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      Proiect:         Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul Arad  

      Beneficiar:    Municipiul Arad 

      Faza:             P.T. + D.D.E. + C.S.                                                       

 

 

 

    

I.  BREVIARE DE CALCUL 

 

 

ANTEMASURATORI 

1-LUCRARI EXECUTIE/REABILITARE TREPTE 

 

 

CATEGORIA DE LUCRARI : Terasamente 

 

1.Sapatura 363 mc 
NR. SIMBOL DENUMIRE OPERAŢIUNE UM CANT. 

1 TSC04G1 
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu motor cu 

ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria III  
smc 3,63 

4 TRA01A02P 
Transportul pamantului cu autobasculanta 

363mcX1.7t/mc 
t 617 

5 TSD03C1 

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I-IV 

executata cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP in straturi cu 

grosime de 21-30 cm 

smc 3,63 

 

 

2. Spargere beton-40mc 
 

Nr. Simbol Denumire operaţiune UM Cant. 

1 RPDB38B% 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate 

pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. 

executate in: alei, trotuare sau fundatii de drumuri; 

mc 40 

2 TRA01A25 

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta 

pe dist.= 25 km. $ 

40mcx2.4to/mc 

to 96 
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CATEGORIA DE LUCRARI : Structura 

 
 

3. Strat de fundatie balast 
Nr. Simbol Denumire operaţiune UM CANT.PT 

1 DD11A% 

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta 

filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara: cu asternere 

manuala; 

mc 168 

2 TRA01A15 

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta 

pe distanta de 25km 

-balast-168mcx1,7to/mcx1,311 

to 374 

3 TRA05A02 
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km 

-(balast) 168mcx0,232 
to 39 

 

 

 

2. Strat de beton C12/15 

Nr. Simbol Denumire operaţiune UM CANT.PT 

1 CA01D1 Turnarea betonului simplu marca C12/15 in straturi de 10 CM grosime, 

pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M 

inclusiv 

mc 84 

 

5 

TRA06A20 Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 20 km 

84mc*2.4 

 

 

t 

 

 

202 

 CB02A1 Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala 

din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. 

mp 35 

 CMJ15A10 Scari de beton demontare cofraje, pt. trepte brute de beton ml 350 

 TE06C1 Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM 

Armare placa C12/15 

mp 841 

 TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe 

dist.= 30 km. 

4.5kg/mp x 841=3,8to 

to 3,8 
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2. Trepte acces-beton C30/37 

Nr. Simbol Denumire operaţiune UM CANT.PT 

1 CA01A1 Turnarea betonului simplu marca.C30/37 in fundatii continue, izolate si 

socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv 

trepte 

mc 143 

 

 

2 

 

 

TRA06A20 

Transportul betonului cu autobetoniera la distanta de 20 km 

143mc*2.4 

 

 

t 

 

343 

3 CB02A1 Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala 

din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. 

mp 164 

4 CMJ15A10 Scari de beton demontare cofraje, pt. trepte brute de beton ml 800 

7 TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe 

dist.= 30 km. 

Travertin=30kg/mp x 459=6,7 to 

to 13,7 

 CI11B-3# Placaje din marmura, travertin, piatra (placi, straifuri, etc.) aplicate pe 

suprafete plane, la pereti si stalpi, exclusiv montarea glafurilor, fixate 

cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T, cu adaos de var de 

3 CM grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf din marmura 

respectiv travertin sau piatra, pentru dimensiuni ale placilor pana la 

0,20 mp/buc inclusiv din marmura si travertin cu grosime peste 5 CM 

pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,20 mp/buc 

mp 459 

 RPCB11A+ Buciardarea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou mp 400 

 CF15A# Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar 

de ciment M 100-T de 2 CM grosime medie, la pereti din beton sau 

caramida, cu suprafete plane 

mp 80 

 IZA02XA Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin frecare 

cu peria de sirma 

mp 627 

 RCSB18A% Injectarea fisurilor (deschidere <3MM, adancime <15CM) cu rasini 

epoxi., exec.in diafragme B.a. 

ml 200 
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2-LUCRARI EXECUTIE RAMPE 

CATEGORIA DE LUCRARI : Terasamente 
 

 

1. Frezare asfalt -872 mp  
NR. SIMBOL DENUMIRE OPERAŢIUNE UM Cant. 

1. DI20A01^ 

Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii asfaltice cu 

grosimea de 4 cm  

872mpx0.04m=35mc 

mp 872 

 

2. 

TRA01A15 Transportul rutier al materialelor , semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist. de   15 km 

 35x1.7=145 to 

t 60 

 

                                               

2.Sapatura 342 mc 
NR. SIMBOL DENUMIRE OPERAŢIUNE UM CANT. 

1 TSC04G1 
Sapatura mecanizata cu excavatorul de 0.40-0.70 mc cu motor cu 

ardere interna cu descarcare in autovehicole in teren categoria III  
smc 3,42 

4 TRA01A02P 
Transportul pamantului cu autobasculanta 

342mcX1.7t/mc 
t 581 

5 TSD03C1 

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria I-IV 

executata cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP in straturi cu 

grosime de 21-30 cm 

smc 3,42 

 L1C31A1 
Compactare strat de balast cu ajutor placi vibrocompactare sau a altor 

utilaje metalice similare 
smp 9,86 

 

 

3. Strat de fundatie balast 
Nr. Simbol Denumire operaţiune UM CANT.PT 

1 DD11A% 

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta 

filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara: cu asternere 

manuala; 

mc 205 

2 TRA01A15 

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta 

pe distanta de 25km 

-balast-205mcx1,7to/mcx1,311 

to 457 

3 TRA05A02 
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km 

-(balast) 205mcx0,232 
to 47,6 
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4.Strat de baza din piatra sparta amestec optimal -15cm 

NR. SIMBOL DENUMIRE OPERAŢIUNE UM Cantitate 

1. 

DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, 

cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; 

 

mc 147 

2. TRA01A15 

Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculanta pe distanta de 15km 

-p sparta-147x1.63*1.5t/mc 

t 359,4 

3. TRA05A02 
Transport apa cu cistema la distanta de 2 km 

- 147mc*0.25= 
t 36,75 

 

 

 

7.BA8-3cm 

Nr. Simbol Denumire operaţiune UM Cantitate 

1 DB01A1 
CURATIREA PT. APLICAREA IMBRACAMINTII SAU TRATAM. 

BITUM A STRAT. SUPORT 
mp 986 

2 DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETEI STRAT DE BAZA smp 9,86 

3 TRA05A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR t 0,44 

4 TRA01A15 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 

SEMIFABRICATE 986X0.03X2.4x1.003 
t 71 

5 DB16H1 IMBRACAMINTE BET. ASF. CU AGREGAT MARUNT-4cm mp 986 

 6101465 STRAT DE UZURA  BA8    t 71 

 

 

 

 

CATEGORIA DE LUCRARI  : Mana curenta din teava metalica L=150 ml 

Nr. Simbol Denumire operaţiune UM Cantitate 

1. CH04A01> 

Mana curenta metalica, teava cu diametrul de 11/4 mm, dreapta 

montata pe suporti de15 cm, fixare in zid caramida sau parapet beton, 

mana curenta balustrada zidita(ml) 

ml 150 

2. TRA02A30 

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe 

dist.= 30 km. 

50kg/ml 

to 7.5 

 

 
CATEGORIA DE LUCRARI  -Spatii verzi - 300mp 

Nr. 

Crt. 

Simbol Denumire operaţiune UM Cantitate 

1. TSH03A1 

Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi cu 

pastrarea structurii in teren mijlociu 

300mp *0.10 

mc 30 

2. TSH05A1 

Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren 

orizontal sau cu panat la 20% cu pastrarea structurii in 

straturi 

mp 300 
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3. TSH09B1 Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% smp 3 

4. TRA01A02 
Transport rutier al materialelor semifabricatelor cu 

autobasculanta pe distanta de 2 km 30 *1.8 
to 54 

 

 

 

 

2-MOBILIER URBAN 

 

 
 

CATEGORIA DE LUCRARI  -Mobilier urban 

Nr. 

Crt. 

Simbol Denumire operaţiune UM Cantitate 

1. RPCO48B+(asim) Procurare si montare jardiniere beton buc 16 

2. CL24A%(asim) Procurare si montare banci lemn pe cadru metalic buc 16 

4 TRA01A15 

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 

SEMIFABRICATE  t 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Ovidiu Ursanu 
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IV.6 Anexe 

 

Masuri tehnico-organizatorice de intervenţie si prim ajutor la locul de munca 

 Intervenţia va fi efectuata de personal instruit. Se va folosi, daca este nevoie, trusa de prim 

ajutor din dotare care trebuie sa fie in permanenta la loc vizibil si accesibil. Se va anunţa imediat 

evenimentul pe cale ierarhica si lucratorii desemnaţi cu securitatea si sănătatea in munca. 

 Imediat dupa acordarea primului ajutor, daca mai este cazul, se apelează la numărul de 

telefon 112 pentru a se solicita intervenţie de specialitate. 

Care sunt cele mai frecvente urgenţe? 

• Căderea de la înălţime. 

• Surparea tranşeelor. 

• Deversări toxico-chimice. 

• Contactul cu linii de gaz sau electricitate. 

Traficul care interferează cu zona de lucru. Cum ne pregătim pentru urgenţe? 

 Fiecare lucrator din şantier rebuie sa cunoască planul de urgente care va fi intocmit de 

către constructor conform legislaţiei in vigoare 

 Sistemul de avertizare şi semnalul de alertare şi evacuare a muncitorilor. 

 Tot personalul să cunoască locurile de afişaj a numerelor de telefon pentru spital, 

pompieri, companii de utilităţi publice etc. 

 întreg personalul trebuie să ştie cine este coordonatorul de urgenţe şi care sunt 

persoanele instruite în acordarea primului ajutor/masaj cardiac. 

 Toată lumea trebuie să fie instruita în legătură cu planul de urgenţă şi să participe la 

simulări regulate de urgenţe. 

Dacă sunteţi primul la locul unui accident: 

 Informaţi-vă superiorul 

 Chemaţi ajutoare medicale cât mai repede posibil. 

 

 Nu acordaţi prim-ajutor sau asistenţă medicală victimei decât dacă aţi fost instruit în mod 

corespunzător. 

 Nu mişcaţi victima dacă nu se află în pericol iminent (precum incendiul, vaporii toxici sau 

vreo structură instabilă etc.) 

 Când vă apropiaţi de locul unui accident, asiguraţi-vă ca nu există ameninţări din punct de 

vedere al factorilor de mediu atât pentru dv, cât şi pentru victimă. 

 Nu aşteptaţi până in momentul în care vă confruntaţi cu o urgenţă. 

 Aflaţi care sunt persoanele desemnate să acorde prim-ajutor la locul dv. de muncă. 

In caz de electrocutare: 

 Se scoate accidentatul de sub acţiunea curentului electric prin deconectarea porţiunii din 

instalaţie in contact cu accidentatul (se întrerupe curentul electric, se vor smulge firele 

conductoare de curent). 
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 ATENŢIE! - Se acţionează cu ajutorul mânuşilor electroizolante sau halatului sau salopetei 

(bine uscat) care se infasoara pe mana cu care se intervine. 

 Se întinde accidentatul pe un loc uscat, se trage capul victimei si se introduce sub ceafa un 

suport de haine (salopeta, halat). 

 Se desface camasa, se eliberează caile respiratorii. 

 Se deschide gura, se eliberează limba. 

 Se pune pe gura victimei o batista si se incepe respiraţia gura la gura; in cazul in care gura 

nu poate fi deschisa operaţiunea de reanimare se face pe narile nasului victimei. 

