii de 

compactare Q/S zilnic 
Determinarea gradului de 

compactare prin determinarea greutatii 
volumice in stare uscata 

minim 3 puncte pentru suprafeţe < 
2.000 mp 1913/15-

75 



In ce priveşte capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast aceasta se determina prin 
măsurători cu deflectometrul cu pârghie conform "Instrucţiunilor tehnice departamentele pentru determinarea 
deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu pârghie - indicativ CD 31-94. 

in cazul benzilor de supralargire, când latimea acestora este mica si nu pot fi efectuate măsurători 
defleciometrice, se pot utiliza alte metode pentru determinarea capacitatii portante, cu aprobarea Inginerului. 
Daca se utilizeaza metoda determinării deformatiei relative sub placa (STAS 2914/4), frecventa incercarilor va fi 
min. 3 determinări la 250 m de banda. 

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat: 
compoziţia granulometrica a balastului utilizat; 
caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optima, 

densitate maxima uscata) 
caracteristicile efective ale stratului executat - grad de compactare, capacitate portanta 

CONDIŢII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
12. ELEMENTE GEOMETRICE 
12.1. Grosimea stratului de fundaţie din balast este cea din proiect. 
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/ -10 mm. 
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul la fiecare 

200 m de strat executat. 
Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat 

recepţiei. 
12.2. Latimea stratului de fundaţie din balast este prevăzută in proiect. 
Abaterile limita la latime pot fi +/- 5 cm. 
Verificarea lăţimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. 
12.3. Panta transversala a fundaţiei de balast este cea a imbracamintii prevăzută in proiect. 
12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului. 
Abaterile limita la cotele fundaţiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi in puncte izolate de + / -10 

mm. 
13. CONDIŢII DE COMPACTARE 
Stratul de fundaţie din balast trebuie compactat pâna la realizarea gradului de compactare de 98% 

Proctor Modificai in cel puţin 93% din punctele de masurare si de 95% in toate punctele masurate pentru 
drumurile din clasele tehnice IV si V si de 100% Proctor Modificai in cel puţin 95% in punctele de masurare si 
98% in toate punctele de masurare pentru drumurile din clasele tehnice I si III. 

Capacitatea portanta ia nivelul superior al stratului de fundaţie se considera realizata daca deformatiile 
elastice înregistrate (CD 31-94) sunt mai mici decât valoarea admisibila care este conform Tabelului 5. 

Valorile deflexlunii admisibile la nivelul superior al stratului de fundaţie din balast 

Grosimea 
stratului de 

fundaţie din balast 
h.cm 

Stratul superior al terasamentelor alcatuit din: Grosimea 
stratului de 

fundaţie din balast 
h.cm 

Strat de forma 
conf. 

STAS 12253-84 

Pământuri de tipul conf. STAS 1243-88 
Grosimea 
stratului de 

fundaţie din balast 
h.cm 

Strat de forma 
conf. 

STAS 12253-84 
Nisip prafos 
Nisip argilos 

Praf nisipos 
Praf argilos 
Praf 

Argila 
Argila 

nisipoasa 
Argila 

prafoasa 
15 140 210 225 250 
20 130 180 195 210 
25 120 160 175 190 

Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel: 
in profil longitudinal, măsurătorile se efectueaza in axul fiecărei benzi de circulaţie si nu pot fi mai 

mari de +/- 9 mm. 
in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai 

mari de +/- 9 mm. 



In cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute in prezentul caiet de sarcini se va face 
corectarea suprafeţei fundaţiei. 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
15. RECEPŢIA PE FAZA 
Recepţia pe faza se efectueaza atunci când toate lucrările prevăzute in documentaţie pentru stratul de 

fundaţie din balast sunt complet terminate si toate verificările sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART 
5 ,11 ,12 ,13 , si 14. 

Comisia de recepţie Antreprenor si Inginer, examineaza lucrările si verifica îndeplinirea condiţiilor de 
execuţie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatările consemnate pe parcursul 
execuţiei de către organele de control. 

In urma acestei recepţii se încheie procesul verbal de recepţie calitativa. 
16. RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Recepţia la terminarea lucrărilor pentru stratul de fundaţie din balast se efectueaza o data cu recepţia la 
terminarea integrala a lucrărilor unui sector de drum. 

Comisia de recepţie va examina lucrările si va verifica îndeplinirea cerinţelor de calitate si modul de 
execuţie, care trebuie sa fie conform cu proiectul si caietul de sarcini, ca si cu înregistrările de calitate din timpul 
execuţiei. 

Daca rezultatele sunt corespunzătoare se efectueaza recepţia, incheîndu-se procesul verbal de recepţie 
ia terminarea lucrărilor. 

17. RECEPŢIA FINALA 
Recepţia finala a stratului de fundaţie din balast va avea loc o data cu recepţia finala a unui sector, 

terminat integral dupa expirarea perioadei de garanţie si se va face in condiţiile prevederilor in vigoare si al 
prezentului caiet de sarcini. 

NOTĂ IMPORTANTĂ 
Caietul de sarcini a fost Întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri, normative, 

instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării proiectului.Orice modificări ulterioare în conţinutul 
prescripţiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării 
proiectului, sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 



CAIET DE SARCINI NR.3 

FUNDAŢIE DE PIATRA SPARTA SI PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 

GENERALITATI 
1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 
Prezentul caiet de sarcini se refera ia execuţia si recepţia straturilor de fundaţie din piatra sparta sau 

piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice. El cuprinde condiţiile tehnice care 
trebuie sa fie îndeplinite de materialele folosite si stratul de fundaţie realizat. 

Terminologie, conform STAS 4032/1-90. 
2. PREVEDERI GENERALE 
Fundaţia din piatra sparta amestec optimal 0-63 se realizeaza într-un singur strat a cărui grosime este 

stabilita prin proiect. 
Fundaţia din piatra sparta 63-90 se realizeaza in doua straturi, un strat inferior de 15 cm de balast 

(stratul de forma) si un strat superior din piatra sparta de 25 cm conform prevederilor STAS 6400-84 . 
Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor masuri de 

imbunatatire a proiecţiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi coezive, stratul de fundaţie din piatra 
sparta optimala 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de fundaţie care poate fi ; 

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare ; 
- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa compactare; 

Cand stratul inferior al fundaţiei rutiere este alcatuit din balast asa cum se prevede la pct. 2.2. acesta 
preia si fundaţia de substrat drenant, asigurandu-se condiţiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare si 
masurile de evacuare a apei . 

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea 
tuturor încercărilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini, 

Antreprenorul este obligat sa efectueze ia cererea dirigintelui verificări suplimentare fata de prevederile 
prezentului caiet de sarcini. 

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune 
întreruperea execuţiei lucrărilor si luarea masurilor care se impun . 
MATERIALE 

3. AGREGATE NATURALE 
Pentru execuţia fundaţiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate 
a.) Pentru fundaţie din piatra sparta mare 63-90 mm 
-balast 0-71 mm in stratul inferior; 
-piatra sparta 63-90 mm in stratul superior; 
-spiit 16-25 mm pentru impanarea stratului superior; 
b.) Pentru fundaţie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm 
-nisip 0-7 mm pentru realizarea substratului in cazul cand pamantul din patul drumului este coeziv si nu 

se prevede execuţia unui strat de forma sau balast 0-71, pentru substratul drenant; 
-piatra sparta amestec optimal 0-63 mm . 
-nisip grauntos sau savura ca material de protectie. 

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se prevăd in cazul cind stratul superior este un macadam 
sau un beton de ciment. 

Agregatele trebuie sa provină din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau inghet . Se interzice 
folosirea agregatelor din roci feldspatice sau sistoase . 

Agregatele folosite in realizarea straturilor de fundaţie trebuie sa indeplineasca condiţiile de admisibilitate 
aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa conţină corpuri străine vizibile ( bulgari de pamant, cărbune, lemn , 
resturi vegetale) sau elemente alterate. 
NISIP - condiţii de admisibilitate 

Tabel 1. 



Caracteristici Condiţii de admisibilitate pentru: 
strat izolant strat de proiecţie 

Sort 0 - 7 3 - 7 
Granulozitate: 
-continut de fracţiuni sub 0.09mm % max. 12 -

-continui de fracţiuni sub 0.02mm % max. 5 
-condiţii de filtru invers d15>5 d85 -

Coeficient de permeabilitate 6 x 1 0 - 5 
BALAST - condiţii de admisibilitate pentru fundaţii 

Tabel 2. 
Caracteristici Condiţii de admisibilitate 

Sort 0-71 
Continut de fracţiuni, % max. 

-sub 0.02mm 
-sub ...7.1mm 

3 
15...70 

Granulozitate continua 
Coeficient de neuniformiiate (Un) min. 15 
Echivalent de nisip (EN) min. 30 
Uzura cu maşina tip Los Angeles 

(LA), % max. 
35 

PIATRA SPARTA - condiţii de admisibilitate 
Tabel 3. 
Denumirea 
curenta Sortul 

Dimensiunui 
mm 

Cantitatea de granule ce trec 
prin ciurul 
Superior inferior 

Piatra 
necoresp. 
dimens. max. 

Forma 

% % 
Savura 0-8 0-8 95...100 - Poledric 
Splii 8-16 

16-25 
25-40 

8...16 
16...25 
25...40 

95...100 
95...100 
95...100 

0...10 
0...10 
0...10 

15 
15 
15 

raport 
dintre 
dimens. 
min 1:0.5 

Piatra 
sparta 
mare 

63-90 63...90 90.,.100 0...10 15 0.25 sau 
b/a>=0.25 
c/a>=0.25 

Corpuri străine admise maxim 1% 
Piatra sparta optimala se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16,16-25 ,25-40, 40-63 fie 

direct de la concasare daca îndeplineşte condiţiile din tabelul 4 . 
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - condiţii de admis 
Tabel 4. 
Caracteristici Condiţii de admisibilitate 
Sort 0-63 
Coniinuiul de fracţiuni, % max.: 
-sub 0.02mm 3 
-sub 0.2mm 4....10 
-0 8mm 30....45 
-25,...63mm 30....45 
Granulozitate sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 
Echivalentul de nisipJEN), min. 30 
Uzura cu maşina îip Los Angeles 
(LA) % max. 

30 

PIATRA SPARTA AMESTEC OP77/V ÎAL - granulozitate 
Tabel 5. 



Domeniu Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile 
de granulozitate Limita cu diametrul de. . . in mm 

0,02 0,2 8 25 40 63 
0 .. .63 Inferior 0 4 30 55 75 100 

Superior 3 10 45 70 85 100 
" ~ ' r ••• r M U U woiyuiw wni\jyoiniaica oi uuiioiama ^cauicuii 

acestora . Aprovizionarea la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca 
este corespunzător. 

Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate in condiţii care sa le 
fereasca de imprasiiere, impurificare sau amestecare. 

Laboratorul şantierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: 
- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor; 
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate ) rezultatele determinărilor, efectuate de 

laborator. 
In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec optimal aprovizionata, 

granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.5, acesta se corecteaza cu sorturile 
granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute. Controlul calităţii agregatelor 
de către antreprenor se va face în conformitate cu prevederile SR 667-00 
4. APA 

Apa necesara realizar» straturilor de fundaţie poate sa provina din reţeaua publica sau din alte surse, dar 
trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţi i: 

-sa fie limpede si sa nu contina suspensii organice sau anorganice (mii, argila, etc.); 
-sa nu aiba gust si miros pronuntat; 
-sa corespunda caracteristicilor chimice conform STAS 790-84; 
Verificarea se va face la un laborator de specialitate. 

5. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR ÎNAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE 
Controlul calitatii se face de catre antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile cuprinse 

in tabelul nr. 6 
Tabel 6. 

ACTiUNEA.PROCEDEUL DE FRECVENTA MINIMA METODE DE 
DETERMINARE 
CONF. STAS 

VERIFICARE SAU 
CARACTERISTICI CARE SE 
VERIFICA 

La aprovizionare La locul de punere in 
opera 

1 2 3 4 5 
Examinarea datelor înscrise in 
certificatul de calitate sau 
certificatul de ja ran t ie 

La fiecare aprovizionat 
- -

Corpuri străine: 
-argila bucati 

-argila aderenta 
-continui de cărbune 

In cazul in care se 
observa prezenta lor 

Ori de cite ori apar 
factori de impurificare 4606-80 

Granulozitatea sorturilor O proba la max 500mc 
pentru fiecare sort si 
fiecare sursa - 4606-80 

Aspectul si forma granulelor 
pentru piatra sparta 

O proba la max 500mc 
pentru fiecare sort si 
fiecare sursa - 4606-80 

Echivalentul de nisip O proba la max 500 mc 
pentru fiecare sursa 730-89 



_ 
Umiditate 

-

O proba pe schimb si 
sort si ori de cate ori se 
observa o schimbare 
cauzata de cond. 
meteorol. 

4606-80 

Rezistenta la sfaramare prin 
compresiune pe piatra sparta in 
stare saturata la presiune 
normala 

O proba la max 500 mc 
pentru fiecare sort de 
piatra sparta si sursa 

730-89 

Uzura cu maşina tip Los Angeles O proba la max 500 mc 
pentru fiecare sort si 
fiecare sursa 

730-89 

REALIZAREA STRATURILOR DE FUN DATIE 
6. MASURI PRELIMINARE 

La execuţia stratul ui de fundaţie se va trece numai dupa receptionarea lucrărilor de terasamente, in 
conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 

înainte de începerea lucrărilor se vor verifica si regla toate utilajele si dispozitivele necesare punerii in 
opera a straturilor de fundaţie. 

înainte de asternerea agregatelor din straturile de fundaţie se vor executa lucrările pentru drenarea apelor 
din fundaţie: 

- drenuri transversale de acostament cu latimea de 25-30 cm si adancimea de 30-50 cm situate la 
distante de 10-20 m in funcţie de panta longitudinala a drumului, vor avea panta de 4 -5% si se vor executa 
normal pe axa drumului cind declivitatea in profilul longitudinal este mai mica de 2 % sau cu inclinare de cca.60°in 
direcţia pantei cind declivitatea este mai mare de 2%. 

- in cazul in care drumul este situat in debleu sau la nivelul terenului si nu exista posibilitatea evacuarii 
apelor prin şanţuri se prevăd drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole cu panta minima de 0,3%. 

Evacuarea prin taluzurile drumului a apei din stratul drenant sau din drenurile transversale de acostament 
se face la cel puţin 15 cm deasupra fundului şanţurilor sau in cazul rambleelor deasupra terenului sau a nivelului 
maxim al apelor stagnate in zona, In cazul rambleelor executate din pamanturi necoezive sau permeabile nu se 
prevăd masuri de evacuare a apei din fundaţie. Prin proiectele de execuţie se pot stabili si alte masuri de 
evacuare a apei. 

In cazul cind sint mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparta se vor lua masuri de a 
nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in funcţie de sursa folosita si care vor fi 
consemnate in registrul de laborator. 

7. EXPERIMENTAREA EXECUTĂRII STRATURILOR DE FUNDAŢII 
Înainte de inceperea lucrărilor executantul este obligat sa efectueze experimentarea executării stratului 

de fundaţie. Experimentarea se face pentru fiecare tip de strat de fundaţie - strat de fundaţie din piatra sparta 
mare 63-90 pe un strat de balast de minim 10 cm sau fundaţie din piatra sparta amestec optimal 0-63, cu sau 
fara substrat de nisip in funcţie de soluţia prevăzută in proiect. 

In cazul fundaţiei din piatra sparta mare 63-90 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior 
din balast si stratul superior din piatra sparta mare. 

In toate cazurile experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de minimum 30 ml si latime 
de cel puţin 3,50 m (dublul lăţimii utilajului de compactare). 

Experimentarea are ca scop de a stabili pe şantier, in condiţii de execuţie curenta, componenta atelierului 
de compactare, modul de acţionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de 
sarcini, daca grosimea prevăzută in proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua, reglarea utilajelor de 
raspandire pentru realizarea grosimii respective si o suprafatare corecta. 

Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta dirigintelui, efectuând 
controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa cum este cazul, stabilite de comun acord. 

In cazul in care gradul de compactare prevzut nu poate fi obtinut, executantul va trebui sa realizeze o 
noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit. 



Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: 
- grosimea maxima a stratului de balast sau piatra sparta optimala pus in opera 
- condiţiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de compactare a 

utilajului). 
In cazul cind se foloseste tandem de utilaje de acelaşi tip, suprafeţele calcate de fiecare utilaj se 

cumuleaza. 
In cazul fundaţiei din piatra sparta mare 63-90, se urmăreşte stabilirea corecta de atelierul de cilindrare 

compus din rulouri compresoare uşoare si rulouri compresoare mijlocii, numărul minim de treceri al acestor rulouri 
pentru cilindrarea uscata pina la fixarea pietrei sparte 63-90 si in continuare numărul minim de treceri dupa 
asternerea in doua reprize a splituiui de impanare 16-25 pina la obţinerea încleştării optime. 

Cilindrarea in acest caz se considera terminata daca rotile rulouiui nu mai lasa nici un fel de urme pe 
suprafaţa fundaţiei de piatra sparta iar alte pietre de acea mărime 63-90 puse in fata rulouiui nu mai pătrund in 
stratul de fundaţie si sint sfaramate. 

Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţa pentru restul 
lucrărilor. 

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la urmarirea calitatii 
lucrărilor. 
8. EXECUTAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE 

A. FUNDAŢII DIN PIATRA SPARTA IVIARE 63-90 PE UN STRAT DE BALAST 
a.) Execuţia stratului inferior din balast 
Pe terasamentul recepţionai se asierne si se niveieaza balastul intr-un singur strat avand grosimea 

rezulîaia pe tronsonul experimental astfel ca dupa cilindrare sa se obtina 10 cm grosime . 
Asternerea si nivelarea se vor face la şablon cu respectarea lăţimii si pantei prevăzute in proieci. 
Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compaciare se stabilesie de 

laboratorul de şantier tinind seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire. Stropirea va fi 
uniforma evitindu-se supraumezirea locala. 

Compactarea straturilor de fundaţie se face in atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental 
respectandu-se componenia atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de 
compaciare. Deplasarea utilajelor sa fie liniara, fara serpuir i , iar întoarcerea lor sa nu aiba loc pe porţiunile care 
se compacteaza sau care sunt de curând compactate ; fisiile succesive de compactare sa se suprapuna pe 
minimum 20 cm latime. 

Pe drumurile pe care stratul de fundaiie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei, acostamentele 
se completeaza si se compacteaza odaia cu stratul de fundaţie astfel ca siratul de fundaţie sa fie permanent 
incadrat de acostamente asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor. 

Denivelările care se produc in timpul compactarii straturilor de fundaţie sau raman dupa compactare se 
corecteaza cu materiale de aport de acelaşi tip si se recilindreaza. 
Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate pe toata grosimea straiului, se 
completeaza cu material de acelaşi tip si se recompacteaza. 

Este interzisa execuţia din balast inghetat. 
Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghiţa de gheata. 

b.) Execuiia stratului superior din piatra sparta 63-90 
Se aşterne piatra sparta numai dupa recepţia siratului inferior de balast care in prealabil va fi umezi t . 

Piatra sparta se aşterne si se cilindreaza la uscat in reprize. Pina la inclesiarea pietrei sparte 
compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 tone, dupa care se continua compactarea cu cilindri 
de 10-14 tone cu vibrare . Numărul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe ironsonul 
experimental. 

Dupa terminarea cilindrarii piatra sparta se impaneaza cu split 16-25 care se cilindreaza, apoi se 
innoroieste, respectandu-se numărul de treceri stabilit la experimentare. 

Pina ia asternerea stratului superior, stratul de piatra sparta mare astfel executai, se acopera cu material 
de protectie (nisip grauntos sau savura). 

in cazul cand stratul superior este macadam sau beton de cimeni, nu se prevede innoroirea si proiecţia 
stratului de piatra sparta mare. 



B. FUNDAŢII DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 
Pe îerasamentele receptionaie, realizate din pamanturi coezive si pe care nu se prevăd in proiecte 

imbunatatiri ale patului sau execuţiei de straturi de forma, se va executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm. 
Asternerea si nivelarea nisipului se fac ia şablon cu respectarea lăţimii si pantei prevăzute pentru stratul 

de fundaţie din proiect 
Nisipul aşternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza. 
Pe substratul de nisip realizat se aşterne piatra sparta optimala 0-63 intr-unul sau mai multe straturi in 

funcţie de grosimea prevăzută in proiect si grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental. 
Asternerea si nivelarea se fac la şablon cu respectarea lăţimii si pantei prevăzute in proiect. 
Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de 

laboratorul de şantier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropirea uniforma evitindu-se 
supraumezirea locala. 

Compactarea stratului de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental 
respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea 
Q/S de compactare. 

Pe drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizeaza pe întreaga latime a platformei, acostamentele 
se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de fundaţie astfel ca straturile de fundaţie sa fie permanent 
încadrate de acostamente asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor. 

Denivelările care se produc in timpul compactarii straturilor de fundaţie sau raman dupa compactare se 
corecteaza cu materiale de aport de acelaşi tip si se recilindreaza. 
Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate pe toata grosimea stratului, se 
completeaza cu material de acelaşi tip si se recompacteaza. 

Este interzisa execuţia stratului de fundaţie din piatra sparta optimala inghetata. 
Este interzisa asternerea pietrei sparte optimale pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghiţa 

de gheata. 
In cazurile in care piatra sparta optimala se obţine prin amestecarea sorturilor in conformitate cu 

prevederile de la pct. 3.4. , la preparare se vor utiliza instalatii in amestec continuu si punerea in opera se va face 
integral mecanizat. 

9. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDAŢII 
In timpul execuţiei straturilor de fundaţie din balast, piatra sparta mare 63-90 si din piatra sparta amestec 

optimal se vor face pentru verificările compactarii încercările si determinările aratate in tabelul nr. 7 cu frecventa 
mentionata in acelaşi tabel. 

In ce priveşte capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundaţie aceasta se determina prin 
măsurători cu deflectometrul cu pârghie conform Instrucţiunilor tehnice departamentale pentru determinarea 
deformabilitatii drumurilor indicativ CD 31-77 . 

Tabel 7. 
NR. 
CRT 

Determinarea, Procedeul de verificare sau 
caracteristicile care se verifica 

Frecvente minime la locul de 
punere in opera 

Metode de 
verificare Conf. 
STAS 

1. încercarea proctor modificata 
-strat balast 
-strat piatra sparta amestec optimal 

- 1913/13-83 

2. Determinarea umiditatii de comp. 
-strat balast 
-strat piatra sparta amestec optimal 

minim 3 probe la o suprafaţa 
de 2000 mp de strat. 4606-80 

3. Determinarea grosimii stratului compactat 
-toate tipurile de straiuri 

minim 3 probe la o suprafaţa 
de 2000 mp de strat 

4. Verificarea realizarîi intensitatii de 
compactare Q/S 
-toate tipurile de straturi 

zilnic -

5. Determinarea gradului de compactare prin 
determinarea greutaiii volumice in stare 
uscata 
-strat balast 

minim 3 puncte pentru 
suprafeţe <2000 mp si minim 
5 puncte pentru suprafeţe 
2000 mp...5000 mp de strat 

1913/15-75 



-strat piatra sparta amestec optimal - -

6. Determinarea gradului de compactare prin 
încercarea cu p.s. in fata compresorului. 

minim 3 incercari la o 
suprafaţa de 2000 mp. 179-84 

7. Determinarea capacitatii portante la 
nivelul superior ai stratului de fundaţie, 
-toate tipurile de straturi 

in cate doua puncte situate in 
profiluri transversale la 
distante 
de 10 m unul de altul pentru 
fiecare banda cu iatime de 
7.5m 

Normativ 
C.D. 31-2002 

Laboratorul executantului va tine urmatoare e evidente privind calitatea stratului executat: 
-compoziţia granulometrica a agregatelor; 
-caracteristiciie optime de compactare obtinute prin metode Proctor modificat (umiditate optima, 

densitate maxima usca ta ) ; 
-caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta) 

CONDIŢII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE 
10. ELEMENTE GEOMETRICE 
Grosimea stratului de fundaţie este cea din proiect. 
Abaterea limita la grosime poate fi de - 1 0 - +20 mm . 
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul la fiecare 

200 mp de strat executat. 
Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat 

recepţiei. 
Latimea stratului de fundaţie este cea prevăzută in proiect. 
Abaterile limita la iatime pot fi ± 5cm . 
Verificarea lăţimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. 
Panta transversala a stratului de fundaţie este cea a îmbrăcămintei prevăzută in proiect. 
Abaterea limita la panta este ± 4 % fata de valoarea pantei indicate in proiect. 
Declivitatile in profil longitudinal sint conform proiectului. 
Abaterile limita la cotele fundaţiei, fata de cotele din proiect pot fi de ±10mm 
11. CONDIŢII DE COMPACTARE 
Stratul de fundaţie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactat pana la realizarea gradului de 

compactare 95-98% Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice IV si V; sa se realizeze un grad de 
compactare de minim 98% din densitatea in stare uscata maxima in cei puţin 95% in punctele de masurare si de 
minim 95% in toate punctele si 98% 100% Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice l-IH 
gradul de compactare minim 100% din densitatea in stare uscata maxima in cel puţin 95% din punctele de 
masurare si din minim 98% in toate punctele de masurare. 

Stratul de fundaţie din piatra mare 63-90 trebuie compactat pana la realizarea încleştării maxime a 
agregatelor si care se probeaza prin faptul ca ruloul compresor nu mai lasa urme iar mai multe pietre de aceeaşi 
mărime si natura cu piatra concasata folosita nu mai pătrund in fundaţie si sunt sfarimate de rulourile 
compresorului. 

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundaţie se considera realizata daca valorile 
deformatiilor elastice masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile care este de 250 sutimi de 
m m . 

12. CARACTERISTICILE SUPRAFEŢEI STRATULUI DE FUNDAŢIE 
Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3.00 m lungime astfel: 
- in profil longitudinal măsurătorile se efectueaza in axul fiecărei benzi de circulaţie si nu pot fi mai mari 

de ± 9 m m ; 
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari 

de ± 5 m m ; 
In cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute in prezentul caiet de sarcini se va face 

corectarea suprafeţei fundaţiei. 
RECEPŢIA LUCRĂRILOR 



13. RECEPŢIA PE FAZE 
Recepţia pe faze se efectueaza atunci cind toate lucrările prevăzute in documentaţie sunt complet 

terminate si toate verificările sunt efectuate in conformitate cu prevederile art. 5 , 9 10 11 si 12 
14. RECEPŢIA PRELIMINARA 
Comisia de recepţie examineaza lucrările si verifica îndeplinirea condiţiilor de execuţie si calitative impuse 

de proiect si caietul de sarcini precum si constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de 
control. 

In urma acestei recepţii se incheie "Procesul verbal de recepţie preliminar" 
15. RECEPŢIA FINALA 

Recepţia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garanţie si se va face in condiţiile respectării 
prevederilor legale in vigoare precum si a prevederilor din prezentul caiet de sarcini 
NOTĂ IMPORTANTĂ 

Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri, normative, 
instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare ia data elaborării proiectului. 

Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca şi 
orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu 
prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini. 



CAIET DE SARCINI NR.4 

BETOANE 

C A P I T O L U L I 
BETOANE 

ART.1,1 Prevederi generale 
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica ia executarea elementelor sau structurilor din beton simplu sau 
beton armat, specificând cerinţele de baza ce trebuie îndeplinite in ceea ce priveşte betonu ¡(materialele 
componente, compoziţia si proprietăţile betonului proaspat si întărit, producerea, turnarea, tratarea), cofrajele, 
armaturi. 
Sunt stabilite criteriile pentru satisfacerea acestor cerinţe. De asemenea se vor avea in vedere si reglementările 
cuprinse in normativul NE 012-99, in cap.5 din normativul C21-85 si prevederile din STAS 10111/2-87 si STAS 
1799-88. 
Clasa betoanului este definita pe baza rezistentei caracteristice fck cil, (fck cub), care este rezistenta la 
compresiune in N/mm2, la 28 zile, determinate pe cilindri de 150/300mm (sau pe cuburi cu laturi de 150 mm, sub 
a căror valoare se pot intilni cel mult 5% din rezultate. 
Se prezintă in tabel echivalenta dintre clase conform NE - 012- 99 si Normativul C140-86. 

Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa 
NE 012-99 C140-86 NE 012-99 C140-86 NE 012-99 C140-86 
C8/10 Bc10 C25/30 Bc30 C35/45 . 

C10/12 Bc15 C28/37 - C40/50 Bc50 
C16/20 Bc20 C28/35 Bc35 C45/55 -

C 18/22,5 Bc22,5 C32/40 Bc40 C50/60 Bc60 
C20/25 Bc25 

Nivelele de performanta ale betoanelor funcţie impermeabilitate este conform tabelului următor: 

Adancimea limita de pătrundere a apei (mm) 
- Presiunea apei 

100 200 (bari) 
- Grad de impermeabilitate 

(bari) 

• P 4 1 0 " p 4 2 0 4 
- P810 " p 8 2 0 8 
- P 1 2 1 0 " p 1 2 2 0 12 

Nivelele de performanta ale betoanelor funcţie de gradul gelivitate este conform tabelului următor: 

Gradul de gelivitate al betonului Numărul de cicluri la 
Inghet-dezghet 

- G50 50 
G100 100 
G150 150 

ART.1.2 Materiale utilizate la prepararea betoanelor 
1.2.1 Cimenturi 



Sorturile uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora precum si domeniul si condiţiile de utilizare sunt precizate 
de NE 012-99, precum si conform cu SR 197-1:2002. Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hirtie 
insotit de certificate de calitate. Cimentul livrat in vrac se transporta in vagoane cisterna, autocisterna, containere 
sau vagoane inchise, destinate exclusiv acestui produs. Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane 
închise sau camioane acoperite. 
Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate sau de garanţie si 
verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment sau in incaperi special 
amenajate. 
Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate iniţial alte materiale. Pe 
intrega perioada de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate in fiecare siloz, prin 
înregistrarea zilnica a primirilor si livrărilor. 
Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in incaperi inchise. Sacii vor fi aşezaţi in stive, lasindu-se o 
distanta libera de 50 cm de la pereţii exteriori si pastrand imprejurul lor un spaţiu suficient pentru circulaţie. Stivele 
vor avea cel mult 10 rinduri de saci suprapusi. In fiecare stiva se va afişa data sosirii cimentului, sortimentul si 
datele de fabricaţie. Cimentul se va utiliza in ordinea datelor de fabricaţie. 
Durata de depozitare nu va depasi 60 zile de la data expedierii de către producător pentru cimenturile cu adaos si 
respetiv 30 zile in cazul cimenturilor fara adaosuri. 
Cimentul ramas in depozit un timp mai îndelungat nu se va intrebuinta la elementele de beton si beton armat decit 
dupa verificarea stării de conservare si in conformitate cu prevederile normativ NE 012-99. 
Verificarea caiitatii cimentului se va face conform SREN 196- 7/95,196-6/94,196-3/97,227-5/96,196-1/95. 
1.2.2 Agregate: 
Pentru prepararea betoanelor avind densitatea intre 2201-2500 daN /m3 se folosesc agregate grele, provenite din 
sfarimarea naturala si/sau din cancasarea rocilor. 
Condiţiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească agregatele sunt precizate in STAS 1667-76 anexa IV.3. 
Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate avind pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru 
depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente avind inaitimea corespunzătoare pentru a se 
evita amestecarea sorturilor. Nu se admite depozitarea pe pamant sau pe platforme balastice. Pentru depozitele 
de consum se pot folosi silozuri. 
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenarea de noroi si impurificarea agregatelor. 
In cazul aprovizionării cu mijloace de cale ferata se va asigura un spaţiu (compartiment) pentru depozitarea 
loturilor refuzate. 
Verificarea caiitatii agregatelor se va face conform NE 012-99, metodele de încercare corespund STAS 4606-80 
1.2.3 Apa 

Apa utilizata la prepararea betoanelor poate proveni din reţeaua publica sau alta sursa, dar in acest caz 
va indeplini condiţiile tehnice prevăzute in STAS 790-84 

1.2.4 Aditivi 
La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul: 

- imbunatatirii lucrabilitatii la elementele cu secţiuni subţiri sau turnate cu pompa; 
- imbunatatirii gradului impermeabilitatii pentru elemente expuse ia intemperii sau aflate in medii agresive; 
- obţinerii unor betoane de rezistenta superioara; 
- imbunatatirii comportării la inghet-dezghet repetat; 
- reglării procesului de intarire, intirziere sau accelerate in funcţie de cerinţele tehnologice; 
- creşterii rezistentei, durabilitatii si imbunatatirii omogenitatii betonului. 

1.2.4 Cenuşa de termocentrala 
Cenuşa de termocentrala poate fi utilizata la prepararea betoanelor in scopul imbunatatirii caracteristicilor 

acestora (lucrabilitate, grad de impermeabilitate, rezistenta la agenţi chimici agresivi, etc.) 
Utilizarea cenusei de termocentrala se va face numai cu acordul beneficiarului. 

ART.1.3 Prepararea si transportul betonului 
Prepararea si livrarea betonului se face prin statii de betoane. Acestea sunt unitati dotate cu una sau mai 

multe instalatii de preparat beton sau betoniere. Statiile de betoane cu o capacitate nominala de producţie mai 
mare de 10 m 3/h sunt conduse de un sef de statie si functioneaza pe baza unui certificat de atestare eliberat de 
o comisie accepatata de beneficiar. 



Statiile de betoane cu o capacitate nominala de producţie cel mult 10 M3 /h sunt coordonate direct 
conducătorului lucrării pe care o deserveste si va funcţiona cu acordul beneficiarului. Pentru lucrările de beton, 
beton armat precomprimat tipurile de beton se diferentiaza si se noteaza in funcţie de clasa betonului, 
lucrabilitate, tipul de ciment utilizat, marimea agregatelor, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate si tipul 
de aditiv adoptat. 

In comanda de beton către staîie se vor înscrie tipul de beton, conform prevederilor NE 012-99, ritmul de 
livrare, precum si obiectul (partea de structural unde se va folosi. 

Nomenclatorul tipurilor de betoane ce se produc la statie se va stabili conform prevederilor NE 012-99. 
Pentru lucrările curente compoziţia betonului se stabileste de către laboratorul antreprenorului. 
Stabilirea compoziţiei se va face: 

- ia intrarea în funcţiune a unei statii de betoane; 
- la schimbarea tipului de ciment sau agregate; 
- la introducerea utilizării de aditivi sau la schimbarea tipului acestora; 
- la pregatirea executării unei lucrări care necesita un beton cu caracteristici deosebite de cele curent 

preparate sau de clasa egala sau mai mare de Bc25. 
Compoziţiile de betoane vor fi aprobate de beneficiar. 

in cazul construcţiilor speciale, precum si în cazul utilizării unor tipuri de ciment, agregate, aditivi sau 
adaosuri altele decit cele cuprinse in standardele mentionate în normativul NE 012-99 stabilirea compoziţiei 
betoanelor se va face pe baza de studii elaborate de laboratoare de specialitate din înstitutii de cercetare. I 

In cursul prepararii betonului reteta se va corecta de către laboratorul statiei si cu acceptul beneficiarului, 
in funcţie de încercările privind: 
» umiditatea agregatelor; 
- granulozitatea sorturilor; 
- densitatea aparenta a betonului proaspat; 
- lucrabilitatea betonului. 

Dozarea materialelor componente se face prin cintarire, abaterile inscriindu-se in urmatoarele limite: 
± 3% pentru agregate ± 2% pentru ciment si apa 
± 5% pentru aditivi ± 3% pentru cenuşa term. 

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau betoniere cu cădere 
libera. 

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera va respecta prevederile cârtii tehnice a 
utilajului respective dar incepind cu sortul de agregate cu granula cea mai mare. Durata de amestecare va fi de 
cel puţin 45 secunde de la introducerea următorului component. Durata de amestecare se va majora dupa caz, in 
cazul utilizării de aditivi sau de adaosuri, in perioadele de timp friguros si pentru betoane cu,lucrabilitate redusa. 

La terminarea unui schimb sau la întreruperea prepararii betonului pe o durata mai mare de 1 ora, toba 
betonierei se va spala cu jet de apa si apoi golita complet. 

Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm se va face cu autoagitatoare iar a betoanelor cu 
tasarea de max. 5 cm cu autobasculante cu bena amenajate corespunzător. 

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompei benzi transportoare, jgeaburi. 
Mijloacele de transport trebuie sa fie etanşate pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. 
Pe timp de arsîta sau de ploaie in cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de 3 km, 

suprafaţa libera de beton se va proteja pentru împiedicarea evaporariî apei si modificarea caracteristicilor 
betonului. 

Durata de transport nu va depasi 45-60 minute conform tab.5.1 din normativul NE 012-99. 

ART.1.4 Reguli generale de betonare 
1.4.1 Pregatirea pentru betonare 
Executarea lucrărilor de betonare poate începe numai dupa ce s-a verificat îndeplinirea următoarelor 

condiţii: 
- fisa tehnologica pentru betonare, accepatat de beneficiar 
- compoziţia betonului a fost acceptata de beneficiar iar in cazul betoanelor de clasa eala sau mai mare de Bc25 
se dispune de încercări preliminare suficiente; 
- sunt realizate masurile pregătitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare si sunt in stare de 
funcţionare utilajele si dotările necesare; 



- formaţiile de lucru sunt complete si instruite pentru a cunoaşte tehnologia de execuţie si masurile TSM si PCI; 
- au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofrare, armaturi; daca de la montarea si receptionarea 
armaturii a trecut o perioada mai mare de 7 zile si se constata prezenta frecventa a ruginei neaderente, armatura 
se va demonta iar dupa curatare se va proceda la o noua recepţie calitativa; 
- suprafeţele de beton turnate anterior si intarit nu prezintă zone necompactate sau segregate si au rugozitatea 
necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane; s-a efectuat curatirea, prelucrarea, pregatirea 
suprafeţelor suport; 
- nu se intrevede posibilitatea intervenţiei unor condiţii climatice nefavorabile (ploi abundeneie, ger, furtuna) si s-
au luat masuri pentru asigurarea continuitatii turnării betonului fara întreruperi legate de livrarea betonului, 
asigurarea energiei electrice, etc. 
- in cazul fundaţiilor suni prevăzute masuri de dirijare a apelor din precipitaţii sau infiltrări, astfel incit acestea sa 
nu se acumuleze in zona in care se va betona. 
Respecatrea acestor condiţii se va consemna intr-un act care va fi aprobat de către beneficiar. 
1.4.2 Betonarea 
Betonarea va fi condusa nemijlocit de şeful punctului de lucru, cu respectarea prevederilor normativului NE 012-
99. Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maxim 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare; se admite un 
interval de maxim 30 minute numai in cazul in care durata de transport este mal mica de 30 minute. 
Daca betonul adus la locul de punere in opera nu corespunde datelor din bonul de transport, neincadrindu-se ca 
compoziţie, lucrabilitate, omogenitate, temperature, perioada de timp admisa intre preparare si turnare, etc. 
acesta va fi refuzat, interzicindu-se utilizarea lui in lucrare. In mod excepţional, se poate admite imbunatatirea 
lucrabilitatii, numai cu acordul beneficiarului admitindu-se, daca condiţiile de turnare permit, utilizarea unui aditiv 
plastifiant adaugat in agitator. 
La turnarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli generale; 
- cofrajele din lemn, betonul vechi, zidăriile, care vor veni in contact cu betonul proaspat, vor fi udate cu apa cu 

2-3 ore înainte si imediat inainte de turnare, iar apa ramasa in denivelări se va evacua; 
- din mijlocul de transport betonul se va descarca In bene, pompe, benzi transportoare, jgeaburi sau direct in 
lucrare; 
- daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate admise sau prezintă 
segregări, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare; se admite imbunatatirea lucrabilitatii numai prin 
folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul beneficiarului; 
- inaltimea de cădere libera a betonului nu va depasi 3 m pentru elementele cu Iatime max. de 1 m respectiv 1,5 
m inaltime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafaţa tip placa; 
- betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3m se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul 
unui furtun sau tub avind capatul inferior la max. 1,5 m de zona care se betoneaza; 
- betonul se va raspindi uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea pe straturi orizontale de max. 50 
cm inaltime; 
- se vor lua masuri pentru a evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de poziţia prevăzută îndeosebi 
pentru armaturile dispuse ia partea superioara a plăcilor in consola; daca totuşi se vor produce asemenea 
fenomene, ele se vor corecta in timpul turnării; 
- se va urmări cu atentie înglobarea completa in beton a armaturilor, respectindu-se grosimea stratului de 
acoperire prevăzută in rpoiect; 
- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul turnării si nici aşezarea pe armaturi a vibratorului; 
- in zonele cu armaturi dese se va urmări cu atentie umplerea completa a secţiunii; 
- se va urmări comportarea si menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor si susţinerile acestora, luindu-se masuri 
imediate de remediere in căzui constatarii unor deplasari sau căderi; 
- circulaţia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine, astfel rezemate incit sa nu 
modifice poziţia armaturii; este interzisa circulaţia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat; 

- betonarea se va face continuu pina la rosturile de lucru prevzute in proiect; 
- in cazul in care s-a prous o întrerupere de betonare mai mare de 2 ore, reluarea turnării este permisa numai 
dupa pregatirea suprafeţei rostului si cu acordul beneficiarului. 
Compactarea mecanica se va face prin vibrare. 
Se admite compactarea manuala (cu mai, vergele, sipci sau prin ciocanire cofraj) numai in cazuri accidentale de 
întrerupere a funcţionarii vibratorului (defecţiune sau întrerupere de curent) caz in care betonarea trebuie sa 
continue pina la poziţia corespunzătoare a unui rost. 



Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare: 
- vibrarea interna folosind vibratoare de interior(pervibratoare); 
- vibratoarea externa cu ajutorul vibratoarelor de cograj; 
- vibrare de suprafaţa cu vibratoare placa sau rigle vibrante. 
Alegerea tipului de vibrare se va face in funcţie de tipul si dimensiunile elementului (placa, grinda) si de 
posibilitatea de introducere printre barele de armatura. 
La execuţie se vor respecta prevederile normativului NE 012-99 referitoare ia compactarea betonului. In masura 
in care este posibil se vor evita rosturile de lucru organizindu-se execuţia astfel ca betonarea sa se faca fara 
intterupere pe întregul element. 
Cind rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziţia lor se va stabili prin proiect. La realizarea rosturilor de lucru se va 
respecta cu strictete poziţia lor, conform proictului, iar la execuţie se va tine seama de regulile date in normativul 
NE 012-99. 

1.4,3 Tratarea betonului dupa turnare 
Pentru a se asigura condiţii favorabile de intarire si a reduce deformatiile din contractie se va asigura menţinerea 
umiditatii betonului protejind suprafeţele libere prin: 
- acoperirea cu materiale de protectie si umezire; 
- aplicarea de pelicule de protectie. 
Proiecţia va fi indepartata dupa minim 7 zile numai daca intre temperatura suprafeţei betonului si cea a mediului 
nu este o diferenţa mai mare de 12°C. 
Pe timp ploios suprafeţele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilena, atit timp cit prin 
caderea precipitaţiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment. 
Decofrarea se va face numai dupa ce betonul a capatat rezistenta necesara cu respectarea termenelor minime 
recomandate din normativul NE 012-99. 

ART.1,5 Tolerante de execuţie 
Abaterile maxime admisibele la executarea lucrărilor de beton si beton armat se vor incadra in prevederile 
cuprinse in normativul NE 012-96. 

ART.1,6 Executarea lucrărilor de beton in condiţii sau prin procese speciale 
La executarea următoarelor lucrări de beton in condiţii sau prin procedee speciale se vor respecta prevederile din 
NE 012-99 pentru: 
-betoane turnate pri pompare; 
-betoane turnate in cofraje glisante; 
-executarea lucrărilor de betoane pe timp friguros-normativ C16- 84; 
-turnarea betonului sub apa; 
-utilizarea cenuselor de termocentrala la prepararea betoanelor. 
In cazul altor condiţii sau procedee efective se vor respecta prevederile caietelor de sarcini speciale elaborate 
pentru condiţiile efective ale lucrării respective. 

ART.1,7 Bordurile de trotuar 
Bordurile pentru trotuare realizate din elemente prefabricate din beton. Calitatea betonului, modul de tratare a 
suprafeţei si dimensiunile sunt precizate prin proiect. Montarea bordurilor se va face cu respectarea profilului in 
lung si transversal al caii. 

C A P I T O L U L II 

COFRAJE 

ART.2.1 Date generale 
Cofrajele sunt structure provizorii alcatuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate in lucrare dau 
betonului forma proiectata. In termenul de cofrag se include atit corajele propriu zise cit si dispozitivele pentru 
sprijinirea lor, butoanele, ţevile, tirantii, distantierii, care contribuie la asigurarea realizarii formei dorite. 
Cofrajele si susţinerile lor se executa numai pe baza de proiecte, întocmite de unitati autorizate. 



ART.2.2 Prevederi generale de execuţie 
In toate prevederile generate de mai sus cofrajele vor trebui sa îndeplinească urmatoarele condiţii specifice: 
- sa permită poziţionarea armaturilor din otel beton si de precomprimare; 
- sa permită fixarea sigura si in conformitate cu proiectul a pieselor înglobate din zonele de capat a grinzilor; 
- sa permită compactarea cit mai buna in zonele de ancorare, in special a grinzilor postintinse; 
- sa asigure posibilitatea de deplasare si poziţia de lucru corespunzătoare a muncitorilor care executa turnarea si 
compactarea betonului, evitindu-se circulaţia pe armaturi; 
- sa permită scurtarea elastica la precomprimare si intrarea in lucru a greutatii proprii, in conformitate cu 
prevederile proiectului; 
- sa fie prevăzute dupa caz, cu urechi de manipulare; 
- cofrajele metalice sa nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin in contact cun betonul; 

sa fie prevăzute cu dispozitive speciale pentru prinderea vibratoarelor de cofraj, cind aceasta este înscrisa in 
proiect. 

ART.2.3 Pregatirea si recepţia lucrărilor de cofrare 
înainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate. 
In vederea asigurarii unei execuţii corecte se vor efectua verificări etapizate astfel: 
- preliminar, controlindu-se lucrările pregătitoare si elementele sau subansamblele de cofraje si susţineri; 
- in cursul execuţiei, verificindu-se poziţionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor; 

final, recepţia cofrajelor si consemnarea constatărilor in "Registrul de procese verbale pentru verificarea 
calitatii lucrărilor ce devin ascunse". 

ART.2.4 Montarea cofrajelor, pregatirea in vederea turnării betonului, tratarea cofrajelor in timpul întăririi 
Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operaţii: 
- trasarea poziţiei cofrajelor; 
- asamblarea si susţinerea provizorie a panourilor; 
- verificarea si corectarea poziţiei panourilor; 
- încheierea, legarea si sprijinirea definitive a cofrajelor. 
In cazul in care elementele de susţinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitărilor, 
tinind seama de gradul de compactare si posibilitatea de înmuiere, astfel incit sa se evite producerea tasarilor. 

C A P I T O L U L U I 
ARMATURI 

Prezentul capitol îrateaza condiţiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea, fasonarea si montarea 
armaturilor utilizate la structurile de beton armat pentru podeţe. 

ART.3.1 Oteluri pentru armaturi 
Otelul beton trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute in STAS 438/1-89, STAS 438/2-91,SR 438/3-98 
si STAS 6482/1,2,3,4-80.Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat si beton precomptimat si domeniile 
lor de aplicare sunt indicate in tabelul următor si corespund prevederilor din normativele NE 012-99 si C21-55. 

Tipul de otel Simbol Domeniul de utilizare 
Otel beton rotund neted STAS 438/1-
89 

OB 37 Armaturi de rezistenta sau armaturi 
constructive 

Sirma trasa ptr.beton STAS 438/2-91 
Plase sudate pentru beton armat 
STAS 438/3-91 

STNB 

STPB 

Armaturi de rezistenta sau armaturi 
constructive 
armaturile de rezistenta numai sub forma 
de plase sau carcase sudate 

Otel beton cu profil periodic STAS 
438/1-89 

PC52 
PC60 

Armaturi de rezistenta cu betoane de clasa 
cel pu t inCI 2/15 
Armaturi de rezistenta la elemente cu 
betoane de clasa cel puti C30/37 



Armaturi pretensionate: S B P I Armaturi de rezistenta la elemente cu 
-sirme netede STAS 6482/2-80 SBPI I betoane de clasa cel puţin C30/37 
-sirme amprentate STAS 6482/3-80 Idem 
-toroane SBPI 

SBP11 Idem 
TBP 

Pentru otelurile de import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a importat otelul 
sau cea care asigura desfacerea acestuia. 
In certificatul de calitate se va menţiona tipul corespunzător de otel STAS 438/1-89, 438/2-91, SR 438/3-98 si 
STAS 6482-80, echivalarea fiind facuta prin luarea in considerate a tututror parametrilor de calitate. 

ART.3,2 Controlul caiitatii 
Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor in vigoare si insotîta de certificatul de calitate. 
Receptionarea otelului beton se va face in conformitate cu regulile si metodele de verificare a caiitatii prevăzute in 
STAS 
1799-88 "Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat. 
Prescripţii pentru verificarea caiitatii materialelor si betoanelor destinate executării lucrărilor de constructii de 
beton, beton armat si beton precomprimat". 
Pentru controlul caiitatii se vor lua in mod obligatoriu probe cu frecventele prevăzute in STAS 1799-88 Si STAS 
6482-80 si Normativul C21-85. 
Pentru fiecare cantitate si sortiment de otel pentru beton armat aprovizionat, controlul caiitatii se va face conform 
prevederilor din normative NE 012-99 si va consta din: 
- constatarea existentei certificatului de calitate sau de garanţie; 
- verificarea dimensiunilor secţiunii, tinind seama de reglementările din normative NE 012-99; 
- examinarea aspectului; 
- verificarea prin indoire la rece. 

ART.3.3 Transport si depozitare 
Transportul otelurilor se va efectua in vagoane inchise sau autocamioane prevăzute cu prelate, acestea fiind 
curatate in prealabil de resturi care pot produce fenomene de coroziune sau murdărire a otelului. 
Depozitarea se va face pe loturi si diametre in spatii amenajate si dotate corespunzător astfel incit sa se evite 
contactul cu materialele corozive. 
In mod deosebit se va asigura depozitarea colacilor de sirma pentru beton precomprimat tinind seama de 
agresivitatea mediului conform pervederilor din normativul C21-82, cap.3. De asemenea, depozitarea se va face 
astfel incit sa se asigure posibilitati de identificare uşoara a fiecărui sortiment si diametru. 
Barele din otel superior vor fi livrate in forma rectilinie si vor fi depozitate cit mai drept iar eventualele capete 
filetate se vor proteja in mod corespunzător, 

ART.3.4 Confecţionarea armaturilor 
Fasonarea barelor, confecţionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu 
prevederile proiectului. 
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate Si drepte; in acest scop se vor îndepărtă: 
-eventalele impuritati de pe suptafata barelor; 
-rugina, prin frecare cu perii de sirma in special in zonele in care barele urmeaza sa fie inadite prin sudura. 
Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor secţiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la 
diametru prevăzută normativul NE 012-99. 
Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indrepata inainte de a se proceda la taiere si fasonare, 
fara a se deteriora profilul. 
La intinderea cu troliul alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m. 
Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incit sa se evite confundarea lor si sa se 
asigure pastrarea formei si curăţeniei lor pina in momentul montării. 
In cazul in care condiţiile climatice locale pot favoriza corodarea otelului se recomanda montarea si betonarea 
armaturilor in maxim 15 zile de la fasonare. 



Se interzice fasonarea armaturilor ia temperature sub -10°C. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 
25 mm se vor fasona la cald. 



CAIET DE SARCINI NR. 5 
PAVAJE CU PAVELE DIN BETON 

C A P I T O L U L I 
GENERALITĂŢI 

ART.1 Obiectul şi domeniu de utilizare 
Prezentul caiet de sarcini se referă la montarea pavelelor executate din beton vibropresat. 
Pavelele din beton vibropresat încadrate de bordurile din beton vibropresat se folosesc la pavarea aleilor de 
pietoni, trotuarelor, curţilor interioare, peroanelor, pistelor de ciclişti, părţilor carosabile a drumurilor, a locurilor de 
parcare şi staţionare a autovehicolelor pentru trafic uşor si mediu. 

ART.2 Prevederi generale 
Pavelele se aşează pe o fundaţie pregătită conform proiectelor de execuţie cu respectarea STAS-uiui 6400-84, 
fundaţie compactă din balast, piatră spartă, balast stabilizat sau beton, prin intermediul unui substrat de nisip 0-3 
mm, în cazuri speciale ( pavaje în rigole, pavaje în staţii de autobuze şi troleibuze) pavelele se pot aşeza pe un 
strat de mortar de ciment de marca M100. 
Bordurile se aşează pe o fundaţie de beton şi se rostuiesc cu mortar de ciment. Fixarea bordurilor pe partea 
exterioară a lucrării se face printr-un pinten din beton sau mortar, iar între pavaj şi borduri se intercalează 1-2 
şiruri de pavele aşezate cu 1 cm mai jos decât pavajul, formând rigola de scurgere a apelor. 
Trotuarele se execută la nivelul bordurilor de scurgere spre rigolă. 

ART.3 Forme si dimensiuni 
Pavelele de beton se fabrica prin vibropresare mecanica, fiind alcatuite dintr-un singur strat de beton cu agregate 
din roca dura sau din doua straturi din care cel de baza din beton obişnuit, iar cel de uzura din beton cu agregate 
din roca dura. 
Pavelele din beton respectă condiţiile impuse de Agrementul tehnic prezentat de furmizor. Elementele,prin forma 
lor, sunt de tip: 

- pavele autoblocante 
- pavele care nu sunt autoblocante 

Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru trotuare, curţi, peroane, piste ciclişti, etc, 
unde nu circulă vehicule grele. Grosimile minime sunt: 

- 8 cm pentru pavelele ca îmbrăcăminţi carosabile; 

C A P I T O L U L II 

CONDIŢII TEHNICE 

\ 



- 6 cm pentru pavelele ca îmbrăcăminţi pentru trotuare (accidental carosabile), 

Pantele transversale sunt 
- pentru pavaje din beton 2,5%; 
- pentru alei, platforme şi locuri de parcare 1 ...2,5%. 