 După executarea câtorva suflări (gura sau nas) operaţiunea de reanimare se executa prin 

mişcarea braţelor care se duc in coşul pieptului. 

 Operaţiunea de reanimare se executa pana la venirea personalului medical. 

 

In caz de răniri - hemoragii: 

 Se opreşte sângele in zona afectata prin aplicarea unui garou deasupra rănii (tub din cauciuc 

elastic, in lipsa acestuia cu cravata, curea, sfoara). Se dezinfectează rana (cu apa oxigenata si cu 

tifon steril). Se aplica pe rana câteva comprese sterile incat toata suprafaţa sa fie acoperita. Se va 

efectua in asa fel incat sa împiedice circulaţia sângelui. Se va transporta la prima unitate 

spitaliceasca. 

 

In caz de fracturi - luxatii - entorse - arsuri: 

a) Fracturile - pot fi închise sau deschise. Primul ajutor va consta din: 

-   imobilizarea fracturii cu ajutorul atelelor confecţionate din lemn sau carton; 

 - transportul bolnavului la cabinetul medical sau spital. In cazul cand accidentatul are o hemoragie 

puternica se procedează de urgenta la oprirea acesteia prin mijloace cunoscute; -   se pansează 

rana; 

 - se imobilizează fractura; se transporta la spital. 

■ In cazul fracturării coloanei vertebrale, accidentatul se va imobiliza pe un plan dur (usa, 

scândura lata). 

■ Se va aşeza cu fata in sus, incat sa se asigure permeabilitatea cailor de respiraţie superioara. 

■ Se va transporta de urgenta la spital. 

b) Luxatii - entorse - se imobilizează provizoriu articulaţia cu aţele. 

■ Se pansează plaga (atunci cand exista); 

■ Se transporta accidentatul Ia spital. 

c) Arsuri 

■ Se scoate accidentatul din zona periculoasa. 

■ Se aplica comprese (fese) cu apa curata pentru a intrerupe activarea căldurii asupra ţesuturilor. 

■ Daca hainele ard, se arunca peste victima o pătura sau haina. 

■ Daca victima cere de baut i se va da apa îndulcită, ceai, limonada. 
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CERINTE DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA 

 

 Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii se vor respecta cerinţele proiectului, 

caietelor de sarcini pe specialităţi (structura, arhitectura, instalaţii), specificaţiilor tehnice ale 

materialelor utilizate elaborate de proiectant Conform legii 622/2004, privind stabilirea condiţiilor 

de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, materialele/produsele care se pun in opera 

trebuie insotite de declaraţii de conformitate cu specificaţiile tehnice in vigoare si inscripţionate 

cu marcajul CE.  

  Masuri de reducerea zgomotului 

 Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor se realizează prin folosirea unor scule si utilaje 

cu grad sporit de silentiozitate, prevăzute cu atenuatoare de vibraţii, atestate si revizuite tehnic 

periodic. De asemenea se propune folosirea unor materiale si tehnologii fono si termoizolante 

astfel incat nivelul maxim de zgomot sa nu depăşească cea 109 Db/lpW (STAS 10009/98 si 

legislaţia in vigoare). Şantierul se va amenaja corespunzător pentru protecţia împotriva zgomotului 

si vibraţiilor.  

 Protecţia aerului 

 Pe tot parcursul derulării lucrărilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atat prin 

stropire cu apa cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite. 

 La execuţia lucrărilor se folosesc utilaje si echipamente atestate tehnic si cu reviziile 

tehnice efectuate Ia timp. Se optimizează exploatarea parcului de autovehicule in vederea reducerii 

emisiilor poluante. 

 Evacuarea deşeurilor - proprietarul pune la dispoziţia antreprenorului general un număr 

suficient de containere selective şi se va asigura de evacuarea lor pe durata lucrărilor. Containerele 

vor fi golite de către o întreprindere specializată, la cererea managerului de proiect (costurile fiind 

forfetare, se vor suporta proporţional de către fiecare unitate de lucru). Această operaţiune ce are 

ca scop facilitarea şi organizarea gestiunii deşeurilor nu diminuează cu nimic responsabilităţile 

întreprinderilor vis-a-vis de deşeurile lor. 

 Intreprinderile vor asigura zilnic curăţarea zonelor de lucru şi se vor transporta cu mijloace 

adaptate toate deşeurile până la containere. 

 Evacuarea molozului şi a altor deşeuri prin goluri tehnologice este interzisă! 

 Se vor colecta selectiv, in recipiente corespunzătoare fiecărui tip si se vor depozita separat, 

temporar, pe o platforma special amenajata si întreţinuta. Evacuarea acestora se face pe baza de 

contract, de către o firma specializata in acest domeniu, iar depozitarea si reciclarea acestora se va 

face numai Ia rampele existente, autorizate. Deseurile biodegradabile si periculoase pentru mediu 

si om sunt preluate pe baza de contract. 

 Se va acorda o atenţie deosebita modului de gestionare a deşeurilor inerte (beton, cărămizi, 

sticla pamant, materiale ceramice) cat si a deşeurilor recuperabile (lemn, fier vechi) pentru a se 

evita contaminarea acestora cu substanţe organice sau anorganice. 
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 Pentru evacuarea deşeurilor de la etajele superioare ale construcţiilor se vor utiliza instalaţii 

de descărcare gravitaţionala. 

 Evacuarea deşeurilor lichide ( substanţe chimice, combustibili, etc) se va face prin 

colectarea in recipiente speciale, care vor fi predate firmelor autorizate de colectare. 

 De asemenea se urmăreşte refacerea cadrului natural la finalizarea lucrării, daca acest lucru 

este stipulat in contractul incheiat cu beneficiarul lucrării. 

 Substanţe periculoase - aceste produse se vor depozita in locuri special amenajate si vor fi 

inventariate in conformitate cu reglementările in vigoare. 

 Manipularea si folosirea substanţelor periculoase se va face numai de personal instruit in 

acest scop care cunoaşte riscurile ce pot sa apară funcţie de tipul substanţei utilizate si prescripţiile 

producătorului. 

 In cazul utilizării substanţelor şi materiilor periculoase, constructorul va asigura, evacuarea 

ambalajelor, a recipientelor murdare şi a altor substanţe poluante, urmărind indicaţiile 

producătorului din fişa cu date de securitate. 

 Constructorul va comunica coordonatorului cu SSM dovada de trimitere a produselor sau 

ambalajelor către întreprinderea abilitată să efectueze astfel de prestaţii.  

Prevenirea si stingerea incendiilor 

 In cazul producerii unui incendiu (la magazia de materiale, in timpul lucrărilor de sudura, 

folosirea necorespunzatoare a instalaţiei electrice, fumatul in spatii neamenjate) se aplica masurile 

prevăzute in planul de intervenţie al şantierului, care va fi întocmit de către personal autorizat, in 

conformitate cu reglementarilesi legile specifice in vigoare. 

 

 

Regulament organizare de santier 

 

1. DISPOZIŢII GENERALE 

 Prezentul document a fost stabilit in conformitate cu prevederile legislative romaneşti dupa 

care a fost comunicat tuturor pesoanelor fizice sau juridice implicate. 

 Toate persoanele prezente pe şantier, indiferent de locul de munca in care se găsesc, trebuie 

sa se conformeze legilor si textelor reglementare in vigoare, planului general de sănătate si 

securitate precum si prezentului regulament. 

 In mod general, notele de servici pot completa sau preciza dispoziţiile acestui regulament 

sau modalităţile sale de aplicare daca ele conţin prescripţii generale si permanente pentru toti 

salariaţii in materie se sănătate si securitate precum si in materie de disciplina. 

 In mod particular, notele de servici pot face obiectul unei comunicări specifice(se 

adresează doar unor lucratori si numai pentru o anumita lucrare) si atunci acestea se aplica direct. 

 In prezentul regulament prin angajator se intelege orice persoana juridica care utilizează 

forţa de munca pentru realizarea lucrărilor contractate. 
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2. SĂNĂTATE SI SECURITATE 

 Fara a fi exonerat de răspunderi angajatorul prevenirea accidentelor de munca si a 

îmbolnăvirilor profesionale implica conştientizarea din partea salariaţilor propri, dar si a celor 

aparţinând altor angajatori, a riscurilor care exista la locul de munca, a respectării regulilor al căror 

scop este reducerea si suprimarea accidentelor. 

 Toate persoanele prezente pe şantier trebuie sa se conformeze dispoziţiilor generale 

prevăzute in legislaţie sau in normele interne, precum si celor prevăzute in prezentul regulamentul 

de şantier. 

2.1. Sali de mese 

 Dupa fiecare masa, angajatorul trebuie sa supravegheze Ia curăţarea locaţiei de servire a 

mesei si la aşezarea echipamentelor care sunt instalate in aceasta. 

 Accesul in sala de mese este permis numai in intervalele fixate pentru servirea mesei. Este 

interzisa servirea mesei Ia locul de munca sau in vestiare. 

 Cel care a amenajat sala de mese sau o are in administrare se ocupa direct si nemijlocit de 

aceasta. 

2.2. Vestiarele si grupurile sanitare ale întreprinderilor 

 Accesul Ia vestiare nu este permis decât la orele normale de venire si de plecare - excepţie 

fac cazurile cand exista acordul conducerii. 

 Dulapurile-vestiare utilizate de către lucratori trebuie păstrate in stare ce curăţenie si igiena 

(titularul va asigura curăţarea acestora cel puţin odată pe luna, sau de cate ori se impune acest 

lucru).  Antreprenorul general 3(AG) va supraveghea folosirea corecta a instalaţiilor puse Ia 

dispoziţie: dusuri, chiuvete, toalete, etc. 

          Intreţinerea si curăţenia va fi asigurata de către fiecare angajator in parte. Coordonarea 

acestei activităţi o va face AG. Acest lucru nu exonerează de răspundere nici pe AG dar nici pe 

angajatorii cărora le-a fost pus la dispoziţie un spaţiu sau teren pe care sa-si faca amenajările 

necesare. 

2.3. Băuturile 

2.3.1. Băuturile alcoolice 

 Introducerea si consumul oricărei băuturi alcoolice pe şantier este interzisa. 

2.3.2. Prezentarea la munca 

 Este interzisa prezentarea la munca si rămânerea pe şantier a persoanelor aflate sub 

influenta alcoolului sau a substanţelor stupefiante, halucinogene sau psihotropice. 

 Atunci cand se observa a stare anormala a unuia sau mai multor lucratori, aceştia vor putea 

fi supuşi unei verificări prin testare "alcooltest" sau alte metode. 

2.4. Substanţe stupefiante, halucinogene sau psihotropice 

 Introducerea, deţinerea, comercializarea sau consumul acestor substanţe este interzisa in 

incinta şantierului. 

2.5 Fumatul 

 Fumatul este interzis in spatiile comune, in barăci, magazii, sali de mese, precum si in toate 

locurile unde acesta poate prezenta un risc sau exista un panou de interdicţie. 
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 Respectând aceste reguli pot fi amenajate locuri speciale de fumat, care vor fi semnalizate 

si dotate corespunzător. Cel care amenajeza locurile de fumat este obligat sa Ie doteze 

corespunzător. 

 

3. MEDICINA MUNCII 

3.1. Fisa de aptitudini 

 Toti lucratorii care intervin pe şantier, prin grija angajatorului propriu, trebuie sa posede 

un document eliberat de către medicul de medicina muncii din intreprinderea sa din care sa reiasă 

in mod clar si fara echivoc ca sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei 

(ocupaţiei) in condiţiile specifice şantierului. 

 Acest lucru se refera si la controalele medicale specifice exercitării unor meserii ce necesita 

o autorizare speciala. Aceste documente trebuie sa fie valabile, atat ca data a eliberării cat si a 

riscurilor care au fost luate in vedere la eliberarea lor. 

 Fiecare angajator va intocmi o lista, semnata si stampilata, a personalului propriu, prezent 

pe şantier dupa următorul tabel: 

Angajator - date de identificare nr. inreg. Confirmare de primire AG data primirii 

nr 

1 

nume / prenume ocupaţia 

profesia 

meseria 

contract de 

munca 

nr 

contract de 

munca 

nr si data fisei 

de aptitudini 

observaţii - apt / inapt 

pentru 

n       

      

semnătura si stampila angajatorului 

 

 Aceste liste vor fi actualizate ori de cate ori este nevoie de către angajator. Orice abatere 

constatata va fi aspru sancţionată. 

 AG va păstra aceste liste in partida privind planul general de coordonare pe durata 

efectuării lucrărilor in dosarul întreprinderii in cauza. 

3.2. Punctul de prim-ajutor 

 Un punct de prim-ajutor va fi instalat in şantier, odată cu deschiderea lucrărilor. 

Localizarea acestuia prin semnalizare si asigurarea dotării minime vor fi făcute prin grija AG. 

 Dotarea si asigurarea serviciului de permanenta la punctul de prim-ajutor va fi adaptata la 

numărul de persoane existente pe şantier in acel moment. 

 Chiar in cazul in care pe şantier se afla doar un singur angajator, punctul de prim-ajutor va 

fi dotat cu cel puţin o trusa de prim-ajutor, un sistem de comunicare cu serviciul local de urgenta 

si semnalizare corespunzătoare. 

 Fiecare angajator are obligaţia de a numi cel puţin o persoana, instruita corespunzător, care 

sa poată acorda ingrijiri medicale pana la sosirea serviciului local de urgenta. 

 Orice rănire, vătămare sau stare de indispoziţie trebuie semnalate imediat si acordate 

îngrijirile medicale necesare. 

3.3 Conduita in caz de accident 
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 Orice accident, chiar si uşor, survenit cu ocazia sau in cursul muncii (inclusiv accidentele 

de traseu)  trebuie sa fie imediat comunicate de către cei care au cunoştinţa de producerea lor 

următorilor: 

 angajatorului propriu 

 antrepenorului general 

 coordonatorului cu sănătatea si securitatea 

 Aceste comunicări nu înlocuiesc si nici nu se substituie obligaţiilor legale privind 

comunicarea evenimentelor asa cum sunt ele prevăzute in HG 1425 / 2006, ci vin in sprijinul 

acestora. 

 

4. PREVENIREA SI SECURITATEA MUNCII 

4.1. Primirea personalului 

 La intrarea pe şantier fiecare lucrator trebuie sa figureze pe lista de personal depusa de 

angajator Ia AG, sa aiba fisa de instruire completata la zi, echipamentul individual de protecţie 

general şantierului si pe cel specific desfăşurării activităţii proprii asupra sa (acestea trebuie sa fie 

corepunzatoare, in stare buna, adaptate utilizatorului,etc). 

 Acesta va fi informat si va primi explicaţii privind: 

 principalele riscuri prezente pe şantier si conduita care trebuie adoptata in caz de incident 

sau de accident 

 condiţiile, regulile si masurile de protecţie de ordin general si cele proprii locului de munca 

 condiţiile de acces si de circulaţie in şantier, accesele spre locurile de munca si la 

amenajările sociale 

 operaţiunile pe care le va executa pe şantier 

 La finalul întâmpinării, prin grija angajatorului propriu, acesta va fi instruit conform 

prevederilor din HG 1425/2006 SECŢIUNEA a 4-a Instruirea periodică, iar acest lucru va fi 

consemnat in fisa individuala de instruire. 

 Numai dupa indeplinirea acestor obligaţii lucratorul isi poate incepe activitatea pe şantier. 

 Dovada îndeplinirii acestor obligaţii va fi pusa Ia dispoziţia AG si coordonatorului cu 

sănătatea si securitatea pe şantier. 

4.2. Dispoziţii de sănătate si securitate 

Dispoziţiile de sănătate si securitate, de orice natura ar fi acestea,(scrise pe panouri, foi, note, 

proceduri sau verbale primite pe cale ierarhica) trebuie respectate cu scrupulozitate, mai ales cele 

referitoare Ia : 

- autorizarea lucrărilor 

- proceduri ce includ permise speciale de lucru 

- purtarea sau utilizarea echipamentelor speciale de protecţie obligatorii in anumite zone ale 

şantierului sau pentru executarea anumitor lucrări 

- privind accesul in anumite locuri sau localuri 
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 AG este obligat sa folosească si sa completeze informarea personalului cu ordinele de 

securitate aplicabile in indeplinirea lucrărilor pe care le executa si sa controleze respectarea lor. 

4.3 Situaţia de pericol grav si iminent 

 Orice salariat sau grup de salariaţi, care are un motiv întemeiat sa aprecieze ca o situaţie 

prezintă un pericol grav si iminent pentru viata sau sănătatea sa si a celorlalţi lucratori, are dreptul 

de a se retrage imediat din acesta situaţie de lucru, asigurandu-se inainte de plecare ca 

echipamentul de lucru ramane in siguranţa si nu creează un pericol suplimentar. 

 Salariatul sau grupul de salariaţi vor împiedica accesul oricărei persoane in zona vizata. 

AG, angajatorul propriu si CSSr vor fi anunţaţi imediat. 

Informaţiile referitoare sa situaţia de pericol grav si iminent vor fi consemnate in scris in JC 

(registrul de coordonare). 

 Beneficiarul, Managerul de proiect, prin AG, precum si CSSr pot sista continuarea 

lucrărilor in situaţia in care condiţiile de protecţie a sanatatii sau securităţii lucratorilor sunt 

compromise. 

 Beneficiarul, Managerul de proiect precum si CSSr pot face apel la lucratori pentru 

restabilirea condiţiilor de munca in care sa fie asigurata protecţia sanatatii si securităţii lucratorilor. 

4.4. Echipamente de securitate 

 Materialele si echipamentele de securitate trebuie sa fie instalate pe şantier, prin grija 

AG(ceIe comune) sau prin răspunderea fiecărui angajator(cele proprii sau specifice). 

Pentru riscurile generale ale şantierului acestea vor fi instalate de către AG, pentru celelalte riscuri 

fiecare SC va instala echipamentele de securitate, utilizandu-se principiul "cine creeza un risc ia 

si masurile de prevenire corespunzătoare". 

 Este interzisa utilizarea echipamentelor de securitate necorespunzatoare (incomplete, 

defecte, greşit montate, inadecvate riscului analizat, etc). 

 Orice instalare sau dezinstalare de dispozitive de securitate poate fi efectuata numai cu 

acordul AG, iar prin grija acestuia va fi comunicata si celorlalţi SC. 

4.5. Echipamente de lucru 

 Fiecare angajator trebuie sa-si instruiască si sa verifice modul de utilizare a materialelor si 

a echipamentelor, verificând in special ca acestea sa fie folosite conform scopului pentru care au 

fost create. 

 Personalul nu este autorizat sa scoată din funcţiune, sa schimbe sau a deplaseze in mod 

arbitrar dispozitivele de protecţie ale aparatelor, echipamentelor, instalaţiilor, etc. 

 Orice modificare, oprire a funcţionarii acestora sau funcţionare necorespunzatoare trebuie 

adusa de indata la cunoştinţa AG sau a angajatorului propriu. 

4.6. Autorizarea personalului 

 Numai personalul autorizat poate utiliza sau solicita, in incinta şantierului, echipamente, 

utilaje sau permisiunea de manipulare (coordonare, legare, ridicare, deplasare, transport, coborâre, 

poziţionare, fixare, dezlegare) pentru conducerea cărora este nevoie de o autorizare speciala sau 

un acord al AG sau al CSSr. Aceasta prevedere se aplica si pentru coordonatorul operaţiilor de 
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incarcare-descarcare (coordonare, legare, ridicare, deplasare, transport, coborâre, poziţionare, 

fixare, dezlegare) si pentru legatorii de sarcina sau coordonatorii acestora. 

 Fiecare angajator are obligaţia de a depune, sub semnătura, Ia biroul AG lista personalului 

autorizat sa efectueze aceste operaţii si sa actualizeze lista ori de cate ori este nevoie. Aceasta lista 

se depune inaintea începerii oricărei lucrări sau intervenţii. Se va utiliza modelul de mai jos: 

 

 

Angajator - date de identificare confirmare de primire AG 

nr 

1 

nume/ prenume ocupaţia autorizaţie observaţii - apt / inapt pentru 

n popescu ion macaragiu nr 

data scadenta 

apt/inapt pentru 

     

     

semnătura si stampila angajatorului 

4.7. Echipamente de protecţie colectiva si individuala 

 Angajatorul fiecărei întreprinderi ce lucrează pe şantier va avea ca sarcina sa furnizeze 

echipamentele de protecţie colectiva impuse pentru activitatea sa. 

 Angajatorul fiecărei întreprinderi interveniente pe şantier va avea in sarcina sa furnizeze 

echipamentele individuale de protecţie pentru el si pentru fiecare din salariaţii sai. 

 Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie este obligatorie pentru toate persoanele 

care se deplasează sau intervin pe şantier. 

4.8 Circulaţia pe şantier 

 Este interzis accesul in şantier a vehicolelor care nu sunt autorizate. 

 Circulaţia in interiorul şantierului se supune prevederilor din codul rutier cu completările 

aduse privind stabilirea vitezei maxime de deplasare. 

 Regulile si viteza de deplasare pe şantier se stabilesc prin decizia scrisa a AG, pentru 

fiecare faza de execuţie si sunt comunicate tuturor SC si semnalizate pe caile de circulaţie. 

 Este interzis accesul autovehicolelor personale in incinta şantierului. 

 

5. REGULI GENERALE DE DISCIPLINA 

 Lucratorii sunt obligaţi sa se conformeze instrucţiunilor pe care le primesc de la 

responsabilii ierarhici precum si ordinelor si dispoziţiilor aduse la cunoştinţa prin note de serviciu 

sau prin consemne(verbale sau scrise). 

 Orice persoana prezenta pe şantier, indiferent de funcţia sa, este obligat sa respecte 

prezentul regulament de şantier. 

 Este interzisa orice acţiune care ar tulbura ordinea si disciplina din şantier. 

 Acest lucru se refera si la: 

- nerespectarea ordinelor privind asigurarea protecţiei sanatatii si securităţii lucratorilor 
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- introducerea sau consumul de băuturi alcoolice pe şantier, precum si prezentarea la munca 

sub influenta alcoolului 

- introducerea mărfurilor destinate comercializării 

- introducerea sau facilitarea accesului persoanelor care nu sunt autorizate sa pătrundă pe 

teritoriul şantierului 

- perturbarea desfăşurării activităţii, fara motiv sau fara autorizare, in afara de situaţia in care 

se constata un risc la locul de munca 

- rămânerea Ia locul de munca, fara autorizare, in afara orelor de program fixate prin orarul 

şantierului 

- părăsirea locului de munca, fara autorizare si fara un motiv justificat fumatul in alte locuri 

decât cele amenajate in acest sens 

- realizarea de lucrări personale 

- permiterea si dedarea la glume sau violente care pot provoca accidente sau daune materiale 

- insultele si ameninţările la adresa oricui, lipsa de respect fata de colegi si de şefii ierarhici 

afişarea pe orice suport, inclusiv pe cel al videoterminalelor a imaginilor care sunt 

împotriva bunelor moravuri 

- absentele nemotivate furtul de materiale sau împrumutul acestora fara autorizaţie. 