Denivelările si abaterile de la cotele prescrise în proiect. Se admit demivelări în lungul drumuli şi la pante 
transversale după cum urmează: 

Felul îmbrăcaminţii Denivelări max. In lungul drumului 
sub dreptar de 3 m (mm) 

Abateri limită la pantele 
transversale (mm/m) 

Pavaj din betonvibropresat 8 4 

Aşezarea pavelelor din beton. 
Aşezarea pavelelor din beton se face în funcţie de tipul lor conf. STAS 6978-95 pe un strat de nisip de 2...3 cm. 
Aşezarea pavelelor se face conform schiţelor din proiecte cu rosturile ţesute, care depind de forma specifică a 
pavelelor autoblocante sau nu. 

ART.4 Materiale folosite la executarea pavelelor 

- cimentul 142.5R-SR 38-95 sau II AS 32,5R-SR 1005-96 
- agregate naturale de balastieră sau cariera: sort 0-3 mm; 3-7 mm-STAS 662-02 
- coloranţi 
- a p ă - S T A S 740-84 

Produsele utilizate la executarea lucrării de pavare: 
- pavele din beton vibropresat - agrement tehnic 

- borduri din beton vibropresat - STAS 1139-87 

C A P I T O L U L III 

LIVRARE, MARCARE,DEPOZITARE SI TRANSPORT 

ART.5 Livrare 
Pavelele pot fi expediate numai daca au ajuns la rezistenta de Încovoiere prescrisa, sau dupa 28 zile de 

la confecţionare. 
Fiecare livrare trebuie sa fie insotita de un certificat de calitate, eliberat de producător pe baza datelor di 

registrul de control. 
Certificatul de calitate trebuie să cuprindă: 

- marca de fabrică; 
- numărul şi data certificatului; 
- numărul de plăci şi tipul lor; 
- rezistenţa la uzură; 
- rezistenţa la încovoiere; 
- rezistenşa la îngheţ-dezgheţ 

- semnătura delegaţilor sergviciului de control tehnic al calităţii din întreprinderi. 

ART.6 Marcare 

Plăcile vor fi marcate pe faţa nevăzută cu marca fabricii şi STAS 1137-68, cel puţin câte una la 100 bucăţi. 

ART.7 Depozitare Depozitarea se face în stive de cel mult 1,5m înălţime; se recomanda ca între rânduri să se aşeze şipci. 



ART.8 Transport 
Plăcile se transportă cu mijloace de transport descoperite. Ele trebuie astfel aşezate în vehicule, încât să nu se 

deterioreze în timpul transportului. 

Este oprită încărcarea şi descărcarea lor prin rostogolire sau aruncare. 

C A P I T O L U L IV 

PRESCRIPŢII GENERALE DE EXECUŢIE 

ART.9 Prescripţii de execuţie 

Pavajele nu se vor executa pe fundaţii îngheţate. 
Fundaţia se verifică înainte de aşezarea pavelelor conform STAS 6400-80 şi STAS 1913/13-83, efectuându-se 
gradele de compactare fa fundaţiile din balast, piatra sparta sau balast stabilizat, iar în cazul fundaţiilor din beton, 
pavelele se vor aşeza şi vibrocompacta numai dacă betonul realizează 80% din clasă,conform STAS 1275-88 
sau normativ NE 012-99 (după cum există sau nu probe prelevate de executantul fundaţiei din beton). 
Fixarea pavelelor în nisip: 
Pentru pavarea părţii carosabile a drumurilor, a locurilor de parcare staţionare a autovehicolelor, după 
executarea încadrărilor şi verificarea fundaţiei, se aşează un strat de 2-3 cm de nisip care se nivelează şi în care 
se aşează pavelele din beton, fixându-le prin batere cu ciocanul de cauciuc, verificânduse totodată suprafaţa cu 
dreptarul sau şablonul şi corectându-se eventualele denivelări. 
Suprafaţa pavată trebuie să aibă panta minimă pentru scurgere de 1% (1 cm diferenţă de nivel pe metru), sau 
conform prescripţiilor de proiectare. 
Dacă accidental se necesită o grosime a stratului de nisip > 3 cm, se procedează la aşternerea a 2 straturi de 
nisip, din care primul se compactează cu placa, iar al doilea rămâne afânat (de cca 2-3 cm). 
Pentru fixarea definitivă a pavelelor din beton în nisip se utilizează placa vibrocompactoare, se împrăştie apoi 
nisip pe toată suprafaţa pavajului, împingându-se nisipul în rosturi până la umplerea lor. 
Pentru pavarea aleilor de pietoni, trotuarelor, curţilor interioare, peroanelor, pistelor de ciclism, se va proceda 
astfel: 

- se înlătură de pe suprafeţele ce urmează a fi pavate un strat de 20-30 cm de pământ; 
- se executa stratul de fundaţie din balast, in grosime de 15 cm, conform caietului de sarcini. 
- se executa apoi stratul de piatra sparta, in grosime de 12 cm, conform caietului de sarcini. 

- Peste piatra sparta compactata se pune un strat de nisip uscat de cca 4-6 cm numit pătură (pat pentru pavaj) 
ce trebuie nivelat cu ajutorul unei rigle de nivelare. Pătura trebuie să fie netedă fără urme. Pentru calculul definitiv 
al înălţimii pavajului, se va ţine cont că prin vibrarea pavelelor montate pe nisip înălţimea scade cu 2 cm. 

- suprafaţa pavată va avea o pantă de scurgere de 1%. 
Această pantă se realizează astfel: 

- se introduc 2 ţevi metalice drepte in paralel, în stratul de nisip compactat, măsurându-se astfel 
diferenţa de nivel nivel, ţevile fiind suport pentru rigla de nivelare; 

- terasamentul se netezeşte după introducerea ţevilor, realizându-se astfel diferenţa de nivel dorită , 
apoi ţevile se îndepărtează; 

- montarea pavelelor se face prin simpla aşezare a acestora la cofigurarea dorită; 
- pentru a evita alunecarea pavajului este necesar ca acesta să se încadreze între borduri din beton; 
- după terminarea pavării suprafeţei alese se va presăra un strat de nisip fin care se mătură în 

rosturile dintre pavele, se tasează pavajul cu un vibrocompactor placă, se presară din nou cu nisip 
fin si se curăţă suprafaţa. Fixarea în nisip şi vibrarea pavelelor se face pe timp uscat. 



C A P I T O L U L V 

VERIFICAREA SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

ART.10 VERIFICAREA LUCRĂRILOR ÎN TIMPUL EXECUŢIEI 

Materialele vor fi verificate pentru a corespunde condiţiilor de calitate prevăzute în standardele respective. Verificările si determinările care nu pot fi executate pe şantier,vor fi executate de un laborator de specialitate pe 
probe luate conform prescripţiilor standardelor respective. 
Produsele finite livrate vor fi însoţite de declaraţii de conformitate eliberate de producător. 
Controlul execuţiei lucrărilor trebuie făcut în permanenţă de organul de control tehnic în execuţie. înainte de 
punerea în operă a pavajelor se verifică dacă fundaţia îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul caiet de 
sarcini. 
Se vor verifica profilele transversale şi iogitudinale, denivelările, abaterile,mărimea rosturilor, încadrarea pavajelor 
conform prescripţiilor din prezentul caiet de sarcini. 
în profil longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime,aşezat pe axa drumului, platformei şi pe 
primul rând de pavele de lângă bordurile de încadrare sau de lângă rigolă. 
în profilul transversal, verificarea se face cu un şablon având profilul drumului, platformei, etc. verificarea se face 
din 25 In 25 m. 
Verificarea cotelor în lung se face cu ajutorul unei nivele. 
Verificarea de laborator se înregistrează în evidenţele proprii, iar buletinele pentru gradele de compactare ale 
fundaţiei, împreună cu încercările de laborator aferente acestora, se ataşează la dosarul de lucrare, unde se 
regăseşte, şi planul calităţii de lucrare. 

ART.11 RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Recepţia preliminară a lucrărilor se face în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare, a prevederilor din 
prezentul caiet de sarcini şi a datelor din proiectul lucrării, (programul de control al calităţii lucrărilor pe faze 
determinante). 
Lucrările de pavaje se recepţionează atunci când lucrările prevăzute în documentaţie sunt coplet terminate. 
Recepţia finală va avea loc după perioada de garanţie de la data recepţiei preliminare. 



CAIET DE SARCINI N R 6 
ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE CILINDRATE 

EXECUTATE LA CALD 

CAPITOLUL I 
GENERALITĂŢI 
Secţiunea 1 
Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 
Art. 1. Prezentul caiet de sarcini se referă ia mixturile asfaltice care se utilizează pentru stratul de uzură, stratul 
de legătură, precum şi pentru stratul de bază conform SR EN 13108-1, SR EN 13108-5 respectiv SR EN 13108-7 
şi stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele 
de proiectare, controlul calităţii materialelor componente, preparare, transport, punere în operă, precum şi 
straturile rutiere executate din aceste mixturi. 
Art. 2. Caietul de sarcini se aplică la construcţia, modernizarea, reabilitarea şi întreţinerea drumurilor şi a altor 
structuri realizate cu mixturi asfaltice la cald. 
Aceste cerinţe se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră în componenţa structurilor rutiere. 
Mixtura pentru uzura căii pe poduri, podeţe, va avea aceleaşi performanţe cu cea din cale curentă. 
Art. 3. Modul principal de abordare a specificaţiilor privind mixturile asfaltice este orientat spre cel fundamental 
menţionat în SR EN 13108 - 1 , primordială fiind realizarea performanţelor menţionate în acest caiet de sarcini. 
Condiţiile pentru materialele de bază sunt obligatorii, abaterile de la compoziţiile de referinţă se vor face numai în 
cazuri justificate tehnic, cu acordul proiectantului şi al beneficiarului. 
Art. 4. Mixtura asfaitică utilizată la execuţia straturilor rutiere va îndeplini condiţiile de calitate din acest caiet de 
sarcini şi este stabilită în funcţie de clasa tehnică a drumului, zona climatică şi studiul tehnico-economic. 
Enunţurile din tabelele 1 ,2 şi 3 reprezintă nivelul minim de cerinţe. 
Art. 5. Performanţele mixturilor asfaltice se studiază şi se evaluează în laboratoarele autorizate sau acreditate -
acceptate de către beneficiarul lucrării. 
Art. 6. La execuţia structurilor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin următoarele norme europene : 
- SR EN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice. 
- SR EN 13108 - 5 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaitică stabilizată. 
- SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaitică poroasă (drenantă). 

Secţiunea 2 
Definiţii şi terminologie 

Art. 7. Mixtura asfaitică la cald este un material de construcţie realizat printr-un proces tehnologic ce presupune 
încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, malaxarea amestecului, transportul şi punerea în operă, de regulă 
prin compactare la cald. 
Art. 8. Mixturile asfaltice prezentate în acest caiet de sarcini se utilizează pentru stratul de uzură, stratul de 
legătură, precum şi pentru stratul de bază. 
Art. 9. îmbrăcăminţile bituminoase cilíndrate sunt alcătuite, în general, din două straturi: 
- straiul superior, denumit strat de uzură; 
- stratul inferior, denumit strat de legătură. 
în unele cazuri, la propunerea proiectantului, îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată se execută într-un singur strat, 
respectiv stratul de uzură. 
Art. 10. Stratul de bază din mixturi asfaltice intră în componenţa structurilor rutiere la drumuri, peste care se 
aplică îmbrăcăminţile bituminoase. 
Art. 11. Denumirea simbolică a mixturilor asfaltice se va face pe baza caracteristicilor curbei granulometrice, 
respectiv tipul de mixtură, mărimea granulei maxime şi clasa tehnică a drumului. Pentru identificarea mixturii, se 
va specifica clasa de penetraţie a bitumului în funcţie de zona climatică şi de trafic. 



Art. 12. La execuţia stratului de uzură se vor utiliza mixturi asfaliice performante care să confere rezistenţa şi 
durabilitatea necesară îmbrăcămintei, precum şi o suprafaţă de rulare cu caracteristici corespunzătoare care să 
asigure siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului înconjurător, conform prevederilor legale în vigoare. 
Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerinţele din acest caiet de sarcini. 
Pentru execuţia straturilor de uzură se vor avea în vedere următoarele tipuri de mixturi asfaltice: 

- B A - beton asfaltic conform SR EN 13108 - 1 ; 
-MAS»mixtur i asfaltice stabilizate de tip „stone mastic asfalt" SMA, cu schelei mineral robust siabilizai cu 

mastic, conform SR EN 13108 - 5; 
-MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei şi 

reducerea volumului de zgomot, conform SR EN 13108-7; 
-BAR - betoane asfaltice rugoase. 

Acestea se notează conform tabelului 1, în funcţie de caracteristicile curbei granulometrice, dimensiunea maximă 
a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului. 
Tabelul 1. Mixturi asfaliice pentru stratul de uzură 

Nr. 
cri. 

Clasa tehnică a 
drumului 

Stratul de uzură 
Tipul şi simbolul mixturii asfaltice 

1 i, i l , III 

Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 12,5; MAS 16 

1 i, i l , III Mixtura asfaltică poroasă: MAP 16 1 i, i l , III 

Beton asfaltic rugos: BAR 16 

2 IV 
Mixtură asfaltică stabilizată: MAS 8; MAS 12,5; MAS 16 

2 IV 
Beton asfaltic rugos: BAR 16 

3 V 
Beton asfaltic: BA 8; BA 12,5; BA 16 

3 V 
Beton asfaltic cu pietriş concasat: BAPC 16 

execuţia straiului de legătură se vor utiliza mixturi asfaliice performante, rezistente şi durabile, ale căror 
caracteristici vor satisface condiţiile prevăzute în acest caiet de sarcini. 
Pentru execuţia straiului de legătură prezentul caiet de sarcini prevede betoane asfaltice deschise de iip BAD 
conform SREN 13108-1 . 
Acestea se notează conform tabelului 2 şi suni clasificate în funcţie de granulozitatea, dimensiunea maximă a 
granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului. 

Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură 

Nr. 
cit. 

Clasa tehnică a 
drumului 

Stratul de legătură 
Tipul şi simbolul mixturii asfaltice 

1 I, II, III Beion asfaltic deschis: BAD 20; BAD 25 

2 IV, V 

Beton asfaltic deschis: BAD 20; BAD 25 

2 IV, V Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat: BADPC 25 2 IV, V 

Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat: BADPS 25 



Art. 14. Mixturile asfaitice prevăzute pentru execuţia stratului de bază vor fi mixturi asfaltice performanteJ 

rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface condiţiile prevăzute în acest caiet de sarcini. 
Pentru stratul de bază prezentul caiet de sarcini prevede betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform 
SR EN 13108-1 . 
Acestea se utilizează şi se notează conform tabelului 3 şi sunt clasificate în funcţie de granulozitatea, 
dimensiunea maximă a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului. 
Tabelul 3, Mixturi asfaltice pentru stratul de bază 

Nr. 
crt. 

Clasa tehnică a 
drumului 

Stratul de bază 
Tipul şi simbolul mixturii asfaltice 

1 U i Anrobat bituminös cu criblură: AB 16; AB 25 

2 Hi 

Anrobat bituminos cu criblură: AB 16; AB 25 

2 Hi Anrobat bituminos cu pietriş concasat şi minim 35% criblură: ABPCC 16; 
ABPCC25 

3 IV 
Anrobat bituminos cu criblură: AB 16; AB 25 

3 IV 
Anrobat bituminos cu pietriş concasat: ABPC 25 

4 1. V 

Anrobat bituminos cu criblură: AB 16; AB 25 

4 1. V Anrobat bituminos cu pietriş concasat: ABPC 25 4 1. V 

Anrobat bituminos cu pietriş sortat: ABPS 25 

Art. 15. îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură şi legătură se aplică pe: 
- straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate ia cald, conform prezentului caiet de sarcini; 
- straturi de bază din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau lianţi puzzolanici, conform STAS 10473/1 
şi reglementărilor tehnice în vigoare; 
- straturi de bază din macadam şi piatră spartă, conform SR 179 şi SR 1120; 
- îmbrăcăminte bituminoasă existentă, în cadrul lucrărilor de ranforsare; 
- îmbrăcăminte din beton de ciment existentă. 
în situaţii deosebite, dacă există capacitate portantă, stratul de bază poate fi închis printr-un strat de uzură, 
în cazul îmbrăcăminţiior bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază din agregate naturale stabilizate cu lianţi 
hidraulici sau puzzolanici, pe îmbrăcămintea din beton de ciment şi pe îmbrăcămintea bituminoasă existentă, se 
recomandă executarea unui strat antifisură peste stratul suport. 
Art. 16. Stratul de bază din mixturi asfaltice se aplică pe un strat de fundaţie suport care trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de STAS 6400. 
Art. 17. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 şi standardelor europene SR EN 
13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 şi SR EN 13108-20. 

Secţiunea 3 
Referinţe normative 

Următoarele documente de referinţă sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului caiet de sarcini. Pentru 
referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a publicaţiei la care se face referire (inclusiv eventualele modificări). 

- SR EN 933-1 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice 
agregatelor. Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică. 

ale 



- S R EN 933-2 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 2; Analiza granulometrică. Site de control, 
dimensiunile nominale ale ochiurilor. 

- SR EN 933-4 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor. Coeficient de 
formă. 

- SR EN 933-5 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe 
concasate şi sfărâmate din agregatele grosiere. 

- S R EN 933-7 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 7; Determinarea conţinutului de elemente 
cochiliere. Procent de cochilii în agregate. 

- SR EN 933-8 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea 
echivalentului de nisip. 

- SR EN 933-9+A1 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 9: Aprecierea fineţii, încercare cu albastru de 
metilen. 

- S R EN 1097-1 - încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval). 

- SR EN 1097-2 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la 
sfărâmare - Los Angeles. 

- S R EN 1097-6 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale 
agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de 
absorbţie a apei. 

- S R EN 1367-1 
- încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de 
alterabilitate ale agregatelor. Determinarea rezistenţei la îngheţ-
dezgheţ. 

- S R EN 1367-2 

- Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de 
alterabilitate ale agregatelor. încercarea cu sulfat de magneziu. 

- S R EN 12591 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere. 

- S R EN 12593 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere Fraass. 



- SR EN 1426 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetrabilităţii cu ac. 

- S R EN 1427 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. 
Metoda cu inel şi bilă. 

- S R EN 12607-1 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei ia încălzire sub 
efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT. 

- S R EN 12607-2 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub 
efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT. 

- S R EN 12697-1 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 1: Conţinut de liant solubil. 

- S R EN 12697-2+A1 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozităţii. 

- S R E N 12697-4 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la caid. Partea 4: Recuperarea bitumului: coloană de 
fracţionare. 

- S R EN 12697-5 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 5: Determinarea densităţii maxime. 

- S R E N 12697-6 - Mixturi asfaltice. Preparate la cald. Partea 6: Determinarea densităţii 
aparente a epruvetelor bituminoase. 

- S R EN 12697-8 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice 
ale epruvetelor bituminoase. 

- S R EN 12697-11 
-Mixtur i asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la caid. Partea 11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi 
bitum. 

- S R EN 12697-12 
-Mixtur i asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a 
epruvetelor bituminoase. 

- S R EN 12697-17+A1 
-Mixtur i asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din 
mixtură asfaltică drenantă. 



- S R EN 12697-18 -Mixtur i asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaliice 
preparate la cald. Partea 18: încercarea de scurgere a liantului. 

- S R EN 12697-19 -Mixtur i asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaliice 
preparate la cald. Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor. 

- S R EN 12697-22+A1 -Mix iur i asfaltice. M e t o d e l e încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 22: încercare de ornieraj. 

- S R EN 12697-23 
-Mixtur i asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistenţei la tracţiune 
indirectă a epruvetelor bituminoase. 

- S R EN 12697-24 - Mixiuri asfaliice. Metode de încercare pentru mixiuri asfaliice 
preparate ia cald. Partea 24: Rezistenţa la oboseală. 

- S R E N 12697-25 - Mixturi asfaltice. Metode^ de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate ia cald. Partea 25: încercare la compresiune ciclică. 

- S R EN 12697-26 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 26: Rigiditate. 

- S R EN 12697-27 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixiuri asfaliice 
preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor. 

- S R E N 12697-28 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 28: Pregătirea probelor pentru determinarea 
conţinutului de bitum, a conţinutului de apă şl a compoziţiei 
granulometrice. 

- S R EN 12697-30 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixiuri asfaltice 
preparate la cald. Partea 30: Confecţionarea epruvetelor cu 
compactorul cu impact. 

- S R EN 12697-31 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixiuri asfaliice 
preparate la cald. Partea 31: Confecţionarea epruvetelor cu presa de 
compactare giratorie. 

- S R E N 12697-33+A1 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 33: Confecţionarea epruvetelor cu 
compactorul cu placă. 

- S R EN 12697-34 - Mixiuri asfaltice. Meiode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 34: încercarea Marshall, 



- SR EN 12697-35+A1 - Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 35: Malaxare în laborator. 

- S R EN 13108-1 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice. 

- S R EN 13108-5 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică 
stabilizată. 

- SR EN 13108-7 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Mixtură 
asfaltică poroasă. 

- S R E N 13108-20 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedura 
pentru încercarea de tip. 

- S R EN 13108-21 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul 
producţiei în fabrică. 

- S R EN 13036-1 
- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. 
Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii 
suprafeţei îmbrăcămintei prin tehnica volumetrică a petei. 

- S R EN 13036-4 
- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. 
Metode de încercare. Partea 4: Metode de măsurare a aderenţei unei 
suprafeţe. încercarea cu pendul. 

- S R EN 13036-7 
- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. 
Metode de încercare. Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de 
uzură ale îmbrăcăminţilor rutiere: încercarea cu dreptar. 

- S R EN 13043 
- Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea 
suprafeţelor utilizate în construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor 
zone cu trafic. 

- S R EN 13808 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile 
cat ionicede bitum. 

- S R EN 14023 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul pentru specificaţiile bitumurilor 
modificate cu polimeri. 

- S R 61 - Bitum. Determinarea ductilităţii. 

- SR 179 - Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii generale de calitate. 



- SR 1120 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de 
macadam semipenetrat şi penetrat. Condiţii tehnice de calitate. 

- S R 4032-1 - Lucrări de drumuri. Terminologie. 

- SR 8877-1 - Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Condiţii 
de calitate. 

- S R 8877-2 - Lucrări de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo- vâscozitătii 
Engler a emulsiilor bituminoase. 

- S R 10969 
- Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere şi a 
emulsiilor cationice bituminoase faţă de agregatele naturale prin 
metoda spectrofotometrică. 

- STAS 539 - Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere. 

-STAS 863 - Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de 
proiectare. 

- S T A S 1598/1-89 
- Lucrări de drumuri. încadrarea îmbrăcăminţilor ia lucrări de construcţii 
noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de 
execuţie. 

- S T A S 1598/2-89 

- Lucrări de drumuri. încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea 
sistemelor rutiere existente. Prescripţii generale de proiectare si de 
execuţie. 

-STAS 2900-89 - Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor. 

- STAS 6400 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice 
generale de calitate. 

-STAS 10473/1 - Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri 
stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generale de calitate. 

CAPITOLUL II 
MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 
Secţiunea 1 
Agregate 

Art. 18. Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt 
conform specificaţiilor SR EN 13043. 
Art. 19. Cerinţele privind valorile limită ale caracteristicilor fizico-mecanice pentru agregatele utilizate la fabricarea 
mixturilor asfaltice sunt prezentate în tabelele 4...7. 



abelul 4, Cribluri utilizate ia fabricarea mixturilor asfaltice 
2. Nr 

3. cr 4 . Caracteristica determinată 
5. Condiţii de calitate pentru 

cribluri sort 
6. Metoda de 

înce 
rcar 
e 

2. Nr 

3. cr 4 . Caracteristica determinată 

7. 4-8 8 . 8-
•1 

9 . 16-

6 . Metoda de 
înce 
rcar 
e 

1 0 . 1 

11 . Conţinut de granule în afara sortului: 
1 2 . - rest pe ciurul superior (dmax), 
13 .%, max. 
1 4 . - trecere pe ciurul inferior (dmin), 
15 .%, max. 

1 6 . 5 
17 . 
18 .10 

19 .SR EN 933-1 

2 0 . 2 2 1 . Coeficient de formă, %, max. 2 2 . 2 5 2 3 . SR EN 933-4 
2 4 . 3 2 5 . Conţinut de impurităţi - corpuri străine 2 6 . nu se admit 2 7 . vizual 

2 8 . 4 2 9 . Conţinut în particule fine 
3 0 . sub 0,063 mm, %, max. 31 .2 ,0 32 .1 ,0 33 .0 ,5 3 4 . SR EN 933-1 

3 5 . 5 3 6 . Calitatea particulelor fine 
3 7 . (valoarea de albastru), max. 3 8 . 2 

3 9 . SR EN 933-
9+A 
1 

4 0 . 6 
4 1 . Rezistenţa la fragmentare 
4 2 . coeficient LA, 
43 .% , max. 

4 4 . clasa tehnică Ml 4 5 . 1 8 

4 6 . SR EN 1097-
2 

4 0 . 6 
4 1 . Rezistenţa la fragmentare 
4 2 . coeficient LA, 
43 .% , max. 

47.c lasa tehnică III 4 8 . 2 0 4 6 . SR EN 1097-
2 

4 0 . 6 
4 1 . Rezistenţa la fragmentare 
4 2 . coeficient LA, 
43 .% , max. 

4 9 . clasa tehnică IV-V 50 .24 

4 6 . SR EN 1097-
2 

5 1 . 7 5 2 . Rezistenţa la uzură (coeficient micro-Deval), %, 
max. 5 3 . 2 0 5 4 . - 5 5 . SR EN 1097-

1 

5 6 . 8 

5 7 . Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ 
5 8 . la 10 cicluri de îngheţ-dezgheţ: 
5 9 . - pierderea de masă (F), %, max. 
6 0 . 
6 1 p i e r d e r e a de rezistenţă ASLA, %, max. 

6 2 . 
6 3 . 
6 4 . 3 
6 5 . 
6 6 . 2 0 

6 7 . S R EN 1367-
1 

6 8 . 9 6 9 . Sensibilitate la acţiunea sulfatului de magneziu, 
%, max. 7 0 . 3 7 1 . SR EN 1367-

2 

7 2 . 1 0 7 3 . Conţinut de particule total sparte, %, min. 
7 4 . (pentru cribluri provenind din roci detritice) 7 5 . 9 0 7 6 . SR EN 933-5 



Tabelul 5. Nisip de concasaj utilizat la fabricarea mixturilor as 

Nr, 
c i t 

Caracteristica determinată 
Condiţii de calitate pt. 
nisipul obţinut prin 
concasarea pietrei 

Metoda de 
încercare 

1 Conţinut de granule în afara sortului -
rest pe ciurul superior ( dmax) , %, max. 5 SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3 Conţinut de impurităţi: 
- corpuri străine, %, max. nu se admit vizual 

4 Conţinut de particule fine 
sub 0,063 mm, %, max. 10 SR EN 933-1 

5 Calitatea particulelor fine 
(valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933 -9 

altice 

Tabe ul 6, Pietrişuri utilizate ia fabricarea mixturilor asfaltice 
Nr. 
cit. 