Prezenta lista nu are pretenţia de a fi completa, ea putând a fie modificata sau completata ori de 

cate ori este nevoie. 

5.1. Materiale, materii, unelte si substanţe periculoase 

 Toti salariaţii care efectuează o operaţie in care sunt expuşi substanţelor sau preparatelor 

periculoase sunt obligaţi sa utilizeze si sa manipuleze aceste substanţe sau preparate conform 

informaţiilor conţinute in documentaţii si conform instrucţiunilor date de către sefi(angajatori). 

 Maşinile, uneltele, aparatele, materialele, substanţele periculoase ce aparţin întreprinderii 

nu pot fi folosite de către lucratori in interes personal. 

5.2 Programul de lucru 

 Orarele de lucru sunt stabilite de către AG, comunicate SC precum si tuturor lucratorilor, 

prin angajatorii proprii. Răspunderea comunicării si a asigurării prezentei cade in sarcina fiecărui 

angajator pentru personalul propriu.  Fiecare salariat trebuie sa fie la postul sau, in ţinuta de lucru, 

Ia orele fixate pentru începerea si încheierea activităţii. 

5.3. Accesul si deplasarea in incinta şantierului 

 Lucratorii nu au acces in incinta şantierului decât pentru executarea obligaţiilor privitoare 

Ia sarcina de munca. Intrarea si ieşirea lucratorilor se face urmând itinerariile stabilite si doar prin 

porţile prevăzute acestui scop. La intrarea in şantier toti lucratorii sunt obligaţi sa-si decline 

identitatea. 

 Este cu desăvârşire interzisa deplasarea lucratorilor in alta zona a şantierului, fara acordul 

şefului ierarhic. Este interzisa scoaterea de materiale si de documente fara acordul proprietarului 

si fara un document de insotire(bon de ieşire). 

AG poate efectua controale Ia intrarea si la ieşirea din incinta şantierului, solicitând lucratorilor sa 

prezinte conţinutul bunurilor. 
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Lucratorii având dreptul de a refuza, AG isi rezerva dreptul de a anunţa politia comunitara. 

5.4. Parcarea autovehicolelor 

 Accesul si parcarea autovehicolelor personale in incinta şantierului este interzisa, in afara 

situaţiilor bine justificate si numai dupa obţinerea unei aprobări scrise din partea AG. 

 Orice dauna ivita Ia autovehicolele personale(zgarieturi, lovituri, furturi, etc) ii privesc 

numai pe proprietarii acestora. 

 

6. SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

 Disciplina pe şantier este formata din ansamblul regulilor care au ca subiect organizarea 

colectiva a muncii si organizarea vieţii colective dupa cum au fost definite mai sus. 

Atunci cand acestea imbraca un caracter permanent aceste reguli sunt constituite din dispoziţiile 

prezentului regulament si completările sale. Ele pot sa rezulte si din notele de serviciu(speciale sau 

punctuale) atunci cand sunt destinate sa fixeze masuri lipsite de caracter general sau permanent. 

 Faptele si comportamentele greşite, care contravin prevederilor din prezentul regulament, 

trebuie corectate si luate masuri ca acestea s nu se mai repete. 

 Aceste prevederi specifice sunt completate, fara a fi nevoie de prezentarea lor, de 

obligaţiile prevăzute in legislaţia privind asigurarea sanatatii si securităţii lucratorilor aplicabila in 

România, precum si a altor reglementari generale. 

6.1. Definirea sancţiunilor 

 Constituie sancţiune orice măsura, alta decât observaţiile verbale, luata de către AG, CSSr, 

SC, sau de orice alta peroana autorizata, ca urmare a aprecierii ca si greşit a unui comportament al 

unui lucrator, fara ca aceasta măsura sa afecteze imediat sau nu prezenta lucratorului sau SC pe 

şantier. 

 Sancţiunile impuse de prezentele dispoziţii sunt cele susceptibile de a interveni in cazul in 

care un lucrator isi incalca îndatoririle. 

 In cazul in care se constata ca un SC, aflat in cunoştinţa de cauza privind încălcarea 

prezentelor dispoziţii de către un lucrator al sau, nu ia masurile corespunzătoare acestea pot fi luate 

de către AG. Dispoziţia AG va privi direct si sancţionarea SC, lucru care va fi consemnat 

obligatoriu si in registrul jurnal de coordonare. Sancţionarea SC este de natura 

materiala(financiara) si nu poate fi mai mica de 1000 lei/abatere. Fiecare abatere va fi sancţionată 

si va fi dedusa din decontarea lunara intre parti. 

 In cazul in care se constatata ca AG tolerează abateri ale SC, sau el insusi nu respecta, 

prevederile legislaţiei in domeniul sanatatii si securităţii in munca aplicabile in România, sau alte 

prevederi prevăzute in planul general de coordonare si in anexele sale acesta va fi deasemenea 

sancţionat, in acelaşi mod si cuantum ca si oricare SC. 

 In caz de recidiva SC poate fi sancţionat cu suspendarea pe o perioda de timp(pana la luarea 

masurilor corective) sau definitiv a intervenţiei in şantier. Acest lucru nu il exonerează de 

îndeplinirea obligaţiilor contractuale fata de AG. 
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 Orice înlocuire sau întârziere cade in sarcina si/sau in răspunderea SC, acesta(SC) nu poate 

apela Ia faptul ca unui lucrator sau utilaj (echipament) al sau ia fost interzis accesul in şantier 

pentru a obţine un nou termen de realizare sau un alt pret al lucrării. 

 Acestea pot fi referitoare la: 

- încălcarea regulilor de disciplina 

- încălcarea regulilor de sănătate si securitate 

 Aceste masuri nu au caracterul de sancţiune asa cum sunt ele prevăzute in Codul Muncii. 

Aceste masuri subliniază raporturile contractuale intre AG, subcontractori sau alti lucratori sau 

intervenienti.  

6.2. Tipul sancţiunilor 

 In caz de incalcare a unei prescripţii a prezentului regulament de santier(sau a notelor de 

serviciu sau a ordinelor de aplicare) beneficiarul, managerul de proiect, AG sau CSSr pot aplica 

sau solicita aplicarea uneia din următoarele sancţiuni: 

- avertisment scris 

- interzicerea accesului persoanei  vizate pe şantier 

- amendarea SC 

- suspendarea activităţii SC  

- sistarea activităţii SC 

 Aceste masuri pot fi asociate si cu sancţiuni financiare asupra angajatorului(SC vizat), sau 

in anumite cazuri prin sancţionarea financiara a AG. 

6.3. Hărţuirea morala 

Este interzisa hărţuirea morala. 

Nici un salariat nu trebuie sa suporte intrigi de hărţuire morala care au ca obiect sau ca si efect o 

degradare a condiţiilor de munca susceptibile sa aducă o atingere a drepturilor sale, a demnităţii 

sale, sa-i altereze sănătatea fizica si mentala sau sa-i compromită viitorul profesional. 

Nici un salariat nu poate fi sancţionat, concediat sau sa faca obiectul unei masuri discrimatorii 

directe sau indirecte fiindcă a fost supus sau a refuzat sa se supună actelor de hărţuire morala, sau 

pentru ca a mărturisit s-au a relatat asemenea comportamente. 

 

7. DIFUZAREA REGULAMENTULUI 

Prezentul regulament este afişat pe şantier prin grija AG. Acesta este difuzat tuturor pârtilor 

implicate tot prin grija AG. 

AG trebuie sa fie in posesia dovezii ca procedura de luare la cunoştinţa a fost îndeplinita. 

Fiecare salariat are obligaţia sa observe ordinele si modificările care pot apărea ulterior. 

Orice modificare a prezentului regulament de şantier va fi adusa la cunostiinta tuturor pârtilor 

interesate, in acelaşi mod ca si regulamentul iniţial. 
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Incadrarea documentației în legislația generală de proiectare 

La elaborarea documentaţiei au fost avute în vedere prescripţiile legislaţiei generale şi a 

legislaţiei de proiectare, hotărâri guvernamentale si ordonanţe dupa cum urmează: 

- legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii; 

 - legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor. 

 - legea 125/1996 – privind modificarea şi completarea Legii 50/1991; 

 - legea 137 /1995 – privind protecţia mediului. 

 - HGR 112/1993 – privind componenţa, organizarea şi funcţionarea consiliului de avizare 

lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale. 

 - HGR 51/1992 republicată în 1996 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 

de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 - Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a 

conţinutului documentaţiilor prevazute de legea 50/1991. 

 - Ordin MAPPM 125/1996  pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţilor 

economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurator 

 - HGR 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 

 - HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

 - Ordin MLPAT 77/N/1996 – privind aprobarea îndrumatorului pentru aplicarea 

Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor 

şi a construcţiilor; 

 - HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii 

şi instalaţii aferente acestora; 

 - HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii 

în construcţii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, 

Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţie in timp şi post utilizare a 

construcţiilor. 

 - Ordonanta 60/2001 – privind achiziţiile publice; 

 - HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ; 

 - Ordin MF 1013/873 – privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a 

documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii; 

 - Ordin al MF si MLPAT 1014/874 – privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului 

de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achiziţia 

publică de lucrări; 

 - Legea 106/1996 – privind protecţia civilă; 
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Soluții privind postutilizarea construcțiilor și urmărirea comportării construcțiilor 

conform normativ P130/99 și HG 766/97 

Urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor 

sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii. 

Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al investiţiilor în timp este 

evaluarea stării tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de 

existenţă a acestora. 

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, intervenţiile în timp şi postutilizarea 

construcţiilor reprezintă acţiuni distincte, complementare, astfel: 

 a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp 

a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare; 

 b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea 

aptitudinii la exploatare; 

 c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii 

de siguranţă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului. 

Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. 

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: 

- urmărirea curentă; 

- urmărirea specială.  

Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor, 

care, corelată cu activitatea de întreţinere, are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a 

acestora. 

Urmărirea curentă se realizează prin examinare 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, pe toată durata de existenţă a construcţiei. 

Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract 

cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii, cel puţin de nivel mediu. 

Pentru lucrarile de categoriile de importanţă B şi C, urmărirea curentă are ca obiectiv 

menţinerea lor la parametrii tehnici proiectaţi. 

Constatările făcute cu ocazia urmăririi curente se înscriu în fişa lucrarii şi se anexează la 

cartea tehnică a construcţiei. 

Urmărirea curentă la aceasta lucrare trebuie corelată cu activitatea de întreţinere şi reparaţie 

şi constă în verificări şi observaţii cu privire la: 

 a) Starea tehnică a lucrarii definită conform Instrucţiuni CD 155/2001, în scopul stabilirii 

lucrărilor de întreţinere preventivă şi a lucrărilor de readucere prin reparaţii a stării tehnice la 

nivelul cerut de evoluţia traficului. 

Defecţiunile constatate vor fi menţionate diferenţiat în funcţie de locul de apariţie şi anume: 

– defecţiuni ale suprafeţei de rulare; 

– defecţiuni ale îmbrăcăminţii structurii rutiere; 

– defecţiuni ale structurii sistemului rutier; 



 
 
 
 
 

15 
 

– defecţiuni ale complexului rutier. 

 b) modul în care se desfăşoară circulaţia pe sectoarele pe care se execută lucrări; 

 c) calitatea lucrărilor ce se execută în regie sau antrepriză; 

 d) modul în care se respectă termenele de remediere stabilite în registrele de revizie şi 

control; 

 e) starea şi corectitudinea semnalizării verticale şi orizontale; 

 f) starea şi corectitudinea semnalizării punctelor de lucru de pe platforma sau zona de lucru. 

Urmărirea curentă se realizează: 

– lunar, pentru drumuri şi străzi 

– semestrial la poduri, lucrări de consolidări apărări de maluri şi în mod obligatoriu după trecerea 

apelor mari de primăvară şi toamnă şi după ploi torenţiale, cutremure şi accidente. 

Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate, periodice, asupra unor 

parametri ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, stabiliţi din faza de proiectare sau 

în urma unei expertizări tehnice. 

Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau 

fizice interesate, precum şi pentru construcţii aflate în exploatare, cu evoluţie periculoasă sau care 

se afla în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei.  

Urmărirea specială se realizează, pe o perioada stabilită, pe baza unui proiect sau a unei 

proceduri specifice, de către personal tehnic de specialitate atestat. 

Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. 

La constatarea, în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială, a unor situaţii care 

depăşesc limitele stabilite sau se consideră ca pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a 

construcţiei, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. 

Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. 

Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) stabilesc, împreună cu proiectantul, acele construcţii care se supun, urmăririi speciale, 

asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor, înştiinţând despre aceasta şi Inspecţia 

de stat în construcţii; 

 b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul 

urmăririi speciale. 

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, sub 

toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcţiilor, comandă 

proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în 

Construcţii; 

 b) stipulează, în contracte, îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în 

exploatare a acestora, la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. 

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) stabilesc, împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii, acele construcţii care sunt 

supuse urmăririi speciale; 
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 b) elaborează, pe bază de contract cu proprietarul, documentaţiile tehnice pentru urmărirea 

curentă şi proiectul de urmărire specială. 

Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută, 

să monteze conform proiectului şi să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială, până la 

recepţia construcţiilor, după care le vor preda proprietarului. Administratorii şi utilizatorii răspund 

de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a 

comportării în exploatare a construcţiilor. 

Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială, denumite responsabili 

cu urmărirea comportării construcţiilor, au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a. să cunoască toate detaliile privind lucrarea şi să ţină la zi cartea tehnică a construcţiei, 

inclusiv jurnalul evenimentelor; 

b. să efectueze urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea 

programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens; 

c. să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea unei 

expertizări tehnice. 

Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: 

- menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor; 

- asigurarea funcţiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor 

iniţiale ca urmare a modernizării. 

Lucrările de intervenţie sunt: 

a. lucrări de întreţinere, determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au ca scop 

menţinerea stării tehnice a construcţiilor; 

b. lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca scop 

menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor; 

c. lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerinţelor faţă de 

construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea 

stării tehnice a construcţiilor. 

Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor: 

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a. asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări 

importante; 

b. asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea 

tehnică a acestora; 

c. asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, pe parcurs şi la 

recepţie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de şantier autorizaţi. 

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a. elaborează, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra 

construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale; 

b. elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. 
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Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte 

prevederile din proiectele elaborate în acest scop, luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii 

lucrărilor.  Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce 

le revin în cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor, în baza contractelor 

încheiate cu proprietarii. 

Postutilizarea construcţiilor. 

Declanşarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe odată cu 

iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii, care se face: 

 a) la cererea proprietarului; 

 b) la cererea administratorului construcţiei, cu acordul proprietarului; 

 c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazurile în care: 

- construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire; 

- construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare şi nu poate fi reabilitată din acest punct de 

vedere; 

- construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi nu poate fi reabilitată pentru a se 

elimina acest pericol; 

- cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării 

construcţiei. 

Desfăşurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se 

efectuează pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare, eliberată de 

autorităţile competente, conform legii. 

Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va 

cuprinde: 

- planul de amplasare a construcţiilor - poziţie, dimensiuni, orientare, vecinătăţi, cu indicarea 

construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate; 

- planuri sau relevee, din care să rezulte destinaţia, alcătuirea construcţiei şi funcţiunile 

acesteia; 

- planurile de asigurare şi refacere a continuităţii utilităţilor, care ar trebui, eventual, să fie 

întrerupte la demolarea construcţiilor; 

- condiţii tehnice de calitate; 

- detalierea şi precizarea fazelor activităţilor şi lucrărilor; 

- proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare şi demolare, cuprinzând 

descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate, a tuturor operaţiunilor necesare şi măsuri 

de protecţie a muncii; 

- recomandări privind modul de recondiţionare a produselor şi a elementelor de construcţie, 

recuperate cu ocazia demontării şi demolării; 

- recomandări pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în 

zonele de reintegrare în natura; 

- măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, în zona de demolare a construcţiilor şi în 

zonele de evacuare a deşeurilor. 
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Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de 

specialiştii verificatori de proiecte atestaţi. 

Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: 

 - încetarea activităţilor din interiorul construcţiei; 

 - suspendarea utilităţilor; 

 - asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi; 

 - evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, 

echipamente. 

Demontarea şi demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: 

 -    dezechiparea construcţiei prin desfacerea şi demontarea elementelor; 

 -    demontarea părţilor şi a elementelor de construcţie; 

 -    demolarea părţilor de construcţie nedemontabile; 

 - dezmembrarea părţilor şi elementelor de construcţie demontate, recuperarea 

componentelor şi a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii; 

 - transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca 

materii brute sau pentru reintegrarea în natură. 

Obligaţii şi răspunderi privind postutilizarea construcţiilor 

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor; 

 b) să obţină avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente; 

 c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor 

persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii; 

 d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite, precum şi recondiţionarea şi 

reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi 

demolarea construcţiei. 

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) să elaboreze, pe baza de contract încheiat cu proprietarii, documentaţia tehnică aferentă 

lucrărilor de demolare, reciclare şi utilizare a materialelor rezultate; 

 b) să asigure, prin soluţiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare adoptate, 

respectarea prevederilor din avize şi din autorizaţia de desfiinţare, a condiţiilor tehnice de calitate 

corespunzătoare, precum şi un grad cât mai ridicat de recuperare, recondiţionare şi reciclare a 

materialelor şi a produselor rezultate din demontare şi demolare; 

 c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. 

Executanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi 

a documentaţiei tehnice verificate; 

 b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă şi din autorizaţia de 

desfiinţare; 

 c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică; 
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 d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi 

operaţiunilor, precum şi asupra măsurilor de protecţie a muncii; 

 e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor, prin evitarea de transmitere a vibraţiilor 

puternice sau a şocurilor, a degajărilor mari de praf, precum şi prin asigurarea accesului necesar la 

aceste vecinătăţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Standarde, normative şi alte prescripţii care trebuie respectate în cazul execuţiei, 

produselor/materialelor, confecţiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, 

probelor, testelor, verificărilor 

 

1.TERASAMENTE 

NORMATIV .CD 31 2002 

STAS 2914/84. TERASAMENTE   

 

2.FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 

CONTROLUL CALITĂTII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 

ÎNAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 

 

Caracteristici Note/referinţe Metoda de încercare 

 Frecvenţa 

minimă a 

încercării 

1 Granulozitate  EN 933-1 
1 pe 

săptămână 
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2 
Forma agregatului 

grosier 

Frecvenţa încercării se 

aplică la agregatele 

sfărâmate sau sparte. 

Frecvenţa încercării 

pentru pietriş de râu 

depinde de origine şi 

poate fi redusă 

EN 933-3 EN 933-4 1 pe lună 

3 
Procent de particule 

sfărâmate 
Numai pentru pietriş brut EN 933-5 1 pe lună 

4 Conţinutul de părţi fine  EN 933-1 
1 pe 

săptămână 

5 Calitatea părţii fine  EN 933-8 EN 933-9 
1 pe 

săptămână 

6 
Rezistenţa la 

fragmentare 
 EN 1097-2 2 pe an 

7 Rezistenta la uzură  EN 1097-1 2 pe an 

8 Densitatea granulelor 

Metoda de încercare 

depinde de mărimea 

granulelor agregatului 

EN 1097-6:2000 

articolele 7, 8 sau 9 
1 pe an 

9 Absorbţia de apă 

Metoda de încercare 

depinde de mărimea 

granulelor agregatului 

EN 1097-6:2000 

articolele 7, 8 sau 9 
1 pe an 

10 

Constituenţi care 

modifică priza şi 

întărirea amestecurilor 

legate hidraulice: 

hidroxid de sodiu 

acid fulvic (când 

hidroxidul de sodiu dă 

greş) 

încercare comparativă de 

reziatenţă 

timpul de întărire 

 

EN 1744-1:1998, 15.1 

EN 1744-1:1998, 15.2 

EN 1744-1:1998, 15.3 

1 pe an 1 pe an 

1 pe an 

11 
Rezistenţa la îngheţ- 

dezgheţ 
 

EN 1097-6 EN 1367-1 

EN 1367-2 
1 la 2 ani 

12 

Substanţe periculoase3 

în particular: emisie de 

metale grele 

  

când se 

solicită, în 

caz de 

suspiciune 
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CONTROLUL CALITĂTII COMPACTĂRII BALASTULUI SAU A BALASTULUI 

AMESTEC OPTIMAL 

NR. 

CR T. 

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 

VERIFICARE SAU 

CARACTERISTICA, CARE SE 

VERIFICĂ 

FRECVENTE MINIME LA 

LOCUL DE PUNERE ÎN 

OPERĂ 

METODE DE 

VERIFICARE 

CONFORM 

1 Încercare Proctor modificată - STAS 

1913/13 

2 Determinarea umiditătii de compactare 

si corelatia umiditătii 

zilnic, dar cel putin un test la 

fiecare 250 m de banda de 

circulatie 

STAS 

4606 

3 Determinarea grosimii stratului 

compactat 

minim 3 probe la o suprafată de 

2.000 mp de strat 

 

- 

4 Verificarea realizării intensitătii de 

compactare Q/S 

 

zilnic 

 

- 

5 Determinarea gradului de compactare 

prin determinarea greutătii volumice 

în stare uscată 

zilnic în minim 3 puncte pentru 

suprafete < 2.000 mp si minim 5 

puncte pentru suprafete > 2.000 

mp de strat 

STAS 

1913/15 

STAS 

12.288 

6 Determinarea capacitătii portante la 

nivelul superior al stratului de fundatie 

În câte două puncte situate în 

profiluri transversale la distante 

de 10 m unul de altul pentru 

fiecare bandă cu lătime de 7,5 m 

 

Normativ 

CD 312003 

 

 

 

STRAT  DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC 

ACTIUNEA, 

PROCEDEUL DE 

VERIFICARE SAU 

CARACTERISTICILE 

CARE SE VERIFICA 

FRECVENTA MINIMA  

METODE DE 

DETERMINAR

E CONF. 

 

LA APROVIZIONARE 

LA LOCUL DE 

PUNERE IN 

OPERA 

Examinarea datelor inscrise 

in certificatul de calitate sau 

certificatul de garantie 

La fiecare lot aprovizionat  

- 

 

- 

Corpuri straine: 

- argila bucati 

- argila aderenta 

- continut de carbune 

 

In cazul in care se observa 

prezenta lor 

Ori de cate ori 

apar factori de 

impurificare 

 

 

STAS 4606 
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Continutul de granule 

alterate, moi, friabile, poroase 

si vacuolare 

O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sursa 

 

- 

 

SR 667 

 

Granulozitatea sorturilor 

O proba la max. 500 

mcpentru fiecare sort 

 

- 

 

STAS 730 

 

Forma granulelor pentru 

piatra sparta 

O proba la max. 500 to 

pentru fiecare sort 

 

- 

 

STAS 730 

Echivalentul de nisip (EN 

numai la produse de 

balastiera) 

O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sursa 

 

- 

 

STAS 730 

Rezistenta la actiunea 

repetata a sulfatului de sodiu 

(Na2SO4), 5 cicluri 

O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sursa 

 

- 

 

STAS 4606 

Rezistenta la sfaramare prin 

compresiune la piatra sparta 

in stare saturata la presiune 

normala 

O proba la max. 500 mc 

pentru fiecare sort de 

piatra sparta si sursa 

 

 

- 

 

 

STAS 730 

Uzura cu masina tip Los 

Angeles 

O proba la max. 500 to 

pentru fiecare sort si sursa 

 

- 

 

STAS 730 

 

NR. 