Caracteristica 
determinată 

Pietriş sortat Pietriş concasat 
Metoda de încercare 

Nr. 
cit. 

Caracteristica 
determinată 4-8 8-16 16-25 4-8 8-16 16-25 Metoda de încercare 

1 

Conţinut de granule în afara sortului: 
- rest pe ciurul superior 
(dmax)> % , m a x . 

- trecere pe ciurul inferior (dmîn) , %, max. 

5 

10 

5 

10 

SR EN 933-1 

2 Conţinut de particule sparte, %, min. - - 90 90 90 SR EN 933-5 
3 Coeficient de formă, %, max. 25 25 SR EN 933-4 

4 Conţinut de impurităţi -
corpuri străine nu se admit nu se admit SR EN 933-7 şi vizual 

5 Conţinut în particule fine 
sub 0,063 mm, %, max. 2,0 1,0 0,5 2,0 1,0 0,5 SR EN 933-1 

6 Rezistenţa la fragmentare coeficient LA, %, 
max. 28 24 SR EN 1097-2 

7 
Rezistenţa la uzură 
coeficient micro-Deval, 
%, max. 

25 25 SR EN 1097-1 

8 

Sensibilitatea la 
îngheţ-dezgheţ 
- pierderea de masă (F), 
%, max. 

3 3 SR EN 1367-1 

9 Sensibilitate ia acţiunea sulfatului de 
magneziu, max. 3 3 SR EN 1367-2 



Tabelul 7. Nisip natural utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 
cri. Caracteristica determinată 

Condiţii de calitate 
pentru nisipul 
natural 

Metoda de 
încercare 

1 Conţinut de granule în afara sortului 
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 5 SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 * 

4 
Conţinui de impurităţi: 
- corpuri străine, %, max. 
- conţinut de humus (culoarea soluţiei de NaHO), max. 

nu se admit galben SR EN 933-7 şi vizual 
STAS 4606 

5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8 

6 Conţinut de particule fine 
sub 0,063 mm, %, max. 10 SR EN 933-1 

7 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea de 
albastru), max. 2 SR EN 933-9 

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Un = deo/dio, unde: 
deo = diametrul ochiului sitei prin care trece 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii; 
dio= diametrul ochiului sitei prin care trece 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii. 

Note: 
1. Agregatele vor respecta şi condiţia suplimentară privind conţinutul maxim de granule alterate, moi, friabile, 
poroase şi vacuolare, de 5%. 
Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de rocă alterată, moi, friabile şi 
vacuolare. Masa granulelor selectată astfel nu trebuie să depăşească procentul de 5% din masa agregatului 
formată din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat. 
2. Pietrişurile concasate utilizate la execuţia stratului de uzură vor îndeplini cerinţele de c a l a t e din tabelul 4. 
3. în mod excepţional, cu acordul proiectantului şi al beneficiarului, pietrişul concasat se va putea utiliza şi la 
execuţia stratului de legătură la drumurile de clasa tehnică III, cu condiţia ca acesta să îndeplinească cerinţele din 
tabelul 4. 
4. Agregatele de balastieră, folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie să fie curate, spălate în totalitate. în 
cazul contaminării la transport/depozitare acestea vor fi spălate înainte de utilizare. 
Art. 20. Fiecare tip şi sort de agregat trebuie depozitat separat în silozuri prevăzute cu platforme betonate, având 
pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea amestecării şi impurificării agregatelor. Fiecare 
siloz va fi inscripţionat cu tipul şi sursa de material pe care îl conţine. Se vor lua măsuri pentru evitarea 
contaminării cu alte materiale şi menţinerea unei umidităţi scăzute. 
Art. 21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozităţii agregatelor naturale sunt conform SR EN 
933-2. 
Art. 22. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi însoţit de Declaraţia de conformitate cu performanţele 
produsului. 



Art. 23. Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute in tabelele 5, 6 şi 7, pentru fiecare lot de material 
aprovizionat, sau pentru maxim: 
- 5001 pentru pietriş sortat şi pietriş concasat; 
- 2001 pentru nisip natural şi nisip obţinut prin concasarea agregatelor de balastieră; 
- 10001 pentru cribluri; 
- 5001 pentru nisipul de concasare (obţinut prin concasarea agregatelor de carieră). 

Secţiunea 2 
Filer 

Art. 24. Filerul (filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere) trebuie să corespundă prevederilor SR 
EN 13043 şi STAS 539. 
Art. 25. La aprovizionare, filerul va fi însoţit de Declaraţia de conformitate cu performanţele produsului şi se va 
verifica obligatoriu granulozitatea şi umiditatea pe lot, sau pentru maxim 1001. 
Art. 26. Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de cretă şi filer de var 
stins în pulbere). 
Art. 27. Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului aglomerat. 

Secţiunea 3 
Lianţi 

Art. 28. Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt: 
bitum de clasa 35/50, 50/70 şi 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Naţională NB şi Art.30, respectiv 

Art. 31; 
bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) şi clasa 5 (penetraţie 

40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Naţională NB şi Art. 31. 
Lianţii se selectează în funcţie de penetraţie, în concordanţă cu zonele climatice din anexa A, şi anume: 

pentru zonele calde se utilizează bitumurile 35/50 şi 50/70 şi bitumuri modificate 25/55 si 45/80; 
pentru zonele reci se utilizează bitumurile 70/100 şi bitumuri modificate 40/100; 
pentru mixturile stabilizate MAS (tip SNA), indiferent de zonă, se utilizează bitumurile 50/70 şi bitumuri 

modificate 45/80. 
Art. 29. Bitumurile tip 35/50 se pot utiliza în straturile de bază şi de legătură, 

Harta cu zonele climaterice 



Ari. 30. Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 + Anexa Naţională NB şi SR EN 14023 + Anexa Naţională 
NB, bitumul trebuie să prezinte condiţia suplimentară de ductilitate la 25°C (determinată conform SR 61): 

• mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 şi 70/100 ; 
® mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50; 
• mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT); 
o mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT); 
® mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT); 

Art. 31. Bitumul rutier neparafinos şi bitumul modificat cu ţol imeri trebuie să prezinte o adezivitate de minim 80% 
faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. în caz contrar, se aditivează cu agenţi de adezivitate. 
Art. 32. Adezivitatea se determină prin metoda spectrofotometrică conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11. 
Pentru agregatele de balastieră, adezivitatea se va determina obligatoriu atât prin metoda cantitativă (conform SR 
10696 şi/sau SR EN 12697-11), cât şi prin metoda calitativă, conform Normativ NE 022- 2003 în vigoare. Se va 
lua în considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasă. 
Art. 33. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, pe tipuri de bitum, în 
conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, respectiv specificaţiilor tehnice de depozitare ale staţiilor de 
mixturi asfaltice. Perioada şi temperatura de stocare va fi aleasă în funcţie de specificaţiile producătorului, astfel 
încât caracteristicile iniţiale ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării mixturii. 
Se recomandă ca la stocare temperatura bitumului să fie de 120°C....140°C, iar cei modificat de minimum 140°C 
şi recirculare 20 minute la începutul zilei de lucru. 
Art. 34. Pentru amorsare se utilizează emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SR 8877-1 si SR 
EN 13808. 
Art. 35. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaraţia de conformitate cu performantele produsului şi se 
vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului, conform Art. 28 (pentru bitum şi bitum modificat) şi Art. 34 
(pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare iot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de: 

5001 bitum/bitum modificat din acelaşi sortiment; 
1001 emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment. 



Secţiunea 4 
Aditivi 

Art. 36. în vederea atingerii performanţelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinţelor se pot utiliza aditivi, cu 
caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aceşti aditivi pot fi adăugaţi fie direct în 
bitum, cum sunt de exemplu agenţii de adezivitate sau aditivii de mărire a lucrabilităţii, fie în mixtura asfaitică, cum 
sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii etc. 
Art. 37. Conform SR EN 13108 - 1 Art.3.1,12 aditivul este „un material component care poate fi adăugat în 
cantităţi mici în mixtura asfaitică, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea polimeri, pentru a 
modifica caracteristicile mecanice, lucrabilltatea sau culoarea mixturii asfaltice". 
Faţă de terminologia din SR EN 13108-1, în acest caiet de sarcini au fost consideraţi aditivi şi produşii care se 
adaugă direct în bitum şi care nu modifică proprietăţile fundamentale ale acestuia. 
Art. 38. Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de către un laborator 
autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind în funcţie de realizarea cerinţelor de performanţă specificate. 
Art. 39. Aditivii utilizaţi la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bază un standard, un agrement tehnic 
european (ATE) sau un document de declarare şi evaluare a caracteristicilor reglementai pe plan naţional, cum ar 
fi agrementul tehnic. 

CAPITOLUL III 

PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDIŢII TEHNICE 

Secţiunea 1 Compoziţia mixturilor asfaltice 

Art. 40. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice suni: bitumul, bitumul modificat, aditivii şi materialele 
granulare. 
Art. 41. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaliice peniru drumuri sunt prezentate 
în tabelul 8. 

Tabelu 8. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 
crt. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

1 Mixtură asfaitică stabilizată MAS 
Criblură sort 4-8,8-12,5 sau 8-16 
Nisip de concasare sort 0-4 
Filer 

2 Mixtură asfaltica poroasă MAP 
Criblură 4-8, 8-16 
Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4 
Filer 

3 Beion asfaltic rugos BAR 
Criblură sort 4-8, 8-16 
Nisip de concasare sort 0-4 
Filer 

4 Beton asfaltic BA 

Criblură sort 4-8,8-12,5 sau 8-16; 
Nisip de concasare sort 0-4 
Nisip natural sort 0-4 
Filer 



5 Beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC 
Pietriş concasat sort 4-8,8-16 
Nisip natural sort 0-4 
Filer 

6 Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 

Criblură sort 4-8, 8-16,16-20 sau 16-25 
Nisip de concasare sort 0-4 
Nisip natural sort 0-4 
Filer 

7 Beton asfaltic deschis cu pietriş 
concasat BADPC 

Pietriş concasat sort 4-8, 8-16,16-25 
Nisip de concasare sort 0-4 
Nisip natural sort 0-4 
Filer 

8 Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 
Pietriş sort 4-8, 8-16,16-25 
Nisip de concasare sort 0-4 
Nisip natural sort 0-4 

9 Anrobat bituminös cu criblură AB 

Criblură sort 4-8, 8-16,16-25 
Nisip de concasare sort 0-4 
Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de concasare) 
Filer 

10 Anrobat bituminös cu criblură şi 
pietriş concasat ABPCC 

Criblură min.35% sort 4-8, 8-16 şi/sau 16-25 
Nisip de concasare sort 0-4 
Pietriş concasat sort 4-8, 8-16,16-25 
Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de concasare) 
Filer 

11 Anrobat bituminös cu pietriş concasat ABPC 

Pietriş concasat sort 4-8, 8-16 şi/sau 16-25 
slisip de concasare sort 0-4 
^lisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de concasare) 
Filer 

12 Anrobat bituminös cu pietriş 
sortat ABPS 

Pietriş sortat sort 4-8, 8-16 şi/sau 6-25 
Nisip natural sort 0-4 
Filer 

Art. 42. La betoaneie asfaliice destinate stratului de uzură şi Ia betoanele asfaltice deschise pentru stratul de 
legătură se foloseşte nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total 
de nisipuri, nisipul natural este în proporţie de maxim: 

25% pentru BA 8; BA 12,5; BA 16; 
50% pentru BAD 20, BAD 25 şi BADPC 25, BADPS 25. 



A r t 43, Limitele procentelor de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de agregate pentru mixturile 
destinate straturilor de uzură şi legătură sunt conform tabelului 9 pentru mixturile tip beton asfaltic şi conform 
tabelului 11 pentru mixturile asfaltice stabilizate. 
Limitele procentelor de agregate naturale şi filer în cazul mixturilor tip anrobat bituminos AB 16 AB 25 ABPCC 
16, ABPCC 25, ABPC 16, ABPC 25, ABPS 16, ABPS 25 vor respecta următoarele prevederi generale : ' 

filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm: 3...12%; 
agregate cu dimensiunea peste 4 mm: 37...66%. 

Art. 44. Curba granulometrică a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtură asfaitică, va fi 
cuprinsă în limitele prezentate în tabelul 10 pentru mixturile tip beton asfaltic, în tabelul 11 pentru mixturile 
asfaltice stabilizate, respectiv în tabelul 12 pentru mixturile asfaltice poroase. 
Art. 45. Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de către un laborator de 
specialitate autorizat sau acreditat ţinând cont de recomandările din tabelul 13. în cazul în care, din studiul de 
reţetă rezultă un dozaj optim de liant în afara limitelor din tabelul 13, acesta nu va putea fi acceptat decât cu 
aprobarea proiectantului şi a beneficiarului. 
Ar t . 46. Limitele recomandate pentru conţinutul de liant, la efectuarea studiilor preliminare de laborator în vederea 
stabilirii conţinutului optim de liant, sunt prezentate în tabelul 13 şi au în vedere o masă volumică medie a 
agregatelor de 2.650 kg/m3. Pentru alte valori aie masei volumice a agregatelor, limitele conţinutului de bitum se 
calculează prin corecţia cu un coeficient a = 2.650/d, unde „d" este masa volumică reală (declarată de producător 
şi verificată de laboratorul Antreprenorului) a agregatelor inclusiv filer (media ponderată conform fracţiunilor 
utilizate la compoziţie), în kg/m3 şi se determină conform SR EN 1097-6. 
Art . 47. Raportul filer-liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini 
este conform tabelului 14, termenul filer în acest context reprezentând fracţiunea 0...0.1 mm. 
Art , 48. în cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiţi aditivi, aceştia se utilizează conform agrementelor 
tehnice, precum şi reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator. 
Art. 49. Stabilirea compoziţiei mixturilor asfaltice în vederea elaborării reţetei de fabricaţie se va face pe baza 
prevederilor acestui caiet de sarcini. Reţeta de fabricaţie va cuprinde verificarea caracteristicilor materialelor 
componente (Secţiunea 1), stabilirea amestecului şi validarea acestuia pe baza testelor iniţiale de tip (tabelul 28). 
Art. 50. Formula de compoziţie (reţeta) va fi stabilită pentru fiecare categorie de mixtură şi va fi susţinută de 
studiile şi încercările efectuate, împreună cu rezultatele obţinute. 
Aceste studii comportă încercări pentru cinci conţinuturi de liant repartizate de o parte şi de alta a conţinutului de 
liant recomandat (calculat), dar nu în afara limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%, conform tabel 28. 
Art. 51. în execuţie este obligatorie transpunerea reţetei pe staţie, ceea ce constă în verificarea respectării reţetei 
la staţie, verificarea compoziţiei şi a caracteristicilor mixturii realizate. 
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77. Tabelul 11. Caracteristici granulometrice ale mixturilor as fa l te stabilizate 

7 8 . Nr. 
7 9 . c i t . 8 0 . Caracter ist ica 

8 1 . Strat de uzură 7 8 . Nr. 
7 9 . c i t . 8 0 . Caracter ist ica 

8 2 . MAS 8 8 3 . MAS 12,5 8 4 . MAS 16 
85.1. 8 6 . Fracţ iuni de agregate naturale d in amestecu l tota l 

87 .1 .1 . 88.F i le r şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 89.11. . .14 90.8. . .13 91.10. . .14 
92 .1 .2 . 93 .F i l e r ş i nisip fracţiunea 0,1...4 mm, % 9 4 . Diferenţa până la 100 
95 .1 .3 . 9 6 . Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 97.45. . .60 98.60. . .73 99.63. . .75 
1 0 0 . 2. 1 0 1 . Granulometr ie , t recer i pe s i te cu och iur i pătrate, % 

1 0 2 . 

1 0 3 . Sita de 25 mm 1 0 4 . - 1 0 5 . - 1 0 6 . 100 

1 0 2 . 

1 0 7 . Sita de 16 mm 1 0 8 . 100 1 0 9 . 100 1 1 0 . 90...100 

1 0 2 . 

1 1 1 . Sita de 12,5mm 1 1 2 . - 1 1 3 . 90...100 1 1 4 . -

1 0 2 . 

1 1 5 . Sita de 8 mm 1 1 6 . 90...100 1 1 7 . 50...70 1 1 8 . 44...59 

1 0 2 . 

1 1 9 . Sita de 4 mm 1 2 0 . 40...55 1 2 1 . 27...40 1 2 2 . 25...37 

1 0 2 . 
1 2 3 . Sita de 2 mm 1 2 4 . 20...30 1 2 5 . 20...28 1 2 6 . 17...25 1 0 2 . 
1 2 7 . Sita de 1 mm 1 2 8 . 15...22 1 2 9 . 16...22 1 3 0 . 16...22 

1 0 2 . 

1 3 1 . Sita de 0,63 mm 1 3 2 . 13...20 1 3 3 . - 1 3 4 . 13...20 

1 0 2 . 

1 3 5 . Sita de 0,2 mm 1 3 6 . 12...16 1 3 7 . - 1 3 8 . 11...15 

1 0 2 . 

1 3 9 . Sita de 0,125mm 1 4 0 . - 1 4 1 . 9...14 1 4 2 . -

1 0 2 . 

1 4 3 . Sita de 0,1 mm 1 4 4 . 11...14 1 4 5 . - 1 4 6 . 10...14 

1 0 2 . 

1 4 7 . Sita de 0,063 1 4 8 . 10...12 1 4 9 . 8...12 1 5 0 . 9...12 

151 . Tabelul 12. Zona granuiometrică a mixturilor asfaltice poroase MAP16 

1 5 2 . Site cu och iu r i pătrate 1 5 3 . Treceri , % 

1 5 4 . 16 mm 1 5 5 . 90...100 

1 5 6 . 8 mm 1 5 7 . 10...20 

1 5 8 . 2 mm 1 5 9 . 5...25 

1 6 0 . 1 mm 1 6 1 . 4...15 

1 6 2 . 0,063 mm 1 6 3 . 2...10 
164. 

3. Conţinut recomandat de liant 

T ipul s t ra tu lu i Tipul mix tur i i asfal t ice Conţ inut de l iant, 
% In mix tură 

MAS 8 min. 6,5 

MAS 12,5 min. 6,0 

Uzură (rulare) 
MAS 16 min. 5,9 

Uzură (rulare) 
BAR 16 5,7...6,2 

BA 12,5; BA 16 5,7...6,5 

BA 8 6,0...7,2 



BAPC16 5,7.-7,0 
MAP 16 4,0...6,0 

Legătură (binder) 

BAD 20 

min. 4,5 Legătură (binder) 
BAD 25 

min. 4,5 Legătură (binder) 
BADPC25 

min. 4,5 Legătură (binder) 

BADPS 25 

min. 4,5 

Bază 

A B 1 6 . A B 25, 

ABPCC 16, ABPCC 25, 

ABPC16, ABPC 25, 

ABPS 16, ABPS 25 

min. 4,5 

166. 

ş ^ 

188. 
1 8 9 . 
1 9 0 . 
1 9 1 . 
1 9 2 . 

1 9 3 . 

1 9 4 . 

1 9 5 . 

1 9 6 . 

Tabelul 14. Raportul filer-iiant 

1 6 7 . Tipul stratului 1 6 8 . Tipul mixturii asfaltice 1 6 9 . Raport 
1 7 0 . filer-liant 

1 7 1 . Uzură (rulare) 

1 7 2 . Betoane asfaltice rugoase 1 7 3 . 1,4...1,8 

1 7 1 . Uzură (rulare) 

1 7 4 . Betoane asfaltice 1 7 5 . 1,3...1,8 

1 7 1 . Uzură (rulare) 1 7 6 . Beton asfaltic cu pietriş concasat 1 7 7 . 1,3...1,8 1 7 1 . Uzură (rulare) 

1 7 8 . Mixtură asfaltică stabilizată 1 7 9 . 1,1...2,3 

1 7 1 . Uzură (rulare) 

1 8 0 . Mixtură asfaltică poroasă 1 8 1 . 1,2...2,2 

1 8 2 . Legătură (binder) 1 8 3 . Betoane asfaltice deschise 1 8 4 . 0,7...1,4 

1 8 5 . Bază 1 8 6 . Anrobat bituminos 1 8 7 . 0,7...1,5 

Secţiunea 2 
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

Art. 52. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri de probă confecţionate 
din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime (încercări iniţiale de tip) şi pe 
probe prelevate de la malaxor sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile 
îmbrăcăminţilor gata executate. 

Art . 53. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi din stratul gata 
executat, se efectuează conform SR EN 12697-27. 

Art. 54. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie să se încadreze în 
limitele din tabelele 15 ,16 ,17 şi 18. 

Art. 55. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN 12697-6 şi SR EN 12697-
34 şi vor respecta condiţiile din tabelul 15. 

Absorbţia de apă se va efectua conform metodei din anexa B la acest caiet de sarcini. 



1 9 7 . Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice determinate 
1 9 8 . prin încercări pe cilindrii Marshall 

1 9 9 . Nr. 
2 0 0 . cri 

2 0 1 . Tipul 
2 0 2 . mixturii 
2 0 3 . asfaltice 

2 0 4 . Clasa 
2 0 5 . tehnică 

a 
2 0 6 . drumul u 

2 0 7 . Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall 

1 9 9 . Nr. 
2 0 0 . cri 

2 0 1 . Tipul 
2 0 2 . mixturii 
2 0 3 . asfaltice 

2 0 4 . Clasa 
2 0 5 . tehnică 

a 
2 0 6 . drumul u 

2 0 8 . Stabilitate 

2 0 9 . la 60°C 
KN 

2 1 0 . Indice 
de 
cur 
ger 
e, 

2 1 2 . Raport 
2 1 3 . S/l, 
2 1 4 . KN/mm 
2 1 5 . (minim) 

2 1 6 . Absorbţia 
2 1 7 . de apă 
2 1 8 . (%) voi. 

2 1 9 . 1 2 2 0 . BA 8 2 2 1 . 1V...V 2 2 2 . 6,0... 13 2 2 3 . 3,5 2 2 4 . 2,5 2 2 5 . 1,5...5 

2 2 6 . 2 2 2 7 . BA 12,5; 
2 2 8 . BA 16 2 2 9 . IV...V 2 3 0 . 8,0...15 2 3 1 . 3,0 2 3 2 . 4,5 2 3 3 . 1,5...5 

2 3 4 . 3 
2 3 5 . BA 16; 
2 3 6 . BAPC 

16 
2 3 7 . IV...V 2 3 8 . 6,5...13 2 3 9 . 3,5 2 4 0 . 3,0 2 4 1 . 1,5...5 

2 4 2 . 4 2 4 3 . BAR 16 
2 4 4 . U I 2 4 5 . 8 , 5 . 1 5 2 4 6 . 3,0 2 4 7 . 4,5 2 4 8 . 2...6 

2 4 2 . 4 2 4 3 . BAR 16 
2 4 9 . III 2 5 0 . 8,0...15 2 5 1 . 3,0 2 5 2 . 4,0 2 5 3 . -

2 5 4 . 5 2 5 5 . M A P 1 6 2 5 6 . ¡...II 2 5 7 . 8,5...15 2 5 8 . 2,5 2 5 9 . 5,0 2 6 0 . -

2 6 1 . 6 2 6 2 . BAD 20; 
2 6 3 . BAD 25 2 6 4 . I...V 2 6 5 . 5,0...13 2 6 6 . 3,5 2 6 7 . 3,5 2 6 8 . 1,5...6 

2 6 9 . 7 2 7 0 . BADPC 
25 2 7 1 . NL.V 2 7 2 . 4,5...13 2 7 3 . 3,5 2 7 4 . 3,0 2 7 5 . 1,5...6 

2 7 6 . 8 2 7 7 . BADPS 
25 2 7 8 . IV...V 2 7 9 . 4.5...13 2 8 0 . 3,5 2 8 1 . 3,0 2 8 2 . 1,5...6 

2 8 3 . 9 

2 8 4 . A B 1 6 ; 
2 8 5 . AB 25; 
2 8 6 . ABPCC 

16; 
AB 
PC 
C 
25; 
AB 
PC 
16; 
AB 
PC 
25; 
AB 
PS 
16; 
AB 
PS 
25 

2 8 7 . IV 2 8 8 . 6 , 5 . 1 3 2 8 9 . 3,0 2 9 0 . 6,0 2 9 1 . 1,5...5 



Art. 56. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin încercări dinamice se vor încadra în 
valorile limită din tabelele 16 ,17 ,18 ,19 şi 20. 
încercările dinamice care se vor efectua în vederea verificării caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 
reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt următoarele: 

Rezistenţa ia deformaţii permanente (încercarea la compresiune ciclică şi încercarea la ornieraj) 
reprezentată prin: 
• Viteza de fluaj şi fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin încercarea la compresiune ciclică triaxială 
pe probe cilindrice din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697-25, metoda B; 
® Viteza de de formaţie şi adâncimea făgaşului, determinate prin încercarea de ornieraj pe epruveie 
confecţionate în laborator sau prelevate prin tăiere din stratul realizat (carate), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic 
In aer, procedeul B; 

Rezistenţa la oboseală, determinată conform SR EN 12697- 24, fie prin încercarea la întindere indirectă pe 
epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de SR EN 12697-24; 

Modulul de rigiditate, determinat prin încercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtură asfaltică, 
conform SR EN 12697- 26, anexa C; 

Volumul de goluri ai mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confecţionate la presa de 
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31. 
2 9 2 . 
Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură 

2 9 3 . 

2 9 4 . Caracteristică 

2 9 5 . Mixtură asfaltică pentru 
2 9 6 . stratul de uzură/ 
2 9 7 . clasă tehnică drum 

2 9 3 . 

2 9 4 . Caracteristică 

2 9 8 . l-li 2 9 9 . III-IV 
3 0 0 . 3 0 1 . Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 
3 0 2 . 3 0 3 . Volum de goluri la 80 giraţii, % max 3 0 4 . 5,0 3 0 5 . 6,0 
3 0 6 . 3 0 7 . Rezistenţa la deformaţii permanente (flua 

dinamic) 

3 1 0 . - deformaţia la 50°C, 300 KPa şi 
3 1 1 . 10 000 impulsuri, pm/m, maxim 

3 1 4 . - viteza de deformaţie la 50°C, 300 KPa şi 
3 1 5 . 10 000 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim 

3 0 8 . 

3 1 2 . 20 000 

3 1 6 . 1 

3 0 9 . 