CR 

T. 

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 

VERIFICARE SAU 

CARACTERISTICILE CARE SE 

VERIFICA 

FRECVENTE 

MINIME LA LOCUL 

DE PUNERE IN 

LUCRU 

METODE 

DE 

VERIFICARE 

CONFORM 

1 

Incercarea Proctor modificata: 

- strat balast 

- strat de piatra sparta amestec optimal 

- 
STAS 

1913/13 

2 

Determinarea umiditatii de compactare: 

- strat balast 

- strat de piatra sparta amestec optimal 

Minim 3 probe la 

o suprafata de 

2000 mp de strat 

STAS 1913/1 

3 

Determinarea grosimii stratului 

compactat: 

- toate tipurile de straturi 

Minim 3 probe la 

o suprafata de 

2000 mp de strat 

 

- 

 

4 

Verificarea realizarii intensitatii de 

compactare Q/S: 

- toate tipurile de straturi 

Zilnic 
 

- 
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5 

Determinarea gradului de compactare 

prin determinarea greutatii volumice pe 

teren: 

- strat balast 

- strat de piatra amestec optimal 

Minim 3 pct. Ptr. 

Suprafete <2000 mp si 

minim 5 pct. Pt. 

suprafete 

>2000 mp de strat 

 

STAS 

1913/15 

STAs 12288 

 

6 

Verificarea compactarii prin incercarea 

cu p.s. in fata compresorului 

Minim 3 incercari 

la o suprafata de 

2000 mp 

 

STAS 6400 

 

 

 

7 

Determinarea    capacitatii   portante   la 

nivelul superior al stratului de fundatie: 

- toate tipurile de straturi de fundatie 

In  cate  doua puncte  

situate  in profiluri 

transversale  la distante  

de  10  m unul  de  altul  

pt. fiecare  banda  

culatime de 7,5 m. 

 

 

 

 

Normativ CD 

31 

 

Condiţii privind recepţia 

 Pentru execuţia unor lucrări de calitate se va asigura recepţia lucrărilor pe faze de execuţie 

şi recepţia finala. 

 La execuţia lucrărilor se va ţine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. Recepţia 

finala se va organiza în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Întocmit,                                                                                                   

Ing. Ursanu Ovidiu                                                     
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IV.2. Executia stratului din balast 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind realizarea şi recepţia straturilor 

de fundaţie din balast sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice, 

străzilor, platformelor de parcare etc. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica şi la 

drumuri industriale sau forestiere cu acordul proprietarului acestora. 

El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcţii 

folosite, conform SR EN 13242 şi de stratul de fundaţie realizat, conform  STAS 6400. 

Standardului european SR EN 13242 stabilește proprietățile agregatelor naturale, artificiale și 

obținute prin reciclare care pot fi utilizate ca materiale stabilizate sau nestabilizate cu lianți hidraulici 

pentru lucrări de inginerie civilă sau construcții de drumuri. 

 

2. Prevederi generale 

Stratul de fundaţie din balast sau balast amestec optimal se realizează în unul sau mai multe 

straturi, funcţie de grosimea stabilită prin proiect şi variază, conform prevederilor STAS 6400, de 

regulă, între 15 şi 30 cm. 

Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare 

pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. În acest sens, acesta va asigura 

prin laboratoarele sale, şi/sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor 

şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. Pe de altă parte, antreprenorul 

este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului (prin dirigintele de şantier) verificări suplimentare 

faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune 

întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea masurilor care se impun. 

 

3. Materiale utilizate 

a. Agregatul natural este un material de origine minerală care a fost obținut printr-o 

transformare mecanică. Conform STAS 6400, pentru execuţia stratului de fundaţie de vor utiliza 

balast sau balast amestec optimal, cu granulă maximă de 63 mm. Balastul trebuie să provină din roci 

stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile (bulgări de 

pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. 

Caracteristicile fizico-mecanice pentru balastul 0-63 utilizat în straturi rutiere de fundaţie 

trebuie să corespundă prevederilor din tabelul 1, cu zona de granulozitate evidenţiată în fig. 1. 

Verificările se fac pe loturi de maximum 400 tone de materialul aprovizionat, dar nu mai mari 

decât producţia medie zilnică a balastierei respective pentru fiecare sort de agregate. 

Balastul optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25 şi 25-63, fie 

direct din balast dacă îndeplineşte condiţiile de granulozitate din fig. 1 sau tabelul 1. 

 

Agregatul natural (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp în depozit 

pentru a se asigura omogenizarea şi constanţa calităţii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în 

operă se va face numai după ce încercările de laborator au demonstrat că este corespunzător şi 

dirigintele de şantier şi-a dat acceptul pentru folosirea materialului respectiv. 
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Tabelul 1. Caracteristicile balastului pentru straturi de fundaţie 

Caracteristica 
 

Condiţii de 
admisibilitate  

Balast amestec 

optimal 

Balast pentru Balast pentru strat 

 straturi de fundaţie de formă    

Sort 0-63  0-63 0-63 

Conţinutul de fracţiuni,%:     

sub 0,02 mm max. 3  max. 3 max. 3 

sub 0,2 mm 4…10  3…18 3…33 

0…1 mm 12…22  4…38 4…53 

0…4 mm 26…38  16…57 16…72 

0…8 mm 35…50  25…70 25…80 

0…16 mm 48…65  37…82 37…86 

0…25 mm 60…75  50…90 50…90 

0…50 mm 85…92  80…98 80…98 

0…63 mm 100  100 100 

Zonă de granulozitate   Conform fig. 1  

Coeficient de neuniformitate, min. -  15 15 

Echivalent de nisip, min., % 30  30 30 

Uzura Los Angeles, max., % 30  50 50 
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Depozitarea agregatelor naturale se va efectua în depozite deschise, dimensionate în funcţie 

de cantitatea necesară şi de eşalonarea lucrărilor, pe platforme care să împiedice contaminarea 

balastului şi amestecarea acestuia cu ale materiale. În cazul în care se va utiliza balast din mai multe 

surse, aprovizionarea şi depozitarea se va realiza astfel încât să se evite amestecarea balasturilor. 

În cazul în care la verificarea calităţii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, 

granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din fig. 1 aceasta se corectează cu sorturile 

elementare deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute. 

b. Agregatul artificial este de origine minerală și a rezultat printr-un proces industrial care a 

suferit transformări termice sau de altă natură. Prezentul caiet de sarcini nu se referă la condițiile de 

calitate a acestor materiale. Proprietățile agregatelor ușoare trebuie să respecte prevederile SR 

EN 13055-2. 

c. Agregatul reciclat a rezultat prin transformarea unui material anorganic folosit anterior în 

construcții. Pentru agregatele reciclate se precizează că acestea sunt incluse în standardele 

europene și sunt într-un stadiu avansat de elaborare metode noi de încercare pentru evaluarea calității 

acestor materiale. De asemenea, se remarcă faptul că este necesar mai mult timp pentru a defini clar 

originea și caracteristicile unor astfel de materiale. Aceste materiale mai puțin cunoscute, dacă sunt 

introduse pe piața de agregate, trebuie să respecte prevederile standardului european și a 

reglementărilor naționale privind substanțele periculoase. Caracteristicile și cerințele suplimentare 

pot fi stabilite de la caz la caz, în funcție de experiența obținută pentru utilizarea fiecărui produs și 

definite în contractele specifice. 

d. Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină 

din reţeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urma caz nu trebuie să conţină nici un 

fel de particule în suspensie. 

4. Controlul calităţii balastului 

Controlul calităţii balastului sau balastului amestec optimal se va realiza înainte de începerea 

lucrărilor, pe fiecare lot aprovizionat, de către antreprenor prin laboratorul său sau de către un 

laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul, în conformitate cu SR EN 13262 şi standardele 

europene sau naționale menţionate la „Documente de referinţă”, în conformitate cu prevederile 

cuprinse în tabelul 2. Rapoartele de încercări proprii şi certificatele de calitate care însoţesc produsele 

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

Referitor la granulozitatea agregatelor utilizate SR EN 13262 prevede următoarele: 

- toate agregatele trebuie notate în termeni de clasă de granulozitate, utilizând notarea d/D, cu 

diametrele sitelor precizate în tabelul 3. Această identificare admite prezența unor particule care vor 

fi reținute pe sita superioară și a unor particule care vor trece prin sita inferioară. Dacă diametrul sita 

cu dimensiunea cea mai mică (d) este mai mică de 1,00 mm, se consideră d=0; 

- clasele de granulozitate trebuie să fie stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor din seria 

de bază, sau seria de baza plus 1, sau seria de baza plus 2. Nu este admisă combinația dimensiunii 

sitelor din seria 1 și din seria 2; 

- raportul dintre cea mai mare dimensiune (D) și cea mai mică dimensiune (d) a claselor 

granulare nu trebuie să fie mai mică de 1,4; 
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un amestec de agregat fin și agregat grosier, cu D > 6,30 mm; partea fină a agregatului este fracțiunea 

de granulozitate care trece prin sita de 6,30 mm; 

- agregatele provenite din diferite tipuri și dimensiuni trebuie omogenizate înaintea utilizării, 

iar când agregate de densități diferite sunt omogenizate se va evita segregarea. 
 

Tabelul 2. Frecvenţa determinărilor şi standarde şi standardele necesare.   

Nr. 

Acţiunea, procedeul de 

verificare 

crt. sau caracteristici ce se verifică 
   

 
Frecvenţa minimă  

La aprovizionare 
La locul de punere în 

operă   

 
Metoda 

de 
determina

re 
conform  

Examinarea datelor înscrise în  
1 certificatul de calitate sau 

certificatul de garanţie 
 

Determinarea granulozităţii;  
Echivalentul de nisip; 

2 Conţinutul de impurităţi; 
Părţile levigabile

 
 
 
 
 

3 Umiditatea  

 
La fiecare lot 

aprovizionat  
 

O probă la fiecare  
lot aprovizionat, de 
400 t, pentru fiecare  

sursă (dacă este  
cazul pe fiecare sort)  
 
 
 
 

- 
 
 

 
O probă la fiecare  

 
-  

 
 
 
 

- 
 

 
O probă de schimb 

(şi sort) înainte de 

începerea lucrărilor 

şi ori de câte ori se 

observă o schimbare 

cauzată de condiţii  
meteorologice  

 
-  

 
SR EN 

933-1   
SR EN  
933-8 

STAS 4606  
 
 

 

STAS 4606  

 

4  

 
Rezistenţa la uzură cu maşina 

tip Los Angeles (LA)  

 
lot aprovizionat 
pentru fiecare 
sursă (sort) la 
fiecare 5.000 t  

 
-  

 
SR EN  
1097-2
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Tabelul 3. Seriile standardizate de site pentru determinarea granulozității (SR EN 13262). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerințele generale de granulozitate pentru agregate (grosier, fin și de amestec), 

conform SREN 13262, sunt prezentate în tabelul 4. 

 
Tabelul 4. Cerințele generale de granulozitate. 
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Pentru agregate grosiere la care D/d este cel puțin egal cu 2, se aplică cerințe complementare 

de calitate pentru procentul de treceri pe sita de dimensiune medie, astfel: 

- toate granulozitățile să se încadreze în limitele generale prezentate în tabelul 5;  
- producătorul trebuie să documenteze și, la cerere, să declare granulozitatea tip care trece pe 

sita mijlocie. Abaterile limită trebuie să respecte cerințele categoriilor selectate în tabelul 5, în 

concordanță cu o anumită aplicație sau utilizare finală; 

- pentru cazul particular în care agregatul grosier are D/d<2, nu trebuie să se prevadă cerințe 

suplimentare față de cele prezentate în tabelul 4. 
 

Tabelul 5. Categorii ale limitelor generale și toleranțelor agregatelor grosiere pentru site cu 

dimensiuni medii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Tabelul 6. Categorii de toleranțe ale granulozității tip declarate de producător pentru 

agregate fine și agregate de amestec. 
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Când se evaluează producția în cadrul sistemului de control al producției în fabrica de 

agregate, la cel puțin 90 % din granulozitățile luate din loturi diferite pe o perioadă de maximum 6 

luni, toleranțele granulozității tip declarată de producător trebuie să se încadreze în limitele 

standardizate. 
 

5. Determinarea caracteristicile de compactare şi a gradul de compactare 
 

Caracteristicile de compactare pentru balast (balast 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 modificat, conf. STAS 1913/13. Se determină:  
- dmax, care reprezintă densitatea în stare uscată maximă obţinută din curba Proctor, în 

kg/m
3
;  

- wopt, care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui dmax), în %. 
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:  

(1) def, care reprezintă densitatea în stare uscată efectivă a stratului rutier realizat, 

determinată 
pe întreaga grosime a acestuia, în kg/m

3
;  

- wef, care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %. 

Gradul de compactare se determină prin relaţia următoare: 

D 


def 100, [%] (1) 
 

 


d max   

La execuţia stratului de fundaţie 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 drumurile 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 (balast amestec optimal) se va 

verifica prin măsurători de deflectometrie cu pârghia Benkelman. 

 

6. Evacuarea apelor de la nivelul patului drumului 
 

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

STAS 10796/2 şi STAS 10796/3, în funcţie de posibilităţile 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 la dispozitivul de scurgere 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 o în direcţia pantei 

când declivitatea este mai mare de 2 %. 
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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 la cel puţin 15 cm deasupra 
fundului dispozitivului (şanţ sau rigolă) sau, în cazul rambleurilor, deasupra terenului natural sau 
nivelului maxim la apelor stagnate în zonă;  
- 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 la distanţe între ele de 50…100 m, înclinate 

în sensul pantei cu un unghi de cca 60
o
 faţă de axa drumului. 

 
7. Măsuri preliminare 

 
Realizarea stratului inferior de fundaţie din balast pe întreaga lăţime a părţii carosabile sau în 

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

numai după definitivarea 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 inferior de fundaţie 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 verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele necesare 

punerii în operă a straturilor de fundaţie, pe baza realizării unui sector experimental. 

În cazul în care există mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua măsuri de a nu se 

amesteca agregatele naturale şi de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită, cu 

consemnarea în registrul de laborator a fiecărui sector în parte. 
 

8. Sector experimental pentru realizarea stratului de fundaţie 
 

Înainte de începerea lucrărilor antreprenorul este obligat să efectueze experimentarea 

executării stratului inferior de fundaţie din balast (respectiv superior, din balast a amestec optimal). 

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 mim. 30 m şi 

lăţime de cel puţin 3,40 m (dublul lăţimii utilajului de compactare). 
gradului de compactare precizat de prezentul caiet de sarcini. De asemenea, se va efectua 

determinarea cantităţii de apă de adaos pentru obţinerea lui wopt, 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 modificarea grosimii stratului sau a componenţei utilajului 
(atelierului) de compactare folosit. 

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume : 

- dacă grosimea proiectată a stratului de fundaţie din balast poate fi compactată ca un singur 

strat cu utilajele disponibile; 

- condiţiile de compactare (numărul de treceri utilajelor de compactare şi intensitatea de 

compactare a compactare (IC) se determină cu relaţia următoare: 

IC  
Q

 [m] 
 

S 
 

 

în care: 

 

 

 

 

 

 

al fiecărui utilaj, verificarea eficienţei 

utilajului sau utilajelor). Intensitatea de 
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 (2) 

Q  este volumul  balastului pus în operă în unitatea de timp (ore, zi, schimb), în m
3
; 

S - suprafaţa călcată la compactare în intervalul de timp dat, în m
2
 . În cazul în care se folosesc 

mai multe utilaje de acelaşi tip, suprafeţele călcate de fiecare utilaj se cumulează.  
Partea din sectorul experimental cu cele mai bune rezultate va considera ca sector de referinţă 

pentru restul lucrărilor. Caracteristicile obţinute pe acest sector se vor consemna în registrul de şantier 

pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor ce se vor executa. 
 
9. Realizarea stratului de fundaţie din balast (balast amestec optimal) 
 

Realizarea stratului rutier de fundaţie 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, trebuie demonstrat prin rezultatele obţinute pe sectorul experimental că utilajul 
(utilajele) de compactare pot realiza gradul de compactare proiectat; 
- adăugarea prin stropire uniformă (se va evita supraumezirea locală)a cantităţii de apă necesare 

pentru atingerea umidităţii 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 şi intensitatea de compactare determinate anterior. Numărul de treceri 

ale atelierului de compactare pentru fiecare operaţie este cel determinat pe sectorul experimental. 

Acostamentele se completează şi se compactează obligatoriu odată cu stratul de fundaţie, astfel încât 

acesta să fie în permanenţă încadrat de acostamente, cu respectarea măsurilor 
de evacuare a apelor. 

Denivelările care se produc în timpul compactării stratului de fundaţie sau rămân după 

compactare se corectează cu materiale de aport şi se recilindrează. Suprafeţele cu denivelări mai mari 

de 4 cm se completează, se renivelează şi apoi se compactează din nou. 

Este interzisă utilizarea balastului îngheţat şi aşternerea balastului pe suprafeţe acoperite cu 

zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă. 
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Tabelul 7. Verificări necesare pentru determinarea calităţii stratului din balast (balast amestec optimal).   

Nr. Determinarea, procedeul de verificare sau Frecvenţe minime la locul  
Metode de 

verificare 
crt. caracteristicile care se verifică de punere în operă 

conf. STAS      
1  

 
2  

 
 

3  
 

4  
 
 
 

5  
 
 
 
 

 

6  

Încercarea Proctor modificat  
 
Determinarea umidităţii de compactare  
 

Determinarea grosimii stratului compactat 
 
Verificarea realizării intensităţii de 

compactare (Q/S)  

 

Determinarea gradului de compactare  
 
 
 

 

Determinarea capacităţii portante la nivelul 

superior al stratului de fundaţie 
 

- 

zilnic, dar cel puţin un test la 

fiecare 250 m de bandă de 

circulaţie  
min. 3 probe la o suprafaţă 

de 2.000 m
2
 de strat   

zilnic  
 
zilnic în min. 3 puncte 

pentru suprafeţe < 2.000 m2 

şi min. 5 puncte pentru 

suprafeţe > 2.000 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  

1913/13  
 

4606  
 
 

-  
 

-  
 

 

11913/15 

12288  
 
 
 
 
Normativul 

C.D. 31  
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Referitor la capacitatea portantă, se recomandă ca după terminarea lucrărilor de realizare  
a stratului de fundaţie să se verifice capacitatea portantă obţinută la acest nivel cu deflectometrul cu 

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

al stratului inferior de fundaţie se consideră realizată dacă valorile deflexiunii caracteristice, nu 

depăşesc valoarea deflexiunii admisibile prevăzută în tabelul 8. Frecvenţa măsurătorilor este cea 

prezentată în tabelul 3. 
 

Tabelul 8. Valoarea deflexiunii admisibile.  

Grosimea 
 

Valorile deflexiunii admisibile, dadm, în 
0,01 mm 

 

Stratul superior al terasamentelor 

alcătuit din: 

 

stratului de   

fundaţie din Strat de 

formă 

  Pământuri de tipul  
 

(conform SR EN ISO 14688-2) balast sau balast  

conform  

Nisip prăfos 
Praf nisipos  Argilă 

amestec optimal 
  

STAS 12253  Praf argilos  Argilă nisipoasă 
h, cm 

 

Nisip argilos (P3) 
 

  

Praf (P4) 

 Argilă prăfoasă 

(P5)      

10 185  323 371  411 

15 163  284 327  366 

20 144  252 290  325 

25 129  226 261  292 

30 118  206 238  266 

35 109  190 219  245 

40 101  176 204  227 

45 95  165 190  213 

50 89  156 179  201  
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Conform Indicativului CD 148-2003, se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă 

deflexiunea are valori mai mari decât cea admisibilă în cel mult 10 % din punctele de măsurare. 

Uniformitatea execuției stratului de fundație se consideră corespunzătoare dacă valoarea 

coeficientului de variație a deflexiunii este de max. 35 %.  
Controlul gradului de compactare se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului 

caiet de sarcini. Se va realiza cel puţin o verificare a gradului de compactare la o lungime de 250 m 
de bandă de parte carosabilă (STAS 6400) sau frecvenţa verificărilor va fi cea prevăzută în tabelul  
7. Stratul se consideră corespunzător din punct de vedere al compactării dacă: 

- pentru drumurile publice din clasele tehnice I, II şi III gradul de compactare este:  
 100 %, în cel puţin 95 % din punctele de măsurare;
 98 %, în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II şi III;

- pentru drumurile publice din clasele tehnice IV şi V gradul de compactare este:  98 %, în 

cel puţin 95 % din punctele de măsurare;  
  95 %, în toate punctele de măsurare. 
Celelalte verificări privind calitatea compactării stratului de fundaţie din balast se vor 

efectua în conformitate cu datele arătate în tabelul 7.  
Verificarea calităţii materialelor se va realiza de către laboratorul antreprenorului sau de 

către un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul. Se vor efectua verificări referitoare la 

calitatea materialelor puse în operă în conformitate cu cele precizate în tabelul 2 din prezentul 

caiet de sarcini. 
 

11. Condiţii tehnice, reguli şi metode de verificare 
 

Verificarea elementelor geometrice 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. 

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul la fiecare 

200 m2 de strat executat. Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare 

sector de drum prezentat recepţiei. Abaterea limită la grosime poate fi de max.  20 mm; 

- lăţimea stratului de fundaţie este cea mai prevăzută în proiect. Verificarea lăţimii stratului 

de fundaţie se realizează în profilurile transversale ale proiectului. Abaterile limită la lăţime pot fi  

5 cm; 

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

Denivelările admise sunt cu  0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea proiectată şi 

se măsoară la fiecare 25 m distanţă; 

- 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 cu lata de 3,00 m, 

acceptându-se următoarele toleranţe: 

- în profil longitudinal măsurătorile se efectuează în axa benzilor de circulaţie şi nu pot fi 

mai mari de  10 mm; 

- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilurilor transversale ale 

proiectului 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. 

 

 

 

12. Recepţia lucrărilor 
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Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului 

privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 273, atunci când toate lucrările 

prevăzute în documentaţii sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate 

cu prevederile caietului de sarcini. 

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi 

calitative impuse de proiect şi caietul de sarcini precum şi constatările consemnate pe parcursul 

execuţiei de către organele de control. 