3 1 3 . 30 000 

3 1 7 . 2 

3 1 8 . 3 1 9 . Modului de rigiditate la 20°C, 
3 2 0 . 124 ms, MPa, minim 3 2 1 . 4600 3 2 2 . 4100 

3 2 3 . 3 2 4 . Caracteristici pe plăci confecţionate în laborator 
3 2 5 . sau pe carate din îmbrăcăminte 

3 2 6 . 3 2 7 . Rezistenţa la deformaţii permanente, 60°C 
(ornieraj) 

3 3 0 . - viteza de deformaţie la ornieraj, 
3 3 1 . mm/1000 cicluri 

3 3 4 . - adâncimea făgaşului, % din grosimea 
iniţială a probei 

3 2 8 . 

3 3 2 . 0,5 

3 3 5 . 5 

3 2 9 . 

3 3 3 . 0,7 

3 3 6 . 7 

3 3 7 . Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură 
3 3 8 . determinate prin încercări dinamice 



3 3 9 , 

3 4 0 . 
3 4 1 . Caracteristică 

3 4 2 . Mixtură asfaltică pentru stratul 
de legătură/ 

3 4 3 . clasă tehnică drum 

3 3 9 , 

3 4 0 . 
3 4 1 . Caracteristică 

3 4 4 . I-II 3 4 5 . lll-IV 
3 4 6 . 3 4 7 . Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 
3 4 8 . 3 4 9 . Volum de goluri, la 120 giraţii, % max 3 5 0 . 9,5 3 5 1 . 10,5 
3 5 2 . 3 5 3 . Rezistenţa la deformaţii permanente 

3 5 4 . (fluaj dinamic) 
3 5 5 . 
3 5 6 . - deformaţia la 40°C, 200 KPa şi 
3 5 7 . 10 000 impulsuri, pm/m, maxim 
3 5 8 . 
3 5 9 . - viteza de deformaţie la 40°C, 200 KPa şi 
3 6 0 . 10 000 impulsuri, u/m/ciciu, maxim 

3 6 1 . 
3 6 2 . 
3 6 3 . 20 000 
3 6 4 . 
3 6 5 . 
3 6 6 . 
3 6 7 . 2 

3 6 8 . 
3 6 9 . 
3 7 0 . 30 000 
3 7 1 . 
3 7 2 . 
3 7 3 . 
3 7 4 . 3 

3 7 5 . 3 7 6 . Modulul de rigiditate la 20°C, 
3 7 7 . 124 ms, MPa, minim 3 7 8 . 5000 3 7 9 . 4500 

3 8 0 . 
3 8 1 . Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică 
3 8 2 . solicitată la întindere indirectă; Număr minim 

de cicluri până la fisurare la 15°C 
3 8 3 . 400 000 3 8 4 . 300 000 

3 8 5 . 
3 8 6 . Rezistenţa la oboseală, epruvete trapezoidale 

sau prismatice 
3 8 7 . £610-6, minim 

388. 100 389. 150 

390. 
391. Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază 
392. determinate prin încercări dinamice 

393. 

394. 
395. Caracteristică 

396. Mixtură asfaltică pentru stratul 
de legătură/ 

397. clasă tehnică drum 

393. 

394. 
395. Caracteristică 

398. I-II 399. III-IV 
400. 401. Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 
4 0 2 . 4 0 3 . Volum de goluri, ia 120 giraţii, % max 4 0 4 . 7,5 4 0 5 . 8,5 
4 0 6 . 4 0 7 . Rezistenţa la deformaţii permanente 

4 0 8 . (fluaj dinamic) 
4 0 9 . 
4 1 0 . - deformaţia la 40°C, 200 KPa şi 
4 1 1 . 10 000 impulsuri, pm/m, maxim 
4 1 2 . 
4 1 3 . - viteza de deformaţie la 40°C, 200 KPa şi 
4 1 4 . 10 000 impulsuri, u/m/ciciu, maxim 

4 1 5 . 
4 1 6 . 
4 1 7 . 20 000 
4 1 8 . 
4 1 9 . 
4 2 0 . 
4 2 1 . 2 

4 2 2 . 
4 2 3 . 
4 2 4 . 30 000 
4 2 5 . 
4 2 6 . 
4 2 7 . 
4 2 8 . 3 

4 2 9 . 4 3 0 . Modulul de rigiditate la 20°C, 
4 3 1 . 124 ms, MPa, minim 4 3 2 . 6000 4 3 3 . 5600 

4 3 4 . 
4 3 5 . Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică 
4 3 6 . solicitată la întindere indirectă: Număr minim 

de cicluri până la fisurare la 15°C 
4 3 7 . 500 000 4 3 8 . 400 000 



439. 
4 4 0 . Rezistenţa la oboseală, epruvete trapezoidale 

sau prismatice 4 4 2 . 100 4 4 3 . 150 
4 4 1 . E6 10-6, minim 

Art. 57. Caracteristicile specifice ale mixturilor stabilizate se vor raporta la limitele din tabelul 19. 
A r i 58. Pentru mixtura asfaitlcă stabilizată, volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate se determină pe epruvete 
confecţionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31. 
Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determină conform SR EN 12697-8, 
Testul Shellenberg se efectuează conform SR EN 12697-18. 
4 4 4 . 
4 4 5 . Tabel 19. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate 

4 4 6 . 

4 4 7 . 

4 4 8 . Caracteristica 
4 4 9 . Strat de uzură 4 4 6 . 

4 4 7 . 

4 4 8 . Caracteristica 4 5 0 . MA 4 5 1 . MAS 
1 
0 

4 5 2 . 4 5 3 . Volum de goluri la 80 giraţii, % 4 5 4 . 2,5 4 5 5 . 3...6 

4 5 6 . 4 5 7 . Volum de goluri umplut cu bitum, % 4 5 8 . 77. 4 5 9 . 77...83 

4 6 0 . 4 6 1 . Test Shellenberg, conform, %, maxim 4 6 2 . 0,2 4 6 3 . 0,2 

4 6 4 . 4 6 5 . Sensibilitate la apă, SR EN 12697-12 
metoda A, % minim 4 6 6 . 80 4 6 7 . 80 

4 6 8 . 



4 6 9 . A r t 59. Caracteristicile specifice ale mixturilor poroase se vor raporta la limitele din tabelul 20. 
4 7 0 . 
4 7 1 . Tabel 20. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaitice poroase 

4 7 2 . 
4 7 4 . Caracteristica 4 7 5 . MAP 

1 

4 7 6 . 4 7 7 . Volum de goluri ia 80 giraţii, 4 7 8 . % m 4 7 9 . 14 

4 8 0 . 4 8 1 . Sensibilitate la apă, SR EN 12697-12 metoda A, % minim 4 8 2 . 70 

4 8 3 . 4 8 4 . Pierdere de material, SR EN 12697-17+A1, 4 8 5 . % m 4 8 6 . 30 

4 8 7 . 4 8 8 . Permeabilitate orizontală, SR EN 12697-19 4 8 9 . 10-3 
m 4 9 0 . 0,1-4 

4 9 1 . 4 9 2 . Permeabilitate verticală, SR EN 12697-19 4 9 3 . 10-3 
m 4 9 4 . 0,1-4 

4 9 5 . 
4 9 6 . Secţiunea 3 
4 9 7 . Caracteristicile straturilor gata executate 
4 9 8 . 
4 9 9 . Art. 60. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaitice sunt: 
5 0 0 . - gradul de compactare şi absorbţia de apă; 
5 0 1 . - rezistenţa la deformaţii permanente; 

- elementele geometrice ale stratului executat; 
- caracteristicile suprafeţei îmbrăcăminţilor bituminoase executate. 

5 0 2 . 
5 0 3 . Gradul de compactare şi absorbţia de apă 
Art. 61. Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea aparentă a mixturii asfaitice compactate 
în strat şi densitatea aparentă determinată pe epruvete Marshall compactate în laborator, din aceeaşi mixtură asfaltică. 
Notă: Densitatea aparentă se determină conform SR EN 12697-6. 
Art . 62. Densitatea aparentă a mixturii asfaitice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata 
executat sau prin măsurători in situ cu echipamente de măsurare adecvate, omologate, la minim 7 zile după aşternere. 
5 0 4 . Art. 63. încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în determinarea densităţii 

aparente şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm 
netulburate. 

Art. 64. Condiţiile tehnice pentru absorbţia de apă şi gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaitice, cuprinse în 
prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 21. 
5 0 5 . Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaitice 

5 0 6 . Nr. 
5 0 7 . crt. 5 0 8 . Tipul stratului 

5 0 9 . Absorbţie 
de 
apă*, 

5 1 1 . Grad de 
compactare, 

5 1 2 . %, minim 

5 1 3 . 1 5 1 4 . Mixtură asfaltică stabilizată 
5 1 5 . MAS 8; MAS 12,5; MAS 16 5 1 6 . 2...6 5 1 7 . 97 

5 1 8 . 2 5 1 9 . Beton asfaltic rugos BAR 16 5 2 0 . 4...7 5 2 1 . 97 
5 2 2 . 3 5 2 3 . Mixtură asfaltică poroasă MAP 16 5 2 4 . - 5 2 5 . 97 

5 2 6 . 4 5 2 7 . Beton asfaltic 
5 2 8 . BA 8; BA 12,5; BA 16; BAPC 16 5 2 9 . 2...5 5 3 0 . 97 

5 3 1 . 5 5 3 2 . Beton asfaltic deschis BAD 20; BAD 25; 
5 3 3 . BADPC 25; BADPS 25 5 3 4 . 3...8 5 3 5 . 96 



5 3 7 . Anrobat bituminos AB 16; AB 25; 
5 3 6 . 6 5 3 8 . ABPCC 16; ABPCC 25; ABPC 16; ABPC 25; ABPS 5 3 9 . 2...8 5 4 0 . 96 

16; ABPS 25 

5 4 1 . Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 
Ar t 65. Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului de uzură executat din mixturi asfaltice se verifică pe minim două 
carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel puţin 7 zile după aşternere. 
Art. 66. Rezistenţa la deformaţii permanente pe carote se măsoară prin determinarea vitezei de deformaţie la ornieraj 
şi/sau adâncimea făgaşului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-22+A1. Valorile admisibile, în funcţie de 
trafic, sunt prezentate în tabelul 16. 

Elemente geometrice 
Art. 67. Elementele geometrice şi abaterile limită la elementele geometrice trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 
22. 

5 4 2 . Tabelul 22. Elementele geometrice şi abaterile limită 
5 4 3 . pentru straturile executate din mixturi asfaltice 

5 4 4 . Nr. 
5 4 5 . crt. 5 4 6 . Elemente geometrice 

5 4 7 . Condiţii de 
admisibilitate 
(min., cm) 

5 4 8 . Abateri limită locale admise 
la elementele 
geometrice 

5 4 9 . 1 
5 5 0 . Grosimea minimă a stratului 

compactat, cm, minim: 
5 5 1 . 
5 5 2 . - strat de uzură 
5 5 3 . cu granule de maxim 8 mm 
5 5 4 . cu granule de minim 12,5 mm 

5 6 8 . - s t ra tde legătură 
5 6 9 . cu granule de maxim 20 mm 
5 7 0 . cu granule de maxim 25 mm 

5 7 6 . - strat de bază 

5 5 5 . 
5 5 6 . 
5 5 7 . 
5 5 8 . 
5 5 9 . 
5 6 0 . 3,0 
5 6 1 . 4,0 
5 7 1 . 
5 7 2 . 
5 7 3 . 
R7A R n 
5 7 7 . 6,0 

5 6 2 . 
5 6 3 . 
5 6 4 . 
5 6 5 . - nu se admit abateri în minus 

faţă de grosimea minimă 
prevăzută în proiect 
pentru fiecare strat 

5 6 6 . 
5 6 7 . - abaterile în plus nu 

constituie motiv de 
rpQninnprp a hînrării 

5 7 8 . 

5 7 9 . 2 5 8 0 . Lăţimea părţii carosabile 5 8 1 . Conform STAS 
2900 5 8 2 . ± 50 mm 

5 8 3 . 3 5 8 4 . Profilul transversal 
5 8 5 . 
5 8 6 . - î n aliniament 
5 8 7 . 
5 8 8 . 
5 8 9 . - în curbe şi zone aferente 
5 9 0 . 
5 9 1 . 
5 9 2 . - cazuri speciale 

5 9 3 . 
5 9 4 . 
5 9 5 . sub formă acoperiş 
5 9 6 . 
5 9 7 . conform 
5 9 8 . STAS 863 
5 9 9 . 
6 0 0 . 
6 0 1 . pantă unică 

6 0 2 . 
6 0 3 . ± 5,0 mm faţă de cotele 

profilului adoptat 

6 0 4 . 4 6 0 5 . Profil longitudinal 
6 0 6 . - declivitate, % maxim 

6 0 7 . 
6 0 8 . <7* 

6 0 9 . ± 5,0 mm faţă de cotele 
profilului proiectat, cu 
condiţia respectării 
pasului de proiectare 
adoptat 



6 1 0 . * Declivităţi mai mari pot fi prevăzute numai cu acordul beneficiarului şi asigurarea măsurilor de siguranţă a 
circulaţiei. 

Caracteristicile suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice 
Ari. 68. Caracteristicile suprafeţei straturilor de uzură executate din mixturi asfaltice şi condiţiile tehnice care trebuie să 
fie îndeplinite sunt conform tabelului 23. 
Verificări ale uniformităţii în profil transversal şi longitudinal se vor face prin sondaj şi în cazul straturilor de bază şi 
legătură, înainte de aşternerea stratului superior. Acestea nu vor depăşi 5 mm. 
Art. 69. Determinarea caracteristicilor suprafeţei straturilor de uzură executate din mixturi asfaltice se efectuează în 
termen de o lună de ia execuţia acestora, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor. 

belu 23. Caracteristicile suprafeţei straturilor bituminoase 
6 1 1 

6 1 3 . Caracteristica 
6 1 4 . Condiţii de 

admişi 
hilitatp 

6 1 5 . Metoda de încercare 

6 1 6 6 1 7 . Planeitatea în profil longitudinal 
6 1 8 . Indice de planeitate, IRI, m/km: 
6 1 9 . - drumuri de clasă tehnică I...II 
6 2 0 . - drumuri de clasă tehnică III 
6 2 1 . - drumuri de clasă tehnică IV 
6 2 2 . - drumuri de clasă tehnică V 

6 2 3 . 
6 2 4 . 
6 2 5 . < 1 , 0 
6 2 6 . < 1 , 5 
6 2 7 . < 2 , 5 
6 2 8 . < 3 , 0 

6 2 9 . Reglementări tehnice în vigoare 
privind măsurarea indicelui de 
planeitate. 

6 3 0 6 3 1 . Uniformitatea în profil 
longitudinal 

6 3 2 . Denivelări admisibile măsurate sub 
dreptarul de 3 m, mm: 

6 3 3 . - drumuri de clasă tehnică I şi II 
6 3 4 . - drumuri de clasă tehnică III 
6 3 5 . - drumuri de clasă tehnică IV... V 

6 3 6 . 
6 3 7 . 
6 3 8 . 
6 3 9 . < 3 , 0 
6 4 0 . < 4 , 0 
6 4 1 . < 5 , 0 

6 4 2 . S R E N 13036-7 

6 4 3 6 4 4 . Uniformitatea în profil 
transversal, mm/m 

6 4 5 . - drumuri de clasă tehnică E Iii 
6 4 6 . - drumuri de clasă tehnică IV...V 

6 4 7 . 
6 4 8 . ± 2,0 
6 4 9 . ± 3,0 

6 5 0 . Echipamente electronice 
omologate sau metoda 
şablonului. 

6 5 1 6 5 2 . Rugozitatea suprafeţei 6 5 3 . 6 5 4 . 
6 5 5 6 5 6 . Aderenţa suprafeţei, încercarea cu 

pendul(SRT) - unităţi PTV 
6 5 7 . - drumuri de clasă tehnică L . l l 
6 5 8 . - drumuri de clasă tehnică III 
6 5 9 . - drumuri de clasă tehnică IV...V 

6 6 0 . 
6 6 1 . 
6 6 2 . > 8 0 
6 6 3 . > 7 5 
6 6 4 . > 7 0 

6 6 5 . S R E N 13036-4 

6 6 6 6 6 7 . Adâncimea medie a 
macrotexturii, metoda 
volumetrică MTD, 

6 6 8 . (pata de nisip): 
6 6 9 . - adâncime textura, mm 
6 7 0 . - drumuri de clasă tehnică L.ll 
6 7 1 . - drumuri de clasă tehnică III 
6 7 2 . - drumuri de clasă tehnică IV...V 

6 7 3 . 
6 7 4 . 
6 7 5 . 
6 7 6 . > 1 , 2 
6 7 7 . > 0,8 
6 7 8 . > 0,6 

6 7 9 . S R E N 13036-1 



6 8 0 681. Adâncimea medie a 
macrotexturii, metoda 
profilometrică MPD: 

6 8 2 . - adâncime medie profil exprimată 
în coeficient de frecare (pGT): 

6 8 3 . - drumuri de clasă tehnică I...II 
6 8 4 . - drumuri de clasă tehnică III 
6 8 5 . - drumuri de clasă tehnică IV...V 

6 8 6 . 
6 8 7 . 
6 8 8 . 
6 8 9 . > 0 , 4 5 
6 9 0 . >0 ,41 
6 9 1 . >0 ,35 

6 9 2 . SR EN 
6 9 3 . IS0 13473-1 
6 9 4 . Reglementări tehnice în vigoare, 

cu aparatul de măsură Grip 
Tester 

6 9 5 . Măsurători efectuate la 50 km/h cu 
un debit de apă de 11 litri/min 

6 9 6 6 9 7 . Omogenitate. 
6 9 8 . Aspectul suprafeţei 

6 9 9 . Vizual: Aspect fără degradări sub formă de exces de 
bitum, fisuri, zone poroase, deschise, şlefuite 

NOTA 1 Planeiiatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin măsurarea 
denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 
NOTA 2 Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul transversal, apariţia 
făgaşelor şi se face cu echipamente electronice omologate sau metoda şablonului, 
NOTA 3 Adâncimea texturii se determină prin metoda volumetrică sau metoda profilometrică. 
Aderenţa se determină cu metoda cu pendulul SRT. 
în caz de litigiu se determină aderenţa cu pendulul. 
Dacă nu există alte precizări în caietul de sarcini, aderenţa suprafeţei se determină cu aparatul cu pendul alegând 3 
sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secţiuni situate la distanţa de 5...10 m între ele, 
pentru care se determină rugozitatea, în puncte situate la un metru de marginea părţii carosabile (pe urma roţii) şi la o 
jumătate de metru de ax (pe urma roţii). Determinarea adâncimii macrotexturii se face în aceleaşi puncte în care s-a 
aplicat metoda cu pendul. 

CAPITOLUL IV 
PREPARAREA Şi PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE 
Secţiunea 1 
Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice 

Art. 70. Mixturile asfaltice se prepară în instalaţii prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi dozare 
gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi ieru lu i , precum şi dispozitiv de 
malaxare forţată a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcţionării instalaţiilor de producere a mixturii asfaltice 
se face în mod periodic de către personal de specialitate conform unui program de întreţinere specificat de producătorul 
echipamentelor şi programului de verificare metrologic al dispozitivelor de măsura şi control. 
Certificarea capabilităţii instalaţiei privind calitatea fabricaţiei şi condiţiile de securitate prevăzute de Directiva 
89/655/CEE se face cu respectarea tuturor standardelor şi reglementărilor naţionale şi europene impuse. Se recomandă 
efectuarea inspecţiei tehnice a instalaţiei de producere a mixturii asfaltice la cald de către un organism de inspecţie de 
terţă parte, organism acreditat conform normelor în vigoare. 
Controlul producţiei în fabrică se face conform SR 13108-21. 
Art. 71. Temperaturile agregatelor naturale, aie bitumului şi ale mixturilor asfaltice ia ieşirea din malaxor se stabilesc în 
funcţie de tipul liantului, conform tabelului 24 (sau confom specificaţiilor producătorului), cu observaţia că temperaturile 
din partea superioară a intervalului se utilizează la execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase în zone climatice reci. 

Tabel 24. Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice 

7 0 0 . Tipul liantului 7 0 1 . Agregate 
7 0 2 . naturale 7 0 3 . Bitum 

7 0 4 . Mixtura asfaitică la 
ieşirea din 
malaxor 

7 0 5 . Temperatura, °C 

7 0 6 . Bitum rutier neparafinos 7 0 7 . 170...180 7 0 8 . 160...170 7 0 9 . 160...175 

7 1 0 . Bitum modificat cu polimeri 7 1 1 . 170...190 7 1 2 . 170...180 7 1 3 . 170...180 



Art. 72. Temperatura mixturii asfaitice la ieşirea din maiaxor trebuie reglată astfel încât în condiţiile concrete de 
transport (distanţă şi mijloace de transport) şi condiţiile climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi 
compactare conform tabel 25. 
Art. 73. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile specificate în tabelul 24, în scopul 
evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic. 
Art. 74. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi cantităţi de bitum de mai multe ori. 
Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară 
determinarea penetraţiei acestuia. Dacă penetraţia bitumului nu este corespunzătoare se renunţă la utilizarea lui. 
Art. 75. Durata de amestecare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări 
complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu liantul bituminos. 
Art. 76. Mixturile asfaitice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate speciale, 
imediat după încărcare urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot timpul transportului, să fie minime. Benele 
mijloacelor de transport vor fi curate şi uscate. 
Art. 77. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă obligatoriu cu autobasculante cu bena 
termoizolantă şi acoperită cu prelată. 
Secţiunea 2 
Lucrări pregătitoare 

Art. 78. Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaitice 
înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curăţat, iar dacă este cazul se remediază şi se reprofilează. 
Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta legătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat, 
în cazul stratului suport din macadam, acesta se curăţă şi se mătură. 
Când stratul suport este realizat din mixturi asfaitice deschise, se va evita contaminarea suprafeţei acestuia cu impurităţi 
datorate traficului. In cazul în care acest strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se impune 
curăţarea prin periere mecanică şi spălare. 
pupă curăţare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie conform proiectului de execuţie, 
în cazul în care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaitice existente, aducerea acestuia la 
cotele prevăzute în proiectul de execuţie se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură 
asfaltică, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuţie. 
Stratul de egalizare va fi realizat din acelaşi tip de mixtură ca şi stratul superior. Grosimea acestora va fi determinată 
funcţie de preluarea denivelărilor existente. 
Suprafaţa stratului suport trebuie să fie uscată. 
Art. 79. Amorsarea 
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaitice se amorsează stratul suport şi rosturile de lucru cu o emulsie 
bituminoasă cationică cu rupere rapidă. Amorsarea stratului suport se realizează uniform cu un dispozitiv special, care 
poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat în funcţie de natura stratului suport. 
Amorsarea se va face pe suprafaţa curăţată şi uscată, în faţa finisorului la o distanţă maximă de 100 m, în aşa fel încât 
aşternerea mixturii să se facă după ruperea emulsiei bituminoase. 
în funcţie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rămasă după aplicarea amorsajului, trebuie să fie de 
(0,3...0,5) kg/m2. 
La straturile executate din mixturi asfaitice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam cimentat, când 
grosimea totală a straturilor rutiere din mixturi asfaitice este mai mică de 15 cm, rosturile se acoperă pe o lăţime de 
minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic. 
în cazul în care stratul suport de beton de ciment prezintă fisuri sau crăpături pronunţate se recomandă acoperirea 
totală a zonei cu mortare sau mixturi asfaitice (antifisură) în grosime minimă de 2 cm, acoperite cu geogrile sau 
geosintetice, sau altă soluţie propusă de proiectant în urma unei analize tehnico-economice. 

Secţiunea 3 
Aşternerea mixturii asfaitice 

Art. 80. Aşternerea mixturilor asfaitice se face ia temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe o suprafaţă uscată. 
Art. 81. în cazul mixturilor asfaitice cu bitum modificat cu polimeri aşternerea se face la temperaturi ale stratului suport 
de minim 15°C, pe o suprafaţă uscată. 
Art. 82. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după uscarea stratului suport. 



A r t 83, Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevăzute cu sistem 
încălzit de niveiare automat care asigură o precompactare. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime 
constantă, pe fiecare strai şi pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă. 
Art. 84. In cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii rămasă necompactată 
aceasta va fi îndepărtată. Această operaţie se face în afara zonelor pe care există, sau urmează a se aşterne, mixtură 
asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la Art. 91. 
Art. 85. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în funcţie de tipul liantului, temperaturile prevăzute 
în tabelul 25. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea 
metodologiei prezentate în SR EN 12697-13. 
Art. 86. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât cele prevăzute în tabelul 
nr. 25. 

14 . Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfa tice la aşternere şi compactare 

7 1 5 . Tipul liantului 
7 1 6 . Temperatura mixturii 

asfaltice la 
aşternere °C, min. 

7 1 7 . Temperatura mixturii 
asfaltice la 
compactare 

7 1 8 . °C, min. 
7 1 9 . Bitum rutier neparafinos, tip: 
7 2 5 . 35/50 
7 2 9 . 50/70 
7 3 3 . 70/100 

7 2 0 . 

7 2 6 . 150 
7 3 0 . 145 
7 3 4 . 140 

7 2 1 . început 7 2 2 . sfârşit 7 1 9 . Bitum rutier neparafinos, tip: 
7 2 5 . 35/50 
7 2 9 . 50/70 
7 3 3 . 70/100 

7 2 0 . 

7 2 6 . 150 
7 3 0 . 145 
7 3 4 . 140 

7 2 7 . 145 
7 3 1 . 140 
7 3 5 . 135 

7 2 8 . 110 
7 3 2 . 110 
7 3 6 . 100 

7 3 7 . Bitum modificat cu polimeri, clasa: 
7 4 1 . 25/55 
7 4 5 . 45/80 
7 4 9 . 40/100 

7 3 8 . 
7 4 2 . 165 
7 4 6 . 160 
7 5 0 . 155 

7 3 9 . 
7 4 3 . 160 
7 4 7 . 160 
7 5 1 . 160 

7 4 0 . 
7 4 4 . 120 
7 4 8 . 120 
7 5 2 . 120 

Art. 87. Aşternerea se va face pe întreaga lăţime a căii de rulare. Atunci când acest lucru nu este posibil, se stabileşte 
prin proiect şi se supune aprobării beneficiarului lăţimea benzilor de aşternere şi poziţia rosturilor longitudinale ce 
urmează a fi executate. 
Art. 88. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere este cea fixată de proiectant, dar nu mai mare de 
10 cm. 
Art. 89. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanţa de transport şi capacitatea de fabricaţie a staţiei, pentru a 
se evita total întreruperile în timpul execuţiei stratului şi apariţiei crăpăturilor/fisurilor la suprafaţa stratului proaspăt 
aşternut. 
Funcţie de performanţele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4 m/min. 
Art. 90. în buncărul utilajului de aşternere trebuie să existe în permanenţă suficientă mixtură, necesară pentru a se evita 
o răspândire neuniformă a materialului. 
Art. 91. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenţie deosebită se va acorda realizării rosturilor de 
lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie foarte regulate şi etanşe. 
La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal şi/sau 
transversal, se taie pe toată grosimea stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticală, 
în cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea nu mai este necesară. 
Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala cu minimum 10 cm faţă de cele ale 
stratului de legătură, cu alternarea lor. 
Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor 
se vor executa întreţesut. 
Art. 92. Legătura transversală dintre un strat de mixtură nou şi un strat de mixtură existent al drumului se va face după 
decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcţie de grosimea noului strat, astfel încât să se obţină o 
grosime constantă a acestuia, cu panta de 0,5%. 
în plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°. Completarea zonei de unire se va face cu o 
amorsare a suprafeţei, urmată de aşternerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor 
straturi (nou şi existent). 



Racordarea în profil longitudinal a stratului nou cu stratul existent 

Axa diurnului 

Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existent 

Art, 93, Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcăminţii bituminoase, nefiind lăsat neprotejat sub trafic. 
Ari. 94. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta nu 
se va lăsa neacoperit în anotimpul rece pentru evitarea apariţiei degradărilor. 

Secţiunea 4 
Compactarea mixturii asfaltice 

Art. 95. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplică tehnologii corespunzătoare, care să asigure 
caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte. 
Operaţia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează cu compactoare cu rulouri netede 
şi/sau compactoare cu pneuri, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să se obţină gradul de 
compactare conform tabelului 21. 
Art. 96. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut se determină, pe un sector experimental, numărul optim de 
treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, în funcţie de performanţele acestora, de tipul şi grosimea straturilor 
executate din mixturi asfaltice. 
Această experimentare se face înainte de începerea aşternerii stratului în lucrarea respectivă, utilizând mixturi asfaltice 
preparate în condiţii similare cu cele stabilite pentru producţia curentă. 
Art. 97. încercările de etalonare a atelierului de compactare şi de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub responsabilitatea 
unui laborator autorizat, care să efectueze în acest scop, toate încercările pe care le va considera necesare. 
Art. 98. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă se obţine pe sectorul experimental gradul 
de compactare minim menţionat Ia tabelul 21. 
Art. 99. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat ale compactoarelor 
uzuale este cel menţionat în tabelul 26. 
Compactarea se execută pe fiecare strat în parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu şorturi de protecţie. 



7 5 3 . Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaitice. Număr minim de treceri 

7 5 4 . Tipul stratului 

7 5 5 . Ateliere de compactare 

7 5 4 . Tipul stratului 

7 5 6 . A 7 5 7 . B 

7 5 4 . Tipul stratului 7 5 8 . Compactor 
cu 
pneuri 

7 5 9 . de 160 kN 

7 6 0 . Compactor 
cu 
rulouri 
neted 

j-. 

7 6 1 . Compacto 
r cu 
rulou 
ri 

7 5 4 . Tipul stratului 

7 6 2 . Număr de treceri minime 

7 6 3 . Strat de uzură 7 6 4 . 10 7 6 5 . 4 7 6 6 . 12 

7 6 7 . Strat de legătură 7 6 8 . 12 7 6 9 . 4 7 7 0 . 14 

7 7 1 . Strat de bază 7 7 2 . 12 7 7 3 . 4 7 7 4 . 14 

Art. 100. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi, apoi de la 
marginea mai joasă spre cea ridicată. 
Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare. 
Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea stratului 
executat din mixtură asfaliică şi nu se vor îndepărta mai mult de 50 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile 
compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare se compactează 
cu maiul mecanic. 
Art. 101. Suprafaţa stratului se controlează în permanentă, iar micile denivelări care apar pe suprafaţa stratului executai 
din mixturi asfaitice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lăţimea benzii. 

CAPITOLUL V 
CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor de uzură, de legătură şi de bază din mixturi asfaitice se efectuează 
pe faze. 
Secţiunea 1 
Controlul calităţii materialelor 

Art. 102. Controlul calităţii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
Secţiunea 2 
Controlul procesului tehnologic 

Controlul procesului tehnologic constă în următoarele operaţii: 
Art. 103. Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaitice; 
- funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: 
la începutul fiecărei zile de lucru; 
- funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic, 
Art. 104. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaitice: 
- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 
- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător: 
permanent; 
- temperatura mixturii asfaitice la ieşirea din malaxor: permanent. 
Art. 105. Controlul procesului tehnologic de execuţie a stratului bituminos: 
- pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 



- temperatura mixturii asfalîice la aşiernere şi compactare: cei putjn de două ori pe zi ia compactare, cu respectarea 
metodologiei impuse de SR EN12697-13; 
- modul de execuţie a rosturilor: zilnic; 
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic. 
Ar t 106, Verificarea respectării compoziţiei mixturii a s f a l t e conform amestecului prestabilit (reţetei de referinţă) se va 
face în felul următor: 
- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer ia ieşirea din malaxor, înainte de adăugarea liantului (şarja 
albă): zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice; 
- conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lucru; 
- compoziţia mixturii asfaltice (compoziţia granuiometrică şi conţinutul de bitum) prin extracţii, pe probe de mixtură 
prelevate de la malaxor şi aşternere: zilnic. 
Art. 107. Verificarea calităţii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de 
mixtură asfaltică: 1 probă/400 tone mixtură fabricată, dar cel pu(in una pe zi, astfel: 
- compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziţiei stabilite prin studiul preliminar de laborator; 
- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din prezentul caiet de sarcini 
Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuţiei pe epruvete Marshall şi se va raporta ia limitele din tabelul 28. 
Abaterile în valoare absolută ale compoziţiei mixturilor asfaltice faţă de amestecul de referinţă prestabilit (reţeta) se vor 
încadra în valorile limită din tabelul 27. 
7 7 5 . 
7 7 6 . Tabelul 27. Abateri faţă de compoziţie 

7 7 7 . Abateri admise faţă de reţeta, %, în valoare absolută 

77
8.
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re
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te
 

77
9.
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ac
ţiu

ne
a,

 m
m

 

7 8 0 . 25...31,5 7 8 1 . ± 5 

77
8.

 
Ag

re
ga

te
 

77
9.

 
Fr

ac
ţiu

ne
a,

 m
m

 

7 8 2 . 16...25 7 8 3 . ± 5 

77
8.
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te
 

77
9.

 
Fr

ac
ţiu

ne
a,

 m
m

 

7 8 4 . 8...16 7 8 5 . ± 5 

77
8.

 
Ag
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77
9.
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ţiu

ne
a,

 m
m

 7 8 6 . 4...8 7 8 7 . ± 5 

77
8.

 
Ag
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77
9.

 
Fr
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ţiu

ne
a,

 m
m

 

7 8 8 . 1...4 7 8 9 . ± 4 

77
8.

 
Ag

re
ga

te
 

77
9.

 
Fr

ac
ţiu

ne
a,

 m
m

 

7 9 0 . 0,20...0,63 7 9 1 . ± 3 

77
8.

 
Ag

re
ga

te
 

77
9.

 
Fr

ac
ţiu

ne
a,

 m
m

 

7 9 2 . 0,1...0,2 7 9 3 . ± 2 

77
8.

 
Ag

re
ga

te
 

77
9.

 
Fr
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ţiu

ne
a,

 m
m

 

7 9 4 . 0,063...0,1 7 9 5 . ± 1 , 5 

77
8.

 
Ag

re
ga

te
 

77
9.

 
Fr

ac
ţiu

ne
a,

 m
m

 

7 9 6 . 0...0,063 7 9 7 . ± 1 , 0 
7 9 8 . Bitum 7 9 9 . 8 0 0 . ± 0,2 

801. 
8 0 2 . Art. 108. Tipurile de încercări şi frecvenţa acestora, funcţie de tipul de mixtură şi clasa tehnică a drumului sunt 

prezentate în tabelul 28, în corelare cu SR EN 13108-20. 
8 0 3 . Tabelul 28. Tipul şi frecvenţa încercărilor realizate pe mixturi asfaltice 

8 0 4 . Nr. 
8 0 5 . cri. 

8 0 6 . Natura controlului/ 
8 0 7 . încercării şi 

frecvenţa 
încercării 

8 0 8 . Caracteristici verificate şi 
limite de încadrare 8 0 9 . Tipul mixturii asfaltice 

8 1 0 . 1 
8 1 1 . încercări iniţiale de 

tip (validarea în 
laborator) 

8 1 2 . Caracteristici fizico- mecanice 
8 1 3 . pe epruvete Marshall 
8 1 4 . conform tabel 15 

8 1 5 . Mixturile asfaltice pentru 
stratul de uzură tip BA, 
BAR şi MAP, de legătură 
tip BAD şi 

8 1 6 . de bază tip AB indiferent de 
clasa tehnică a drumului 

8 1 0 . 1 
8 1 1 . încercări iniţiale de 

tip (validarea în 
laborator) 

8 1 7 . Conform tabel 19 
8 1 8 . Mixturile asfaltice MAS 

indiferent de clasa 
tehnică a drumului 



8 1 9 . Conform tabel 20 
8 2 0 . Mixturile asfaitice MAP 

indiferent de clasa 
tehnică a drumului 

8 2 1 . Caracteristici conform tabel 16 

8 2 2 . Toate tipurile de mixturi 
asfaitice destinate 
stratului de uzură 
conform prevederilor din 
acest normativ pentru 
clasa tehnică a drumului 

8 2 3 . Caracteristici conform 
8 2 4 . tabel 17 şi 18 

8 2 5 . Toate tipurile de mixturi 
asfaitice destinate 
stratului de legătură şi de 
bază conform 
prevederilor din acest 
normativ pentru clasa 

8 2 6 . 2 
8 2 7 . încercări iniţiale de 

tip (validarea în 
producţie) 

8 2 8 . Idem punctul 1 

8 2 9 . La transpunerea pe staţia de 
asfalt a dozajelor 
proiectate în laborator vor 
fi prelevate probe pe care 
se vor reface toate 
încercările prevăzute la 

8 3 0 . punctul 1 din acest tabel. 

8 3 1 . 3 

8 3 2 . Verificarea 
8 3 3 . caracteristicilor 

mixturii asfaitice 
prelevate în 
timpul execuţiei: 

8 3 4 . 
8 3 5 . - frecvenţa 1/400 

tone mixtură 
asfaltică în 
cazul staţiilor cu 
productivitate 

8 3 6 . < 80 tone/oră; 
8 3 7 . 
8 3 8 . - frecvenţa cel puţin 

1 probă/ zi, în 
cazul 

8 3 9 . staţiilor cu 
productivitate 

8 4 0 . > 8 0 tone/oră. 

8 4 1 . Compoziţia mixturii 
8 4 2 . conform Art. 106 şi Ari. 107 

8 4 6 . Caracteristici fizico- mecanice 
8 4 7 . pe epruvete Marshall 
8 4 8 . conform tabel 15 
8 4 9 . - stabilitate, fluaj, raport S/l; 
8 5 0 . - volumul de goluri cu 

încadrare in următoarele 
limite: 

8 5 1 . -uzură: 3-6%; 
8 5 2 . - legătură: 4-7%; 
8 5 3 . -bază : 4 - 7 % . 

8 4 3 . Toate tipurile de 
8 4 4 . mixtură asfaltică pentru 
8 4 5 . stratul de uzură, de legătură şi 

de bază. 

8 5 4 . Toate tipurile de mixturi 
asfaitice destinate 
stratului de uzură, 

8 5 5 . de legătură şi de bază. 8 3 1 . 3 

8 3 2 . Verificarea 
8 3 3 . caracteristicilor 

mixturii asfaitice 
prelevate în 
timpul execuţiei: 

8 3 4 . 
8 3 5 . - frecvenţa 1/400 

tone mixtură 
asfaltică în 
cazul staţiilor cu 
productivitate 

8 3 6 . < 80 tone/oră; 
8 3 7 . 
8 3 8 . - frecvenţa cel puţin 

1 probă/ zi, în 
cazul 

8 3 9 . staţiilor cu 
productivitate 

8 4 0 . > 8 0 tone/oră. 

8 5 6 . Volum de goluri 
8 5 7 . pe epruvete Marshall 
8 5 8 . cu încadrare în limite 3-6%, 
8 5 9 . - test Schellenberg 

8 6 0 . Mixturi asfaitice stabilizate 

8 3 1 . 3 

8 3 2 . Verificarea 
8 3 3 . caracteristicilor 

mixturii asfaitice 
prelevate în 
timpul execuţiei: 

8 3 4 . 
8 3 5 . - frecvenţa 1/400 

tone mixtură 
asfaltică în 
cazul staţiilor cu 
productivitate 

8 3 6 . < 80 tone/oră; 
8 3 7 . 
8 3 8 . - frecvenţa cel puţin 

1 probă/ zi, în 
cazul 

8 3 9 . staţiilor cu 
productivitate 

8 4 0 . > 8 0 tone/oră. 
8 6 1 . Volum de goluri 
8 6 2 . pe epruvete Marshall 
8 6 3 . minim 14% 

8 6 4 . Mixturi asfaitice poroase MAP 

8 6 5 . 4 

8 6 6 . Verificarea calităţii 
stratului 
executat: 

8 6 7 . - o verificare pentru 
fiecare 20 000 
m2 

8 6 9 . Caracteristici conform tabel 
21 

8 7 0 . - absorbţia de apă 
8 7 1 . - gradul de compactare 

8 7 2 . Toate tipurile de 
8 7 3 . mixtură asfaltică pentru 
8 7 4 . stratul de uzură, de legătură şi 

de bază 



8 7 5 . 5 

876. Verificarea 
rezistenţei 
siratului ia 
deformaţii 
permanente: 

8 7 7 . - frecvenţa: un set 
carate pentru 
fiecare 20 000 

8 7 8 . Conform A r t 65 şi Ar t 66 
8 7 9 . rata de ornieraj şi/sau 
8 8 0 . adâncime făgaş 

8 8 1 . Toate tipurile de 
8 8 2 . mixtură asfaltică destinate 

stratului de uzură, pentru 
drumurile de clasă 
tehnică 

8 8 3 . I, II, III, IV 

8 8 4 . 6 

8 8 5 . Verificarea 
elementelor 
geometrice ale 
stratului 

8 8 6 . Conform tabel 22 8 8 7 . Toate straturile executate 

8 8 8 . 7 
8 8 9 . Verificarea suprafeţei 

stratului 
executat 

8 9 0 . Conform tabel 23 
8 9 1 . Stratul de uzură 
8 9 2 . Stratul de legătură şi bază, 

prin sondaj, conf. Art. 68 

8 9 3 . 8 

8 9 4 . Verificări 
suplimentare 

8 9 5 . în situaţii cerute de 
comisia de 
recepţie 
(beneficiar): 

8 9 6 . - frecvenţa: un sei 
carate pentru 

8 9 7 . Caracteristici: 
8 9 8 . - absorbţia de apă; 
8 9 9 . - gradul de compactare; 
9 0 0 . - compoziţia mixturii; 
9 0 1 . - rata de ornieraj şi/sau 

adâncime făgaş 

9 0 2 . Mixturile asfaltice destinate 
stratului de uzură, 
legătură şi bază, pentru 
clasa tehnică a drumului 
I, II, III, IV 

- Anexa A 
- Determinarea absorbţiei de apă 

Absorbţia de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din exterior ale unei epruvete din mixtură 
asfaltică, la menţinerea în apă sub vid şi se exprimă în procente din masa sau volumul iniţial al epruvetei. 
A1 Aparatură 
a) Etuvă; 
b) Balanţă hidrostatică cu sarcină maximă de 2 kg, cu clasa de precizie III; 
c) Aparat pentru determinarea absorbţiei de apă alcătuit dintr-un vas de absorbţie (exsicator de vid), pompă de vid 
(trompă de apă), vacuummetru cu mercur, vas de siguranţă şi tuburi de legătură din cauciuc între părţile componente. 
Pompa de vid trebuie să asigure evacuarea aerului în aşa fel încât să se realizeze o presiune scăzută de 15...20 mmHg 
după circa 30 minute. 
A2 Modul de lucru 
Determinarea se efectuează pe epruvete sub formă de cilindri Marshall confecţionate în laborator, precum şi pe plăcuţe 
sau carate prelevate din îmbrăcămintea bituminoasă. Confecţionarea epruvetelor se realizează conform SR EN 12697-
30. Epruvetele din îmbrăcămintea bituminoasă se usucă în aer la temperatura de maxim 20 °C până la masă constantă. 
Notă: Masa constantă se consideră când două cântăriri succesive Ea interval de minim 4 ore diferă între ele cu 
mai puţin de 0,1 %. 
Epruvetele astfel pregătite pentru încercare se cântăresc în aer (mu), după care se menţin timp de 1 oră, în apă, la 
temperatura de 20 °C ± 1 °C, se scot din apă, se şterg cu o ţesătură umedă şi se cântăresc în aer (mi) şi apoi în apă 
(m2). 
Diferenţa dintre aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă volumul iniţial al epruvetei: 

y - mi ~m2 
p ( c m 3 ) 

Epruvetele sunt introduse apoi în vasul de absorbţie (exsicatorul de vid) umplut cu apă la temperatura de 20 °C ± 1 °C, 
se aşează capacul de etanşare şi se pune in funcţiune evacuarea aerului astfel ca după circa 30 minute să se obţină un 
vid între 15...20 mmHg. Vidul se întrerupe după 3 ore, dar epruvetele se menţin în continuare în apă la temperatura de 
20 °C ± 1 °C, timp de 2 ore, la presiune atmosferică. 
Epruvetele se scot apoi din apă, se şterg cu o ţesătură umedă şi se cântăresc în aer (m3) şi în apă (m*). 



Diferenţa între aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă volumul final al epruvetelor: 

V - W l 3 ~ m 4 
A- (cm3) 

A3 Calcul 
Absorbţia de apă, exprimată în procente, se poate calcula în două moduri cu următoarele formule: 
a) în cazul în care volumul iniţial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (Vi): 
- Absorbţia de apă {Am) raportată la masa epruvetei: 

(%) 
o 

- Absorbţia de apă (/W) raportată la volumul epruvetei: 

0»! ~ m i ) l PW (%) 
b) în cazul în care volumul final {Vi) este mai mare ca volumul iniţial (V): 

- Absorbţia de apă (Am) raportată la masa epruvetei: 
A _ (f?h~~mu)-[("h-nh)~Oi -'»2)] 1QQ 

m. 

- Absorbţia de apă (Av) raportată la volumul epruvetei: 
Â _ {(m3~m«)-[(m3 -m2)]}/pw Av — IUU 

K -rn2)Ipw ^ 

în care: 
m u - masa epruvetei după uscare, cântărită în aer, în grame; 
m i - masa epruvetei după 1 oră de menţinere în apă, cântărită în aer, în grame; 
rr\2 - masa epruvetei după 1 oră menţinere în apă, cântărită în apă, în grame; 
1V3 - masa epruvetei, după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică, cântărită în aer, în grame; 
m4 - masa epruvetei după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică, cântărită în apă, în grame; 
pw - densitatea apei, în grame pe centimetru cub, calculată cu formula: 

pw = 1 , 0 0 0 2 5 2 0 5 + + 
IO6 (cm3) 

Abaterea valorilor individuale faţă de medie nu trebuie să fie mai mare de ± 0,5% (procente în valoare absolută). 

Secţiunea 3 Controlul calităţii straturilor executate din mixturi asfaltice 

Art. 109. Verificarea calităţii stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete, astfel: 
- carote 0 200 mm pentru determinarea rezistenţei la ornieraj; 
- carote 0 100 mm sau plăci de min. 400 x 400 mm sau carote de 0 200 mm (în suprafaţă echivalentă cu a plăcii 
menţionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare şi absorbţiei, precum şi a 
compoziţiei-la cererea beneficiarului. 
Epruvetele se prelevează în prezenţa delegatului antreprenorului, al beneficiarului şi al consultantului sau a dirigintelui, 
la aproximativ 1 m de la marginea părţii carosabile, încheindu-se un proces verbal, în care se va nota grosimea 
straturilor. 
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile. 
Art. 110. Verificarea compactării stratului se efectuează prin determinarea gradului de compactare in situ, prin încercări 
nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote. 
încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea densităţii aparente şi 
a absorbţiei de apă, pe plăcuţe 100 x 100 mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate. 
Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 21. 



Al t 111, Celelalte încercări constau în măsurarea grosimii stratului, a absorbţiei de apă şi a compoziţiei (granulometrie 
şi conţinut de bitum). 

Secţiunea 4 
Verificarea elementelor geometrice 

Ar t 112. Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformităţii suprafeţei se face conform STAS 6400 şi 
constă în: 
- verificarea îndeplinirii condiţiilor de calitate pentru stratul suport şi fundaţie, conform prevederilor STAS 6400; 
- verificarea grosimii stratului, în funcţie de datele înscrise în rapoartele de încercare întocmite la încercarea probelor din 
stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de recepţie, prin maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 
m de marginea stratului de bază; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calităţii îmbrăcăminţii, 
conform tabel 21 şi tabel 22. 
- verificarea profilului transversal: se face cu echipamente adecvate, omologate; 
- verificarea cotelor profilului longitudinal: se face în axă, cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu o grindă 
rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului. 
Nu se admit abateri în minus faţă de grosimea prevăzută în proiect, respectiv în profilul transversal tip. 
Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, cu condiţia respectării prevederilor 
prezentului privind uniformitatea suprafeţei şi gradul de compactare. 
Abaterile limită locale admise la lăţimea stratului faţă de cea prevăzută în proiect pot fi cuprinse în intervalul ±50 mm 
pentru lăţimea căii de rulare şi de ± 25 mm pentru lăţimea benzii de urgenţă la autostrăzi. 
Abaterile limită admise la panta profilului transversal sunt de ± 1 mm/m. 
Abaterile limită locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de ±10 mm cu condiţia respectării pasului de 
proiectare adoptat. 
Toleranţa pentru ecarturile constatate, în raport cu cotele prescrise, este de ± 2,5%. 

CAPITOLUL VI 
RECEPJIA LUCRĂRILOR 

Secţiunea 1 
Recepţia pe faze determinante 

Art. 113. Recepţia pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de uzură, de legătura şi de bază 
se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 273/94 şi conform 
Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul 
Construcţiilor volumul 4 din 1996. 
Secţiunea 2 
Recepţia la terminarea lucrărilor 

Art. 114. Recepţia la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor în construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. Comisia de recepţie examinează lucrările 
executate faţă de documentaţia tehnică aprobată şi de documentaţia de control întocmită în timpul execuţiei. 
Art. 115. Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi uniformităţii suprafeţei de rulare se face conform Art. 112. 
Art. 116. în vederea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum şi 
construcţii noi de drumuri şi autostrăzi, în plus faţă de prevederile Art. 115 se vor prezenta şi măsurători de capacitate 
portantă. 
Art. 117. în perioada de garanţie, urmare a verificării comportării în exploatare a lucrărilor, toate eventualele defecţiuni 
ce vor apare se vor remedia de către Antreprenor. 
Secţiunea 3 
Recepţia finală 

Art. 118. Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum şi construcţii noi de drumuri şi autostrăzi, în vederea 
Recepţiei Finale se vor prezenta măsurătorile de planeitate, rugozitate şi capacitate portantă, care se vor compara cu 
măsurătorile prezentate la Recepţia la Terminarea Lucrărilor. 



Ari, 119, Recepţia finala se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 după expirarea perioadei de 
garanţie. 

NOTĂ IMPORTANTĂ 

Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri, normative, instrucţiuni 
tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării proiectului. 

Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca şi orice 
noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile 
din cadrul prezentului caiet de sarcini. 



CAIET DE SARCINI NR. 7 
ÎMBRĂCĂMINŢI DIN BETON DE CIMENT 

ÎNBRĂCĂMINŢ1 DIN BETON DE CIMENT 
GENERALITĂŢI 

1.4.a.1.1 1.1. OBIECT Şl DOMENIUL DE APLICARE 

1.1.1.Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice de calitate ale îmbrăcăminţilor din beton de ciment 
executate pentru în cofraje fixe cu vibratoare utilizate la construcţii,modernizări sau ranforsari de: 

-drumuri publice; 
- drumuri de exploatare; 
- drumui industriale interioare şi exterioare; 
- drumuri care sunt legate direct de reţeaua de drumuri publice, cheia daca nu fac parte din categoriile 

enumerate mai sus; 
- platforme industriale (auto sau de depozitare în aer liber); 
- platforme de parcare, locuri de staţionare, alei carosabile; 
- platforme portuare; 
- piste, căi de rulare şi platforme aeroportuare, pentru care trebuie respectate şi prepscripţiile tehnice în vigoare, 

specifice acestor lucrări. 
1.1.2.Prevederile prezentului standard nu se aplică la: 
- îmbrăcăminţi de beton armat monolit; 

( - îmbrăcăminţi executate cu maşini cu cofraje glisante; 
- îmbrăcăminţi executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat; 
- îmbrăcăminţi din beton precomprimat; 
- piste pentru ciclişti; 
- trotuare şi alei pentru pietoni. 

1 ¿.PREVEDERI GENERALE 
1.2.1 .în ănţelesul prezentului standard îmbracaminţile rutiere de beton din ciment sunt denimite pe scurt 

îmbrăcăminţi, jar betonul utilizat pentru realizarea acestora, beton rutier. 
1.2.2.îmbrăcăminţile sunt alcătuite din elemente, delimitate între ele prin rosturi,denumite dale. 
1.2.3.Calculul grosimii dalei de beton pentru lucrările de drumuri se face conform prevederilo STAS 1339, iar 

pentru celelalte tipuri de lucrări ce fac obiectul prezentului standard, cinform prescripţiilor tehnice în vigoare specifice 
acestora. 

1.2.4.îmbrăcăminţiie se execută pe strat de bază sau fundaţie alcătuită conform STAS 6400, de regula într-un 
singur strat, s t a ţ i e în care caracteristicile betonului sunt acealea ale stratului de uzură. 

NOTĂ - î n cazuri justificate, înbrăcăminţile se pot executa în 2 straturi, stratul superior fiind denumit strat de 
/ - uyură, iar stratul inferior, strat de rezistenţă. 

1.2.5.în cazul ranforsărilor, îmbrăcămintea de beton de ciment se execută pe îmbrăcămintea rutieră veche care 
poate fi bituminoasă sau tot de beton de ciment. In funcţie de calculul de dimensionare al sistemului rutier, pe 
îmbrăcămintea veche se poate executa un strat de bază. 

1.3.CLASIFICARE 
1.3.1.Betoanele de ciment rutiere se clasifică în funcţie de rezistenţacaracteristica la încovoiere. 
Clasele de betoane rutiere, notarea lor şi valorile rezistenţelor caracteristice la încovoiere, conform tabelului 1. 

Tabelul 1 
Clasa beton rutier Rk 

//ic. 150 R* wc. 100 
MPa MPa 

BcR 3,5 3,5 4,2 
BcR4,0 4,0 4,8 
BcR 4,5 4,5 5,4 
BcR 5,0 5,0 6,0 



Ua.1.2 

1.4.a.1.3 ART.2 CONDIŢII TEHNICE 

2.1.ELEMENTE GEOMETRICE 
2.1.1.Grosimea 
Grosimea îmbrăcămintei este cera rezultată din calcul şi nu mai mică de 18 cm fără a fi incluse completări 

pentru prelucrarea denivelărilor. 
Când îmbrăcăminrea se execută în două straturi, grosimea stratului de uzură este de 6 cm. 
Abaterea maximă admisă la grosimea totală proiectată a îmbrăcămintei este de: 
-10 la drumuri noi şi modernizări 
+15 
-10 la ramforsarea îmbrăcăminţilor existente. 
+50 
2.1.2. Lăţimea 
Lăţimea de turnare a benzii de beton este de 2,50 m ... 3,50 m. 
Abaterea maximă admisă la laţimea proiectată a benzii de beton este de: 
± 15 mm, la drumuri noi, modernizări şi ramforsări de îmbrăcăminţi bituminoase; 
± 5 mm, la ramforsarea îmbrăcăminţilor rutiere vechi de beton de ciment. 

2.1.3.Pante transversale 
în profil transversal, pentru drumuri în aliniament, îmbrăcămintea este: 

- cu doua pante în forma de acoperiş, la drumuri de clasă tehnică II ... V, străzi de categoria I ... III, 
drumuri de exploatare categoria I, piste şi căi de rulare aeroportuare; 

- cu pantă unică la calea unudirecţională a autostrăzilor (drumuri de clasă tehnică I), străzi cu zonă 
verde mediană sau cu platforma axială pentru tramvai, străzi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria II şi III, 
platforme de orice fel. 

2.1.3.1.Panta transversala a îmbrăcămintei este de: 
- 2% pentru drumuri în aliniament şi în curbă fără supra înălţări,precum şi la străzi; 
- 2% ... 2,5% pentru ramforsarea sistemelor rutiere nerigide cu îmbrăcăminţi de beton din ciment, urmarindu-se 

realizarea pantei transversale corespunzător Imbrăcăminteide ramforsat cu un consum minim de materiale; 
- 1 , 5 % pentru piste şi cai de rulare aeroportuare având literele de codificare C, D sau E, conform dispoziţiilor 

legale în vigoare; 
- 2% pentru piste şi căi de rulare aeroportuare, având literele de codificare A sau B, conform dispoziţiilor legale 

în vigoare; 
Abaterea maximă admisa la pantă pentru drumuri şi străzi este de ± 0,4%. Abaterea maximă admisă la panta 

transversală a îmbrăcăminţilor pentru piste, căi de rulare, bretele de legătură şi platforme aeroportuare este de ± 0,2% 
(2m/m). 

2.1.3.2.Pentru drumuri ce au curbe supraînalţate, locuri de staţionare, platforme de parcare, platforme portuare 
şi industriale, panta transverală şi abaterea maximă admisă sunt conform proiectului de execuţie, cu condişia asigurării 
pantei de scurgere. 

2.1.4.Pante longitudinale 
în profil longitudinal, abaterile maxime admise la cotele îmbrăcămintei în axa benzii faţă de cotele dim proiect 

sunt de: 
± 10 mm, la autostrăzi, piste, căi de rulare si platforme aeroportuare, drumuri de clasă tehnică II, străzi de 

categoria I şi li; 
± 20 mm, la drumuri de clasă tehnică III...V, străzi de categoria III, şi drumuri de exploatare de categoria I; 
± 30 mm, la străzi de categoria IV,drumuri de exploatare de categoria II şi Iii, locuri de staţionare, alei 

carosabile şi platforme de parcare, platforme portuare si industriale. 
2.1.5.Declivităţi 
Declivitatea în profil longitudinal pentru drumuri publice de ori ce clasă tehnicp, de exploatarejndustriale şi 

străzi de ori ce categorie este de 7%. 
Pentru celelalte tipuri de lucrări ce fac obiectul prezentului standard, declivităţiiie vor fi conform prescripşiilor 

tehnice specifice acestora. 
2.1.6.Denivelări 
Denivelările admise ale suprafeţei îmbrăcămintei în sens transversal sau longitudinal măsurate sub dreptarul de 

3,00 m lungime pe fiecare bandă de beton sau bandă de circulaţie, sunt de: 



4 mm, în cazul îmbrăcăminţiior ce se execută pentru lucrări de drumuri având viteza de proiectare mai mare de 
100 km/h; 

5 mm, în cazul îmbrăcăminţiior ce se execută pentru lucrări de drumuri având viteza de proiectare între 50 si 
100 km/h; 

6 mm, în cazul îmbrăcăminţiior ce se execută pentru lucrări de drumuri având viteza de proiectare sub 50 km/h; 
Distanţa minim admisă între două dintre cele mai mari denivelări admise, măsurată pe axa longitudinală a benzii 

de beton, este de 20 m, 
Denivel ările admise ăntre două benzi adiacente ia rostul longitudinal de contact sunt de 2 mm în cazul 

drumurilor cu două pante transversale şi pistelor aeroportuare. 
Denivelările admise între muchiile dalelor învecinate ale rosturilor transversale sunt de: 
0 mm, la rosturile de contracţie ale ămbrăcămintei ce se execută pentru lucrări de drumuri şi piste aeroportuare 

proiectate pentru o viteză de circulaţie mai mare de 100 km/h; 
2 mm, la rosturile de contracţie ale îmbrăcămintei ce se execută pentru lucrări de drumuri având viteze de 

proiectare sub 100 km/h; 
2 mm, la rosturile de lucru pentru drumuri şi piste aeroportuare, indiferent de viteza de circulaţie. 

2.2.ÎMBRĂCĂIV1INTE 
Clasa de beton rutier utilizat ia realizarea îmbrăcămintei, conform tabelului 2. 

1.4.b 
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1.4.(1 
2.3.COMPOZIŢIA BETONULUI 
2.3.1 .Compoziţia betonului, stabilită de un laborator de specialitate pe bază de încercări preliminare trebue să 

asigure obţinerea tuturor caracteristicilor cerute betonului rutier în stare proaspătă şi întărită, conform prevederilor din 
prezentul standard. 

2.3.2.îmbrăcăminţile ce se execută într-un singur strat se realizează cu agregate 0 mm... 25 mm, sau 0 mm... 
40 mm, iar cele ce se execută în doua straturi se realizează cu agregate 0 mm... 25 mm în cazul stratului de uzură şi 0 
mm... (31,5)40 mm în cazul stratului de rezistenţă. 

NOTĂ - î n lipsa unuia dintre agregate, nisip 3-7, pietriş 7-16 respectiv criblură 8-16, se poate realiza un beton 
cu granilozitatea discontinuă, avănd limitele granulometrice. Acest tip de beton nu se aplică la autostrăzi, drumuri 
publice cu trafic foarte greu, piste, căi de rulare şi platforme aeroportuare. 

2.3.3.Betonul din standardul de uzură al îmbrăcămintei de beton de ciment se realizează cu nisip natural 
STAS 662 şi criblură STAS 667. 

NOTĂ -Betoanele straturilor de uzurăpentru locurile de staţionare, platforme de parcare auto, industriale şi 
portuare, străzi şi drumuri de exploatare cu o bandă de circulaţie precum şi alei carosabile se pot prepara cu pietriş 
STAS 662 sau piatră spartă STAS 667. 

2.3.4.Betonul din stratul de rezistenţă a îmbrăcăminţilor de beton de ciment pentru drumuri şi străzi cu trafic 
( j reu, mediu sau uşor şi piste aeroportuare interne, se realizează cu nisip natural de râu şi pietriş, STAS 662 sau piatră 

spartă STAS 667. 
NOTĂ - C a materiale de adaos în stratul de rezistenţă realizat cu betoane de clasăBcR 4,0 şi BcR 3,5 se 

poate folosi cenuşă de termocentrală conform reglementărilor în vigoare. 
2.3.5.în cazul locurilor de staţionare, platformelor de prelucrare şi supralărgirilor în curbe, se poate folosi 

betonul rutier fluidificat cu aditiv FLUBERT, conform reglementărilor legale în vigoare. 
2.3.6.Compoziţia betoanelor rutiere puse în operă cu ajutorul utilajelor de cofraje fixe (longrine metalice), 

conform tabelului 3. 
Tabelul 3. 

Material Clasa betonului rutier Material 
BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5 BcR 5,0 

CimentCD 40 sau P 
45, Kg/m3 

- 330... 350 350 ...370 

CimentCD 40 Kg/m3 310 ...330 330 ...350 350 ...370 -

Raport apă/ciment, 
max. 

0,45 pentru betoane cu granulozitate continuă Raport apă/ciment, 
max. 0,47 pentru betoane cu granulozitate discontinuă 
Raport apă/ciment, 
max. 

0,52 pentru betoane cu adaos de cenuşă 
Aditiv DISAN A, % 
din masa cimentului 

0,25...0,30 pentru betoan cu granulozitate continuă Aditiv DISAN A, % 
din masa cimentului 0,30...0,35 pentru betoan cu granulozitate discontinuă şi agregate naturale concasate 
Aditiv DISAN A, % 
din masa cimentului 

0,35...0,40 pentru betoane cu granulozitate discontinuă şi agregate naturale de balastieră 

Aditiv DISAN A, % 
din masa cimentului 

0,15 pentru betoan lubrificat 

2.3.7.Caracteristicile betonului rutier proaspăt trebuie să fie conform tabelului 4. 

Caracteristica betonului Valoarea Metoda de încercare, conform: 
Lucrabilitatea:-prin metoda testării, 
mc, max. 

3 STAS 1759 

-prin metoda gradului de compactare 1,15...1,35 STAS 1759 
Densitate aparentă, kg/m3 2400 ±40 STAS 1759 
Conţinut de aer inclus, % 3,5 ± 0,5 STAS 5479 



2.3.8.Caracteristiciie betonului rutier întărit trebuie să fie conform tabelului 5. 

Caracteristica betonului Clasa betonului rutier Caracteristica betonului 
BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5 BcR 5,0 

Rezistenţa caracteristică la încovoiere (R¡nc) 
determinată la 28 de zilepe prisme de 150x150x160 
mm, conform prescripţilor tehnice în viguare, Mpa 

3,5 4,0 4,5 5,0 

Rezistenţa medie la compresiune (RJdeterminatp la 
28 de zile pe cuburi cu latura de 114 mm, fragmente de 
prisme cu latura secţiunii de 150 mm, conform STAS 
1275 sau carote conform prescripţilor tehnice în 
vigoare, Mpa 

30 35 40 45 

Gradul de gelivitate al betonului, determinat conform 
STAS 3518 

G 100 G100 G100 G100 

1.4.e 

2.4.Materiale 
Materialele de bază destinate realizării îmbrăcăminţilor rutiere de beton de ciment trebuie să corespundă 

cerinţelor tehnice de calitate, conform prevederilor standardelor şi normativelor după care acestea se produc. 

1.4.e.1.1 ART.3 PRESCRIPŢII GENERALE DE EXECUŢIE 

3.1 .PREPARAREA Şl TRANSPORTUL BETONULUI 
3.1.1.Prepararea betonului se face în instalaţii de betoane cu amestecare forţată prevăzute cu sisteme 

automate de dozare pentru toţi componenţii betonului. 
Productivitatea practicată a staţiei de betoane trebuie să fie cel puţin egală cu cea a utilajului de punere în 

operă a betonului spre a se evita staţionarea acestuia. 
3.1.2.Dozarea agregatelor, a cimentului şi a cenuşei de centrală termoelectrică, se face gravimetric. 
3.1.3.Dozarea apei şi a soluţiei de aditivi se face volumetric cu dizatoare automate sau cu cântare. 
3.1.4.La dozarea materialelor componente ale betonului se admit următoarele abateri: 
± 3% pentru fiecare sort în parte şi ± 2% pentru întreaga cantitate de agregate; 
± 2% pentru ciment, apă şi aditiv; 
± 3% pentru cenuşă de centrală termoelectrică. 
3.1.5.Durata minimă de malaxare trebuie să fie de cel plţîn 60 s de la introducerea ultimului component. 
3.1.6.Betonul preparat se transportă cu autobasculante cu benă etanşe şi curate, protejat de condiţiile 

admosferice defavorabilă (ploi, vânt, arşiţă) care pot să modifice caracteristicile sale. 
3.1.7.Durata de transport a betonului se consideră din momentul terminării încărcăturii autobasculantei şi 

sfârşitul descărcării acesteia la punctul de lucru şi nu poate depăşii valorile din tabelul 6 decât dacă se utilizează 
adezivi întârzietori recomandaţi cu acest scop de un laborator de specialitate. 

Tabelul 6. 
Temperatura amestecului de beton, °C Durată maximă de transport, min. 

15<t<30 45 
t<15 60 



3.1.8.Timpul care se scurge de ia prepararea betonului pentru stratul de reyistenţă şi până la complecta 
finisare a suprefeţei stratului de uzură nu trebuie sp depăşească timpul de începere a prizei betonului determinat 
conform STAS 1759. 

NOTĂ - N u se admite punerea în lucrare a betonului care prezintă început de priză. 

3.2.EXECUŢIA ÎMBRĂCĂMINTEI 

3.2.1 .Betonul rutier se pune în operă pe platforma pregătită, între logrine metalice aşezate la nivel pe benzi de 
mortar de ciment. Operaţia se execută mecanizat sau manual. îmbrăcămintea se execută într-unui sau două straturi, 
conform prevederilor din proiect, în funcţie de utilajul care asigură compactarea prin vibrare a betonului şi grosimea 
acesteia. 

îainte de aşternerea betonului, suprafaţa fundaţiei de balast sau piatră spartă se acoperă cu un strat de nisip 
de râu în grosime de 2 cm, după compactare, pe suprafaţa nisipului se aşează o foaie de hârtie rezistentă(Kraft) sau 
de polietilenă. Aşternerea stratului de nisip se face pe fundaţia pregătită şi compactaă corespunzător conform STAS 
6400. 

în situaţiile în care stratul superior este alcătuit de materiale stabilizate cu lianţi, mixturi asfaltice sau beton de 
- ciment, nu este necesară acoperirea suprafeţei cu strat de nisip şi hârtie Kraft sau polietilenă. înainte de aşezarea 

betonului, aceste straturi vor fi reparate, în cazul modernizărilor de drumuri, pentru a corespunde prevederilor STAS 
6400. 

3.2.2.Betonul se compactează cu ajutorul vibrofinisoarelor având: fregvenţă de vibrare 50 Hz ... 75 Hz, 
amplitudinea vibraţiilor aproximativ 1 mm şi viteza de înaintare min. 0,6 m/min, prin două treceri ale acestora pe 
fiecare strat sau prontr-o singură trecere pe toată grosimea dacă acestea sunt completate cu un utilaj de pervibrare în 
adâncime a betonului. în cazul în care compactarea se face manual, se va realiza cu ajutorul plăcilor sau grinzilor 
vibratoare având nim 3000 vibraţii/minut şi amplitudinea de aproximativ 1 mm. 

3.2.3.Finisarea suprafeţei se face cu ajutorul vibrofinisoarelor prevăzute cu grinzi finisoare; în cazul când 
vibrofinisoarele nu au asemenea dispozitive, finisarea suprafeţei se face cu ajutorul unui rulou metalic de 3 m ... 4 m 
lungime, confecţionat din ţeavă 0 250 mm având masa 150 Kg ... 200 Kg. Suprafaţa finisată a betonului se striază 
mecanic cu ustensile concepute în acest scop, după terminarea finisării. 

3.2.4.Protejarea betonului proaspat turnat în îmbrăcăminte se face în două faze şi anume: 
a) în prima fază care se consideră de la terminarea aşternerii betonului şi pană la începerea prizei acestuia, 

protejarea se efectuează prin acoperişuri de protecţie fixe sau mobile; 
b) în faza adoua, betonul se protejează prin aplicarea de pelicule de protecţie (fluid de protecţie P45, polisol 

sau alte produse chimice similare). 
NOTE: 
1 Protejarea îmbrăcămintei împotriva evaporării apei cât mai curând posibil după terminarea finisării şi strierii 

conduve la diminuarea substanţială a riscului de finisare a dalelor. 
2 Pe perioada de întărire până la darea în circulaţie a îmbrăcămintei se iau măsuri de împiedicare a 

autovehicolelor de a circula pe suprafaţa acesteia. 
3.2.5.îmbrăcămintea de beton de ciment se execută în intervalul de temperaturi admosferice +5°C ... 

+35°C.Temperatura betonului la punerea în operă nu va fi mai mare de 30°C. 
NOTÂ - î n mod excepţional, în intervalul 0°C ... +5°C lucrările se pot executa numai cu avizul beneficiarului, 

cu luarea masurilor speciale prescrise în ceea ce priveşte prepararea, aşternerea şi protecţia betoanelor conform 
prevederilor documentelor tehnico-normative în viguare. 

3.2.6.înbrăcăminţile de beton de ciment se pot da în circulaţie pentru autovehicole, conform tabelului 7. 
Tabelul 7. 

Termene orientative pentru darea încirculaţie Temperatura medie a aerului °C Termene orientative pentru darea încirculaţie 
+5 +10 | +15 +20 +25 



3.3.4.1,La drumurile de clasă tehnică I şi II, străzile de categoria I şi II, precum şi la pistele şi platformele 
aeroportuare, partea superioară a rostului de contact, pe o adâncime de 30 mm din grosimea dalei, se taie ulterior pe 
o lăţime de 8 mm ... 10 mm, pentru a se permite o uşoară introducere a produsului de colmatare 

în lungul rosturilor de contact longitudinale, îmbrăcămintea se armează cu ancore de oţel-beton OB 37 
diametru! d = 10 mm şi 100 cm lungime, aşezate la jumătatea grosimii dalei de distanţe de 1 m. Fac excepţie 
platformele cu pantă transversală sub 2%, unde armarea nu este necesară. 

3.3.5.Rosturile de dilataţie se realizează prin introducerea unei scânduri din lemn de brad (păstrată în apă 
timp de 24 h înainte de utilizare) de 20 mm ... 25 mm grosime ia partea inferioară a îmbrăcămintei până la 3 cm de la 
suprafaţa dalei în cazul îmbrăcăminţilor ce se execută într-un singur strat sau până la nivelul superior al stratului de 
rezistenţă in cazul îmbrăcăminţilor ce se execută în două straturi. Această scândură rămâne în lucrare. 

Ulterior betonui existent deasupra scândurii este îndepărtat prin executarea a două tăieturi paralele, distanţate la 20 mm ... 26 mm între ele, până 
la nivelul superior al scândurii. 

3.3.6.Rosturile de contracţie se realizează pe adâncimea de 1/4 ... 1/5 din grosimea dalei la îmbrăcăminţile 
executate într-un singur strat sau pe 1/3 ... 1/4 din grosimea totală a dalei la îmbrăcăminţile executate în două straturi, 

*"•-ou ajutorul maşinii de tăiere echipată cu două discuri diamantate concentrice alăturate de diametre diferite sau cu un 
singur disc având grosimea de 8 mm. 

3.3.7.Tăierea betonului întărit se va executa imediat ce betonul permite, într-un interval de timp de 24 h de la 
punerea în operă a betonului, conform tabelului 8. 

Tabelul 8 

Tipul cimentului 
Temperatura aerului °C 

Tipul cimentului 5 . . . 13 13 . . .22 12 . . .30 Tipul cimentului 
In tervalui de timp până la tăiere; h 

P 45, P 40 12. . .24 8 . . . 12 8 . . . 8 
CD 40 18. . .24 10... 18 8 . . . 10 

NOTĂ: în cazul defectării maşinii de tăiat rosturi sau al scăderii rapide a umidităţii relative a aerului, cu maşina 
de rezervă se va tăia în primul rând fiecare al treilea rost, revenindu-se apoi pentru tăiere celorlalte rosturi. 

3.3.8. Golul rezultat la partea superioară a rosturilor se umple (colmatează) până la suprafaţa îmbrăcăminţii cu 
un produs de colmatare astfel: 

- în cazul rosturilor de contact longitudinale sau dilataţie, umplerea golurilor se face cu asrobit sau mastic 
bituminos; 

- în cazul rosturilor de contact transversale sau de contracţie, umplerea golurilor se face fie cu asrobit, fie cu 
produse prefabricate din neopren sau cauciuc şi mastic bituminos, fie numai cu mastic bituminos. 

3.3.9. Masticul bituminos pentru colmatare are următoarea compoziţie: 
- bitum D 80/120 30% ... 35% 
- DANUVAL, tip I cu inserţie textilă sort B 10% ... 8% 
-f ier 60% ...57% 

NOTĂ: Alte produse de colmatare se pot folosi numai pe baza avizului unui institut de specialitate şi cu 
acordul beneficiarului. 

Se interzice colmatarea în exces a rosturilor. 



1.4.e.1.4 ART.4 REGULI Şl METODE DE VERIFICARE A CALITĂŢII 

1.4.e.1.5 4.1. CALITATEA BETOANELOR 
4.1 . lea l i ta tea materialelor care se folosesc se verifică conform 2.4. 
4.1.2.Contolul calităţii betonului şi al materialelor componente se face în staţiile de betoane, conform STAS 

1799, iar caracteristicile ce se verifica şi frecvenţa verificărilor se face conform anexelor A şi B la prezentul standard. 
4.1.3.întreruperea rezultatelor încercărilor efectuate pe betoanele de ciment rutiere se face în conformitate cu 

prevederile tehnice în vigoare privind executarea îmbrăcăminţilor de beton de ciment. 
4.1.4.Verificarea calităţii betonului din lucrare se efectuează prin extragerea de carotedin îmbrăcăminte. 

1.4.e.1.6 4.2. CALITATEA ÎMBRĂCĂMINTEI 
4.2.1 .Calitatea îmbrăcămintei, apreciată prin calitatea betonului rutier pus în lucrare se consideră corespunzătoare 

daca: 
- nu se constată vizual defecte de execuţie (goluri în suprafaţa sau laturile îmbrăcămintei, segregări, exfolieri, 

fisuri, crăpături etc.); 
- calitatea betonului livrai este corespunzătoere din punct de vedere al rezistenţelor la încovoiere determinate 

)e epruveîe prismatice şi al rezistenţelor la compresiune determinate pe epruvete cubice sau fragmente de prisme cu 
secţiunea de 150 

mm confecţionate la staţia de betoane, precum şi al rezistenţelor la compresiune determinate pe carote; 
- controlul prin metode nedistruciive arată că betonul are o structură corespunzătoare. 

4.2.2.Verificarea denivelărilor suprafeţei îmbrăcămintei se efectuează în timpul execuţiei, imediat după prima trecere a 
vibrofinisorului şi la recepţie, cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime şi al unei pene. 

4.2.2,1 .în profilul longitudinal, măsurarea denivelărilor se efectuează pe fiecare bandă de beton sau bandă de 
circulaţie şi anume pe axa acestora, utilizându-se dreptarul de 3 m lungime şi o pană de 20 cm lungime şi maximum 3 
cm lăţime având o înclinaţie de 1:10 şi gradaţii corespunzătoare diferenţelor de înălţime de 1 mm. Peniru a citi 
denivelarea, se introduce pana ântre îmbrăcăcminte şi faţa inferioară a dreptarului, consemnându-se numai citirile ce 
depăşesc denivelările admisibile prevăzute la 2.1.6. 
Frecvenţa măsurărilor este: la fiecare dală realizată în timpul execuţiei şi din 50 m în 50 m la recepţie sau prin sondaj 
la cererea comisiei de recepţie. 

4.2.2.2.!n profilul transversal, verificarea denivelărilor este obligatorie în dreptul profilurilor arătate în proiect şi, 
la cererea comisiei de recepţie şi între sceste profiluri. Măsurările se fac în mod similar cu cele prevăzute la, 4.2.2.1. 
pentru profilul lung, folosind însă un dreptar având o lungime egală cu jumătete din lăţimea părţii carosabile, respectiv 
pe lăţimea părţii carosabile cu pantă unică la autostrăzi, curbe cu pantă unică etc. 

4.2.3.Verificarea pantei transversale se face cu dreptarul prevăzut la 4.2.2.2. cu bolobocul şi cu o pană 
gradată având lungimea de 30 cm, grosimea de maximum 3 cm şi lăţimea la capete de 1,5 cm şi respectiv 9 cm. 
Gradaţiile pe partea superioară a penei trebuie să fie corespunzătoare diferenţelor de înălţime de 1 mm. 
Verificarea pantei transversale se face în mod obligatoriu în dreptul profilelor prevăzute în proiect şi între aceste 
profiluri la cererea comisiei de recepţie. 

4.2.4.Verificarea cotelor din axa drumului prevăzute în profilul longitudinal se face cu ajutorul unui aparat de 
nivel. 
se execută în linie continuă, neadmiţându-se frânturi. 

4.2.5.Verificarea grosimii îmbrăcămintei de beton se efectuează prin măsuri directe la marginile benzii de 
beton la fiecare 200 m şi pe carote extrase din îmbrăcăminte. 

4.2.6.Verificarea rugozităţii suprafeţei îmbrăcămintei se efectuează prin metoda înălţimii de nisip, conform 
STAS 8849. 



4.2.7.Verificarea modului de realizare şi colmatarea rosturilor, a prezenţei fisurilor şi crăpăturilor, se 
efectuează pe bază de observaţii vizuale obţinute prin parcurgerea pe jos în prima perioadă a zilei şi de preferat pe 
vreme răcoroasă a sectorului de îmbrăcăminte executat. 

NOTĂ: în cazulîn care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea pfaneităţii drumului în profil 
longitudinal, verificarea şi interpretarea rezultatelor se face cu acest aparat, conform reglementărilor tehnice în 
vigoare. 

1.4.e.1.7 4.3. REZULTATUL VERIFICĂRILOR 
4.3.1 .Rezultatele verificărilor se consemnează în evidenţele de control ale şantierelor şi fac parte integrantă din 

cartea construcţiei. 
4.3.2.Beneficiarul prin reprezentanţii săi oficiali are obligaţia de a verifica periodic datele înscrise în documentele 

de atestare a calităţii materialelor (buletine de încercări şi analize de laborator, certificate de calitate emise de furnizori 
etc). 

1.4.e.1.8 

1.4.e.1.9 ART.5 PRESCRIPŢII SPECIALE 

5.1.Defecţiunile apărute la suprafaţa îmbrăcămintei, trebuie reparate inainte de darea în exploatare a 
acesteia. Modul de reparare a loe se stabileşte de comun acord cu beneficiarul şi proiectantul şi se efectuează 
conform documentelor tehnico-normative în viguare. 

5.2.Pentru asigurarea durabilităţii în exploatare, îmbrăcăminte de beton de ciment se exclud de la tratamentul 
cu clorură de sodiu (sare gemă industrială) ce se 

efectuează iarna pentru combaterea lunecuşului, timp de 5 ani de la data execuţiei acestora. 

1.4.e,1.10 

1.4.e.1.11 ART.6 RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

6.1.Recepţia îmbrăcăminţilor de beton de ciment se efectuează în trei etape: pe fază, preliminară şi finală. 

6.2.Recepţia pe fază se face în timpul si după pregătirea platformei, 
în urma acestei recepţii se încheie proces verbal de lucrări ascunse. 
6.3.Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prezentate în documentaţie sunt complet 

terminate şi la cel puţin o lună de la darea în circulaţie. 
5.4.Recepţia finală se efectuează după expirarea perioadei de garanţie în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare privind recepţionarea lucrărilor de construcţii şi în condiţiile respectării prevederilor din prezentul standard. 



CAIET DE SARCINI NR.8 

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII 

La executarea lucrărilor de construcţii aferente se vor respecta măsurile de protecţia muncii prevăzute în 
actele normative, normele şi ordinele specifice în vigoare. Dintre acestea se amintesc: 

1. "Legea nr.90/1996", cu privire la protecţia muncii 
2. "Norme generale de protecţia muncii", aprobate de M.M.P.S. cu ord. Nr 578/1996 şi M.S. cu 

ord. nr.5840/1996 
3. "Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi 

executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat", aprobate de M.M.P.S. cu ord. 136/1995 
4. "Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere", aprobate de M.M.P.S cu 

ord. Nr. 355/1995 
5. "Norme spefice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje 

în construcţii", aprobate de M.M.P.S. cu ord. 116/1996 
6. "Norme spefice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii metalice", aprobate de 

M.M.P.S. cu ord. 56/1997 
7. "Norme spefice de securitate a muncii pentru manipularea, trnsportul prin purtare şi cu 

mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor", aprobate de M.M.P.S. cu ord. 719/1997 
8. "Ordonanţă privind apărarea împotriva incendiilor", OGR nr. 60/1997 aprobată şi completată 

de Legea nr. 212/1997 
9. "Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor", P118-1999 
10. "Norme spefice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi 

podurilor", aprobate de M.M.P.S. cu ord. 357/1998 
11. "Norme generale de prevenirea şi stingerea incendiilor", aprobate prin O.M.I. nr. 775/1998 
12. "Legea nr. 177/2000" pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996 
13. "Norme 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", 
aprobate de M.l. + M.T. cu ord. 1112+411/2000. 

La uzinarea confecţiilor metalice se vor respecta şi măsurile de tehnica securităţii muncii specifice unităţilor de 
construcţii de maşini. 

La executarea prefabricatelor din beton se vor respecta măsurile de protecţie a muncii specifice unităţilor de 
prefabricate (poligoane), precum şi staţiilor de betoane şi balastierelor. 

în cadrul activităţii de protecţia muncii desfăşurate de unităţile participante la executarea lucrărilor de 
construcţii se vor lua măsuri de introducerea imediată în practică (instructaje, măsuri concrete la punctele de lucru, 
etc.) a tuturor actualizărilor şi completărilor la normele de protecţia muncii existente, precum şi a celor nou apărute, 
sub formă de legi, norme şi normative sau regulamente, astfel încât activitatea de protecţia muncii şi igiena muncii să 
se desfăşoare pe baza actelor normative aflate în vigoare la data execuţiei. 

Organizarea activităţii de protecţia muncii se va face, atât la nivelul unităţilor de uzinare, cât şi a unităţilor de 
execuţie pe şantier (inclusiv montaj) pe baza actelor normative în vigoare, stabilindu-se în mod clar responsabilităţile 
factorilor implicaţi (conducerea unităţilor, şefii punctelor de lucru, şefii formaţiunilor de lucru şi întreg personalul 
muncitor, personalul desemnat pentru desfăşurarea activităţii de protecţia muncii precum şi proiectanţii care execută 
documentaţii tehnologice pentru lucrări de construcţii). 

Devizele ofertă pentru lucrările de executat vor cuprinde şi fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie 
a muncii stabilite pe baza proiectului tehnologic şi a proiectului de execuţie. 

în cadrul proiectului de execuţie s-a cuprins o listă de lucrări necesare în scopul prevenirii accidentelor 
(parapeţi de siguranţă, podine de lucru, tăbliţe indicatoare, dispozitive de siguranţă, etc.) 



in cadrul proiectului de organizare de şantier, întocmit de către unităţile executante de lucrări de construcţii, se 
vor cuprinde, de asemenea, măsurile de protecţia muncii şi prevenirea accidentelor sau avariilor de reţele existente pe 
amplasament sau în imediata vecinătate. în cazul în care există pericolul ca braţul, cârligul, sarcina din cârlig sau 
cablul macaralei să se atingă de conductorii unor reţele electrice, se vor lua măsuri pentru îndepărtarea acestui 
neajuns (devierea liniilor sau reamplasarea macaralei, etc.). Când nu este posibil acest lucru, nu se va lucra cu 
macaraua decât după scoaterea din funcţie a liniei electrice respective. 

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pe timpul execuţiei si al exploatarii lucrărilor proiectate, 
executantul si beneficiarul lucrărilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de proiecţie si de atentionare 
adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru proiecţia si avertizare, precum si cele pentru identificare în 
viitor al traseelor reţelelor subterane proiectate si executate. 

Lucrările periculoase trebuie sa fie semnalizate, atât ziua cât si noaptea, prin indicatoare de circulaţie sau 
tăblii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, în funcţie de situatia concreta din timpul 
execuţiei sau a exploatarii lucrărilor proiectate. 

La cartea construcţiei trebuie neaparat anexate si planşele conţinând reţele subterane cu caracteristicile lor, 
asa cum ele au fost real executate. 

în afara de lucrările de protectia muncii, de siguranţa circulaţiei si de prevenirea incendiilor prevăzute în 
cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia muncii, siguranţa circulaţiei si 

• prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de execuţie a organizarii lucrărilor, acestea 
suportându-se din cota de organizare de şantier sau din cota de cheltuieli indirecte. 

In continuare se amintesc câteva măsuri de protecţia muncii în scopul atenţionării asupra lor (însă executantul 
lucrărilor nu se va limita la această listă, fiind obligatorie respectarea şi aplicarea tuturor prevederilor legale în 
vigoare). 

a) organizarea activităţii de protecţia muncii va cuprinde toate aspectele prevăzute prin 
actele normative, ca de exemplu; 

* instructajul de protecţie şi igienă a muncii 
* controlul medical al personalului 
* propaganda de protecţie şi igienă a muncii 
* repartizarea personalului la locurile de muncă 
* reguli de igienă a muncii şi acordarea primului ajutor în caz de accidente 
* instruirea personalului muncitor şi de conducere asupra riscurilor profesionale în construcţii, precum şi asupra 

mijloacelor de combatere a lor 
* asigurarea cu mijloace individuale de protecţie 
* asigurarea cu dispozitive de siguranţă şi securitate a muncii 
* luarea de măsuri speciale de protecţie şi securitate a muncii ia executarea lucrărilor pe timp friguros 

b) măsuri de protecţia muncii la executarea lucrărilor de: 
1. încărcare, descărcare şi depozitare a materialelor 

* lucrările se vor executa în locuri special amenajate şi nepericuloase pentru muncitori 
* la operaţiunile manuale de încărcare şi descărcare se vor folosi angajaţi care întrunesc condiţiile prevăzute 

prin lege 
* se vor folosi utilaje, dispozitive şi echipamente corespunzătoare pentru asigurarea unei depline securităţi a 

muncii 
* se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutăţi maxime manevrabile manual, etc.) 
* se interzice staţionarea sau circulaţia sub materialele transportate la înălţime, precum şi în zona de acţiune a 

utilajelor care execută manevrarea materialelor 
* se vor respecta prevederile legale în vigoare cu privire la executarea acestui gen de operaţii în depozite, în 

staţii CFR (proprii sau nu) sau în cazul unor materiale speciale (acizi, butelii cu diverse gaze, substanţe toxice sau 
explozive, etc.) 

2. instalaţii electrice de şantier 
* se vor respecta măsurile specifice de protecţie prin: protejarea corectă a conductorilor electrici, pozarea lor în 

locuri fixe şi sigure în scopul evitării atingerilor întâmplătoare, utilizarea unor accesorii electrice (lămpi, etc.) fără 
defecţiuni şi fără riscul atingerilor întâmplătoare a părţilor de protecţie, separarea de protecţie a utilajelor, folosirea 



echipamentului de protecţie corespunzător pentru evitarea electrocutărilor, protecţia prin legarea la pământ sau 
legarea la un nul, dispunerea de prize de pământ, etc. 

* toate utilajele cu funcţionare electrică se vor verifica înainte de începerea lucrului. La montarea lor şi 
încercările de funcţionare se va verifica legarea la pământ şi la conductorul de nul 

* conductorii electrici se vor verifica zilnic pentru a nu prezenta deteriorări 
3. terasamente 

* înainte de începerea lucrărilor de săpături se va preda constructorului (prin grija beneficiarului) o schiţă de 
plan conţinând toate reţelele sau construcţiilor subterane ce se găsesc pe amplasament 

* executarea săpăturilor în zona cablurilor electrice subterane se va face numai după scoaterea acestora de 
sub tensiune 

* se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea prăbuşirii malurilor săpăturilor (sprijiniri, interzicerea 
depozitării pământului la marginea săpăturii, a circulaţiei mjloacelor de transport şi ridicat în apropierea săpăturilor, 
etc.) 

* îngrădirea locurilor de unitate publică situate în zona săpăturilor cu parapeţi de protecţie (h > 1,0 m), 
dispunerea de tăbliţe indicatoare, podeţe cu balustrade la trecerea peste şanţurile săpate, asigurarea iluminării acestor 
locuri pe timpul nopţii 

* se va controla sistematic starea taluzurilor 
* se vor utiliza echipamente de lucru corespunzătoare, dispozitive (podine, scări, etc.) adecvate, precum şi 

utilaje a căror funcţionare a fost verificată 
4. prepararea şi transportul betoanelorşi mortarelor 

* prepararea betoanelor şi mortarelor se va face în instalaţii centralizate, respectându-se normele de protecţia 
muncii specifice 

* transportul la şantier se va face cu autobetoniere sau cu autobasculante 
* transportul betonului pe verticală sau orizontală în cadru! şantierului se va face cu pompe de beton sau bene a 

căror stare tehnică se va verifica zilnic 
* de asemenea, se va verifica zilnic starea tehnică a utilajelor de ridicat şi transportat (macarale, etc.) 
* staţionarea sau circulaţia persoanelor sub şi în raza utilajului de ridicat, pe timpul transportului, este interzisă 
* circulaţia pe cofraje pentru transportul betonului se va face pe podine cu lăţimea de min. 1,20 m 
* la tansportul şi turnarea betonului cu pompe de beton se vor respecta normele specifice de protecţia muncii, 

cât şi instrucţiunile de funcţionare a utilajului 
5. turnarea şi compactarea betonului 

* şefii de şantier, şefii de puncte de lucru, maiştrii şi şefii de echipă îşi vor îndeplini cu stricteţe atribuţiunile şi 
obligaţiile cu privire la instructajul de protecţie a muncii, propaganda privind protecţia muncii, să urmărească aplicarea 
la locul de muncă a măsurilor de protecţia muncii, să asigure securitatea muncii 

* înainte de începerea turnării betonului, şeful punctului de lucru va controla modul de execuţie a cofrajelor, 
podinelor şi schelelor, întocmind un proces verbal de recepţie internă 

* podinele de lucru vor fi prevăzute cu balustrade şi scândură (bordură) de margine 
* se interzice accesul persoanelor în zona de betonare, unde există pericol de cădere a betonului 
* la compactarea betonului cu ajutorul vibratorului se vor lua măsuri specifice, dintre care se amintesc: 
* vibratoarele vor fi verificate înainte de începerea turnării 
* în cazul defectării în timpul turnării, ele vor fi deconectate imediat şi predate electricianului pentru verificare 
* carcasa vibratorului se va lega la pământ, iar personalul care lucrează cu vibratoare va purta cizme de 

cauciuc şi mănuşi electroizolante 
* conductorii care alimentează vibratoarele vor fi flexibili şi izolaţi în tub de cauciuc 
* în timpul deplasării vibratorului sau la întreruperea lucrului pentru un timp oricât de scurt, acesta se va 

deconecta de la reţeaua electrică 
* manevrarea vibratoarelor se va face de către personalul muncitor căruia i s-a făcut instructajul de manipulare, 

precum şi cel specific de protecţia muncii: 
* la turnarea betonului în elemente verticale se vor folosi bene cu furtun omologate, sau pâlnii montate la partea 

superioară a cofrajului 



* se va verifica starea tehnică a benei şi accesoriilor acesteia manipularea benei cu furtun sau a benei de tip 
uzual (omologată şi aceasta) se va face în conformitate cu instrucţiunile specifice de utilizare 

* se va verifica dispozitivul de agăţare în cârligul macaralei 
6. fasonarea şi montarea armăturilor de oţel-beton 

* se vor respecta normele de protecţia muncii specifice atelierelor (de şantier sau centralizate) destinate 
fasonării armăturilor şi utilizării maşinilor şi utilajelor din dotare 

* se vor utiliza echipamente de lucru, scule şi dispozitive adecvate şi în bună stare tehnică şi de funcţionare 
* se interzice montarea armăturilor în apropierea liniilor electrice sub tensiune 
* este interzisă circulaţia şi montarea armăturilor pe cofrajul planşeului înainte ca acesta să fi fost consolidat şi 

verificat 
* este interzisă circulaţia pe armăturile deja montate 
* sudarea armăturilor se va face în condiţiile de siguranţă conform normelor în vigoare (vezi şi punctul 11) 

7. zidărie 
* executarea lucrărilor de zidărie se va face pe schele tipizate sau realizate reglementar, îngrădite cu parapete 

de 1,0 m înălţime şi prevăzute cu scânduri de margine (borduri) 
* pentru circulaţie se vor folosi numai schele 
* aducerea montajului şi cărămizilor se va face cu dispozitive speciale, asigurate pentru căderea materialelor 
* dispozitivele de ridicare vor fi prevăzute cu siguranţe cu cabluri, respectându-se toate normele prevăzute de 

I.S.C.I.R. Personalul muncitor care le manevrează va trebui să fie autorizat în acest sens 
* toate golurile periculoase vor fi închise şi îngrădite cu parapeţi de protecţie 
* se vor folosi unelte şi scule adecvate şi echipamente de protecţie individual conform legii 
* conducătorul punctului de lucru este obligat în permanenţă a controla ca mecanismele şi dispozitivele 

acţionate electric să fie în bună stare (prin electricianul de serviciu) şi să fie legate la pământ 
8. cofraje, schele, eşafodaje şi scări 

* de regulă se vor folosi schele, eşafodaje, scări şi cofraje din inventar (tipizate). Dacă se utilizează elemente 
netipizate, acestea se vor executa pe bază de proiect aprobat 

* se vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare a 
acestui gen de lucrări, în conformitate cu prevederile normelor şi a fişelor tehnologice 

* la executarea (montarea) schelelor, cofrajelor, etc., personalul muncitor va fi echipat cu centuri de siguranţă 
ancorate în elementele fixe şi rezistente ale construcţiei 

* schelele interioare vor fi solide şi bine contravântuite 
* rampele de acces (scări) se vor folosi numai pentru legarea a două niveluri consecutive. Ele vor avea o 

construcţie solidă, cu lăţimea de minimum 1,0 m, echipate cu balustrade cu h > 1,0 m pe ambele părţi. Dimensiunile 
treptelor şi vangurilor se vor determina prin calcul şi se vor alcătui conform normelor în vigoare 

* scările se vor asigura împotriva răsturnării sau alunecării 
* toate elementele cofrajelor se vor executa pe baza fişelor tehnologice aprobate de conducerea unităţii de 

construcţii-montaj 
* la lucrările de cofraje va participa numai personalul muncitor admis pe baza normelor în vigoare. Se vor utiliza 

echipamente şi scule corespunzătoare. Zilnic, maiştri vor verifica starea cofrajelor luând măsuri de remediere (imediat) 
dacă este cazul. Urcarea şi circulaţia pe cofraje se va face pe scări şi podine asigurate cu balustrade de protecţie 

* la utilizarea şi confecţionarea cofrajelor din lemn se interzice fumatul 
* la utilizarea cofrajelor metalice de inventar se vor respecta prevederile proiectelor acestora şi a fişelor 

tehnologice 
9. montarea prefabricatelor 

* fişele tehnologice vor cuprinde măsuri de protecţia muncii şi echipamentul de protecţie necesar 
* conţinutul fişelor tehnologice va fi prelucrat cu întregul personal care lucrează la montare, de către 

conducătorul tehnic al montării, acesta având şi obligaţia de a asigura şi urmări utilizarea echipamentelor de protecţie, 
în zonele de montaj se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii 

* fişele tehnologice vor cuprinde şi instrucţiunile pentru manipularea, tansportul şi depozitarea prefabricatelor 
* legătorii de sarcină vor trebui examinaţi şi atestaţi pentru această activitate 



* aşezarea de materiale, scule sau alte piese peste elementele prefabricate care nu sunt montate definitiv este 
interzisă 

* este interzisă executarea lucrărilor de montaj ca şi staţionarea sub elementele care se montează 
* înainte de începerea ridicării se va verifica utilajul de montaj (macara) 
* sunt interzise lucrările de ridicare la înălţime pe vânt puternic (viteză peste 11 m/sec), pe polei, ninsoare sau 

ploaie puternică 
* dispozitivele de agăţare şi legare la cârligul macaralei se vor prevedea conform fişei tehnologice de montaj 
* nu se admite ridicarea unui element mai greu decât capacitatea de ridicare a macaralei 
* înainte de ridicarea elementelor se va face o săltare a acestuia (de circa 20 * 30 cm) în scopul verificării 

prinderii în cârligul macaralei şi în dispozitivul de ridicare 
* pentru evitarea balansului se vor utiliza frânghii de ghidare 
* în timpul ridicării nu se fac reparaţii ia utilajul ridicător sau la obiectul ridicat 
* muncitorii montori care primesc elementele la înălţime vor circula pe platforme solide prevăzute cu balustrade 

şi vor fi asiguraţi cu centuri ancorate solid de un element stabil şi rigid ai construcţiei 
* desfacerea cârligului mecanismului de ridicat de pe obiectele ridicate se poate efectua numai după ce s-a 

verificat stabilitatea sigură a acestor obiecte, conform fişei tehnologice 
* se admite aşezarea provizorie, însă sigură, a obiectelor ce se montează numai pe alte elemente de construcţii 

deja montate şi consolidate definitiv, conform proiectului 
* prinderea elementelor prefabricate se va face numai în locurile stabilite pri proiect. Se vor utiliza numai cabluri 

confecţionate industrial şi omologate 
* pentru lucrările de încărcare, descărcare, transport şi depozitare, producătorul de elemente prefabricate va 

întocmi fişe tehnologice care vor cuprinde şi măsurile de protecţia muncii 
* elementele prefabricate care, după desprinderea din cârligul macaralei nu prezintă suficientă siguranţă vor fi 

consolidate cu cabluri de întindere prinse de elementele solide ale construcţiei 
* montarea planşeelor prefabricate la fiecare nivel superior este permisă numai după aşezarea planşeului 

nivelului inferior. Golurile rămase în planşeu, având suprafaţa mai mare de 900,0 cm2 se vor acoperi cu podine 
provizorii bine fixate 

* lucrările de monolitizare se vor executa de pe pianşeele gata montate sau de pe schele şi cu centuri de 
siguranţă, după caz 

* executarea lucrărilor interioare este permisă numai dacă, deasupra locului de muncă, sunt montate şi 
solidarizate cel puţin două planşee 

în timpul montării prefabricatelor, pentru trecerea de la un element la altul se vor executa podeţe prevăzute cu 
balustrade de protecţie 

* se interzice mersul pe talpa superioară a grinzilor metalice 
* înainte de începerea lucrărilor de montare, conducătorul punctului de lucru este obligat să verifice: 

respectarea condiţiilor prevăzute în fişa tehnologică, starea tehnică a utilajelor şi dispozitivelor de ridicare, starea 
elementelor prefabricate, instruirea personalului muncitor, instructajul cu privire la protecţia muncii şi avizul medical al 
acestuia, capacitatea de ridicare a macaralei, etc. 

10. montarea construcţiilor metalice 
* montarea confecţiilor metalice se va face pe baza fişei tehnologice care va cuprinde utilajele, dispozitivele şi 

echipamentele necesare, respectiv măsurile de protecţia muncii ia acest gen de lucrări, pe fiecare element 
* şefului de punct de lucru îi revine sarcina de a prelucra cu întreg personalul muncitor, conţinutul fişei 

tehnologice cu privire atât la operaţiile de montaj, cât şi la protecţia muncii. De asemenea, şeful punctului de lucru 
răspunde de punerea în practivă a măsurilor de protecţia muncii, de distribuirea echipamentelor de protecţie, de 
verificarea bunei funcţionări a utilajelor şi dispozitivelor de montaj 

* pentru prinderea elementelor metalice în cârligul macaralei se vor folosi dispozitive adecvate, sigure şi care să 
permită desprinderea uşoară, după montaj, fără ca muncitorii să fie nevoiţi să se urce spre cârlig 

* se vor prevede diferite piese sudate (inele) solide, pentru fixarea carabinelor centurilor de siguranţă ale 
montorilor 

* pentru pregătirea sudării şi sudarea îmbinărilor de montaj se vor folosi schele suspendate, conform fişei 
tehnologice 



* este interzisă lăsarea în stare suspendată a elementelor în curs de ridicare 
* desprinderea din cârligul macaralei este permisă numai după verificarea stabilităţii lor, care se va realiza 

astfel: 
* pentru stâlpi tronson de bază, prin prinderea în cele patru buloane de ancoraj 
* pentru stâlpi tronson curent, prin prinderea în toate buloanele de montaj şi ancorarea cu cel puţin trei ancore 

rigide (şpraiţuri) şi executarea a 10% din sudurile definitive de ia cele patru tălpi ale stâlpului 
* pentru grinzi, prin aşezarea pe scaune sau suporţi şi prinderea cu eclise şi şuruburi de montaj 
* pentru diagonale la contravântuiri verticale, prin executarea a cel puţin 20% din cordoanele de sudură de 

montaj prevăzute în proiect 
* este interzisă circulaţia pe talpa superioară (sau inferioară) a grinzilor metalice deja montate 
* la montarea confecţiilor metalice, muncitorii vor avea, pe lângă centura de siguranţă, frânghii şi încălţăminte 

nealunecoasă (cu talpa subţire) 
* este interzisă staţionarea sub piesele ce se montează 
* ordinele şi dispoziţiile de serviciu transmise direct muncitorilor se vor da cu tot calmul şi fără semne stridente 

care ar putea produce vreo emoţie sau le-ar distrage atenţia de la menţinerea echilibrului 
11. lucrări de sudură 

* la lucrări de sudură nu sunt admişi decât muncitori calificaţi, care au absolvit cursuri de specialitate, au făcut 
yn instructaj special de tehnică a securităţii muncii şi au vârsta de peste 18 ani 

* persoanele care execută sudura, respectiv cele care execută verificarea sudurii (indiferent de faza de 
execuţie) vor fi dotate cu echipamen de lucru şi protecţie adecvat prevăzut în normative şi au obligaţia de a folosi 
acest echipament în timpul lucrului. La executarea lucrărilor de sudură pe schele la înălţime se vor lua măsuri de 
siguranţă şi securitate atât pentru sudor cât şi pentru aparatul de sudură, pentru a nu cădea, iar schelăria din lemn se 
va proteja cu foi de tablă împotriva unui eventual incendiu. Sudorii vor fi dotaţi cu centuri de siguranţă. Personalul 
desemnat cu verificare şi controlul sudurilor va fi de asemenea dotat cu echipament de protecţie specific lucrului la 
înălţime (centuri de siguranţă, căşti de protecţie şi mască de protecţie în cazul verificărilor în timpul sudării) 

* în funcţie de procedeul de sudare - de regulă sudură electrică - se vor respecta măsurile prevăzute în normele 
de tehnica securităţii muncii la instalaţii de joasă tensiune, elaborate de Ministerul Energiei Electrice şi în standardele 
de stat privind transformatoarele de sudură. De asemenea, se vor respecta toate normele aflate în vigoare cu privire la 
protecţia muncii la executarea sudurilor prin diferite procedee 

* se interzice executarea lucrărilor de sudură sub cerul liber pe timp de ploaie sau ninsoare sau în apropierea 
unor materiale sau produse inflamabile 

12. lucrări de protecţii anticorozive şi la foc 
* protecţia anticorozivă (urmată de protecţia la foc) se face la elementele metalice rămase aparente după 

montajul structurii metalice şi a elementelor din beton 
* protecţia anticorozivă se va face cu vopsele pe bază de răşini şi solvenţi organici care sunt toxici, inflamabili şi 

explozivi, motiv pentru care (atât la uzinare, cât şi după montaj) se vor respecta următoarele măsuri: 
* se va asigura o bună ventilaţie artificială pusă în mişcare înainte de începerea lucrului 
* temperatura camerei unde se execută vopsirea nu va depăşi 16 * 20°C 
* se va asigura o bună ventilaţie de absorbţie locală 
* instalaţia electrică va fi ermetică, antiexplozivă şi la o tensiune de 12 -M4 V 
* se vor aduce la locul de muncă numai cantităţile de materiale care vor fi puse în operă în cel mult 6 ore 
* se va interzice aproprierea cu flacără sau cu surse de scântei la o distanţă mai mică de 25,0 m 
* lacurile şi vopselele se vor aduce în ambalaje bune, iar păstrarea lor nu se va face la locul de lucru 
* materialele folosite pentru ştergere vor fi depozitate într-un loc ferit de incendiu 
* curăţirea uneltelor de vopsit nu se va face la punctul de lucru 
* aparatele de vopsit vor fi verificate periodic asigurând buna lor funcţionare 
* se vor instala extinctoare cu con şi spumă chimică şi lăzi cu nisip la punctul de lucru 
* căile de acces vor fi libere şi uscate 
* nu vor fi admişi la lucru muncitorii fără vizita medicală lunară şi fără instructajul necesar de protecţia muncii 
* se vor respecta măsurile de prevenire a incendiilor 



* şefii punctelor de lucru vor supraveghea executarea lucrărilor conform tehnologiilor adoptate şi cu respectarea 
măsurilor de prevenirea incendiilor 

* la executarea lucrărilor de protecţie la foc a elementelor metalice se vor respecta măsurile de protecţia muncii 
specifice în fişele tehnologice specifice acestui gen de lucrări 

c) Prin proiectul de organizare de şantier întocmit de unităţile de construcţii-montaj se vor preciza măsurile 
cu privire la accesul în şantier ai utilajelor, circulaţia auto şi pe cale ferată în interiorul şantierului, transportul 
materialelor, organizarea depozitelor de şantier. Şantierul se va delimita de locurile publice din zonă prin împrejmuire 
şi efectuare a pazei permanente şi controlul persoanelor care intră în şantier. Se vor amenaja locuri speciale pentru 
aprovizionarea şantierului cu energie electrică, apă tehnologică şi potabilă. Se vor plasa tăbliţe indicatoare în locuri 
periculoase. 

Proiectul de organizare de şantier va cuprinde toate măsurile necesare desfăşurării execuţiei în bune 
condiţiuni, fără pericol de accidente şi avarii reţele, prin dezafectarea, mutarea sau devierea, sau scoaterea temporară 
din funcţiune a reţelelor aflate pe amplasament, respectiv în imediata vecinătate a şantierului. 

NOTA IMPORTANTA 
Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescripţiilor tehnice de baza (stas-uri, normative, 

instrucţiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului. 
Orice modificări ulterioare in continutui prescripţiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca si orice 

noi prescripţii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile 
din cadrul prezentului caiet de sarcini. 

Data: 
Mai 2020 

întocmit, 
Ing. GAINA MARIAN 
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