În urma acestei recepţii se încheie Procesul-verbal în registrul de lucrări ascunse.  
Recepţia la terminarea lucrărilor, se realizează pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 
273. 

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se 

va face în condiţiile Regulamentului aprobat cu HGR 273. 

 

 

Întocmit,                                                                                                

Ing. Ursanu Ovidiu                                                            

CD 31-2002 Normativ  pentru determinarea  prin  deflectografie  și 

 deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu 

 structuri rutiere suple si semirigide.  

CD 148-2003 Ghid privind tehnologia de execuţie a straturilor din 

 balast.    

AND 589-2004 Caiete de sarcini generale comune lucrărilor de drum. 

 Execuția  straturilor  din  balast  sau  balast  amestec 

 optimal.    

SR EN ISO 14688/1-2004/AC-2006 Cercetări  şi  încercări  geotehnice.  Identificarea  şi 

 clasificarea pământurilor  partea   1. Identificare  şi 

 descriere.    

SR EN ISO 14688/2-2005/C91-2007 Cercetări  şi  încercări  geotehnice.  Identificarea  şi 

 clasificarea pământurilor. Partea 2. Principii pentru o 
 clasificare.    
SR EN 13242+A1-2008 Agregate  din  materiale  nelegate  sau  legate  hidraulic 

 pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de 

 drumuri.    

SR EN 13043-2003/AC-2004 Agregate  pentru  amestecuri  bituminoase  şi  pentru 

 finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, 

 a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.  

SR EN 12620+A1-2008 Agregate pentru beton.  

SR EN 933/1-2008 (engleza) Încercări pentru determinarea caracteristicilor 

 geometrice  ale  agregatelor.  Partea  1:  Determinarea 
 granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere. 

SR EN 933/8:2012 (engleza) Încercări pentru determinarea caracteristicilor 

 geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor 

 fine. Determinarea echivalentului de nisip. 
SR EN 1097/1-2011 (engleza) Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice 

 şi  fizice  ale  agregatelor.  Partea  1: Determinarea 

 rezistenţei la uzură (micro-Deval).  
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IV.5 .Producerea  si   executia  lucrarilor   de   beton 

 

 Compozitia betonului proiectat se stabileste pe baza de incercari preliminare, conform NE 

012/1  si  prevederilor  SR  EN  206-1:2014 Beton,  Partea1:  „Specificatie,  performanta,  productie  

si  conformitate”, folosindu-se materialele aprovizionate, stabilite si verificate de catre un laborator 

autorizat. 

 Betoanele se prepara in statii de beton atestate intern si verificate. 

 Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate. Abaterile 

limita se vor incadra in prevederil NE 012/1/. 

 Folosirea plastifiantilor, antrenatorilor de  aer  etc.  se  admite numai  cu  aprobarea 

Inginerului tinand  cont  de  prevederile capitolului „Betoane” din prezentul caiet de sarcini. 

 Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum si dupa fiecare schimbare de stare 

atmosferica. 

 In timpul turnarii trebuie asigurat ca betonul sa umple complet formele in care este turnat. 

Betonul preparat cu o temeperatura de 5-30°C trebuie turnat in maxim 90 minute. 

Betonul adus in vederea turnarii nu trebuie sa prezinte segregare. 

La turnarea betonului trebuie respectate regulile din NE 0121 

 Jgheaburile, autoagitatoarele de transport beton etc. vor trebuie pastrate curate si spalate 

dupa fiecare intrerupere de lucr u. La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de 

compactare ca: mese vibrante, vibratoare de cofraj si vibratoare de adâncime, iar in timpul 

compactarii betonului proaspat se va avea grija sa nu se produca deplasari sau degradari ale 

armaturilor si cofrajelor. 

 Compoziţia betonului proiectat se stabileşte pe bază de încercări preliminare, conform 

“Normativului pentru producerea si executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 

precomprimat” indicativ NE 012/1, folosindu-se materialele aprovizionate, 

stabilite şi verificate de către un laborator autorizat. 

La adoptarea reţetei la staţia de betoane, se va ţine seama de capacitatea şi tipul betonierei, de 

umiditatea agregatelor, iar pe timp friguros se va ţine seama de temperatura materialelor 

componente şi a betonului. 

 

 Betoanele se prepară în staţii de beton verificate şi atestate. 

 Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face în greutate. 

Abaterile limită se vor încadra în prevederile capitolului “Betoane” din prezentul Caiet de sarcini 

şi ale “Normativului pentru producerea si executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton 

precomprimat” indicativ NE 012\1. 

 Folosirea plastifianţilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea 

beneficiarului, ţinând cont de prevederil e capitolului “Betoane” din prezentul Caiet de sarcini. 

 Umiditatea agregatelor se verifică zilnic, precum şi după fiecare schimbare de stare 

atmosferică. 
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 În timpul turnării trebuie asigurat ca betonul să umple complet formele în care este turnat, 

pătrunzând în toate colţurile şi nelăsând locuri goale. 

 Betonul preparat având, de regulă, temperatura înainte de turnare cuprinsă între 5-

trebuie turnat în cofraje în maximum 1 oră în cazul folosirii cimenturilor obişnuite şi 1/2 oră când 

iau măsuri suplimentare, cum este şi utilizarea de aditivi întârzietori, conform Codurilor NE 

012\1 si Codului NE 013-02.. În perioada dintre preparare şi turnare, se interzice adăugarea de apă 

în beton. La turnarea betonului trebuie respectate regulile din Codul NE 012\1si Cod ului NE 012-

\2. Jgheaburile şi autocamioanele de transport beton, etc. vor trebui păstrate curate şi spălate după 

fiecare întrerupere de lucru. 

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare ca mese vibrante, 

vibratoare de cofraj şi vibratoare d e adâncime, iar în timpul compactării betonului proaspăt, se va 

avea grijă să nu se producă deplasări sau degradări ale 

armăturilor şi cofrajelor. 

 

 La execuţia betoanelor din fundaţii, elevaţii prevederile din prezentul capitol se vor 

completa şi cu prevederile specifice cuprinse în capitolele conexe. De asemenea se vor avea în 

vedere şi reglementările cuprinse în SREN206 2014,  

 Clasa de rezistenţă a betonului este definită conform NE 012/1- pe baza rezistenţei 

caracteristice f.ck.cil (f.ck.cub), care este rezistenţa la compresiune în N/mm2, determinată pe 

 

valoare se pot situa statistic, cel mult 5% din rezultate. 

Pentru corelarea cu clasele de rezistenţă ale betoanelor definite conform STAS 10111/2-87, se 

prezintă în continuare un tabel de echivalenţă: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR 

 

CIMENT 

SREN 206 \2014 STAS 10111/2-87 
C12/15 Bc 15 
C16/20 Bc 20 
 

 

 
C20/25 Bc 25 
C 25/30 Bc 30 
C 30/37 - 
C 35/45 Bc 35 
C 40/50 Bc 50 
C 45/55 - 
C 50/60 Bc 60 
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Cimenturile vor satisface cerinţele din standardele naţionale de produs sau din standard       

Cimenturile uzuale se clasifică după cum urmează:. 

Ciment Portland (tip I) conform SR EN 197-1:2011; 

Ciment Portland compozit (tip II) conform SR EN 197-1:2011 

    Ciment de furnal (tip III) conform SR EN 197-1:2011 

    Ciment puzzolanic (tip IV) conform SR EN 197-1:2011;. 

    Ciment compozit (tip V) conform SR EN 197-1:2011. 

 

 Livrare şi transport 

 

 Cimentul se livrează ambalat în saci de hârtie sau vrac, transportat în vehicule rutiere 

documentele de certificare a calităţii. 

 În cazul cimentului vrac, transportul se face numai în vehicule rutiere, cu recipiente 

speciale sau vagoane de cale ferată speciale tip Z. V. C. cu descărcare pneumatică. 

 Cimentul va fi protejat de umezeală şi impurităţi în timpul depozitării şi transportului. 

 În cazul în care utilizatorul procură cimentul de la un depozit (bază de livrare), livrarea 

cimentului va fi însoţită de o declaraţie de conformitate, în care se va menţiona: 

- tipul de ciment şi fabrica producătoare; 

- data sosirii în depozit; 

- numărul certificatului de calitate eliberat de producător şi datele înscrise în acesta; 

- garanţia respectării condiţiilor de păstrare; 

- numărul buletinului de analiză a calităţii cimentului efectuată de un laborator autorizat şi 

datele conţinute în acesta, inclusiv precizarea condiţiilor de utilizare, în toate cazurile în 

care termenul de garanţie a expirat. 

 

Obligaţiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor înscrie în contractul între 

furnizor şi utilizator. Pentru verificarea conformităţii unei livrări sau a unui lot cu prevederile 

standardelor, cu cerinţele unui contract sau cu 

specificaţiile unei comenzi, prelevarea probelor de ciment trebuie să aibă loc în prezenţa 

producătorului (vânzătorului) şi a utilizatorului. De asemenea, prelevarea probelor de ciment poate 

să se facă în prezenţa utilizatorului şi a unui delegat a că rui imparţialitate să fie recunoscută atât 

de producător cât şi de utilizator. 

 Prelevarea probelor se face în general înaintea sau în timpul livrării. Totuşi dacă este 

necesar se poate face după livrare, dar cu o întârziere de maximum 24 de ore. 

 

Depozitarea 

 Depozitarea cimentului se va face numai dupa receptionarea cantitativa si calitativa a 

cimentului conform prevederilor din capitolul 9.9 si anexa H.1 din NE 012/2, si dupa examinarea 

documentelor de certificare a calitatii . Trebuie verificat deasemenea capacitatea de depozitare in 
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silozurile, si pana la terminarea efectuarii tuturor verificarilor, cimentul. va fi depozitat in depozitul 

tampon inscriptionat. 

 Depozitarea cimentului in vrac se va face in silozuri, in care nu au fost depozitate anterior 

alte materiale, si silozurile trebuie sa aiba marcate tipul de ciment. 

Termenul de garantie prescris de producator trebuie observat pentru fiecare tip de ciment utilizat. 

 Depozitarea cimentului se face numai după recepţionarea cantitativă şi calitativă a acestuia, 

conform prevederilor din NE012/1, inclusiv prin constatarea existenţei şi examinarea 

documentelor de certificare a calităţii şi verificarea capacităţii libere de depozitare în silozurile 

destinate tipului respectiv de ciment sau în încăperi special amenajate. 

Până la terminarea efectuării determinărilor, acesta va fi depozitat în depozitul tampon 

inscripţionat. 

Depozitarea cimentului în vrac se face în celule tip siloz, în care nu au fost depozitate 

anterior alte materiale, marcate prin înscriere vizibilă a tipului de ciment. Depozitarea cimentului 

ambalat în saci, trebuie să se facă în încăperi închise. Pe întreaga perioadă de exploatare a 

silozurilor se va ţine evidenţa loturilor de ciment depozitate în fiecare siloz prin înregistrarea z 

ilnică a primirilor şi a livrărilor. Sacii vor fi aşezaţi în stive pe scânduri, dispuse cu interspaţii, 

pentru a se asigura circulaţia aerului la partea inferioară a stivei şi la o distanţă de 50 cm de la 

pereţii exteriori, păstrând împrejurul lor un spaţiu suficient pentru circulaţie. Stivele vor avea cel 

mult 10 rînduri de saci suprapuşi. 

 Nu se va depăşi termenul de garanţie prescris de producător, pentru tipul de ciment utilizat. 

Cimentul rămas în depozit peste termenul de garanţie sau în condiţii improprii de 

depozitare, va putea fi întrebuinţat la lucrări de beton şi beton armat, numai după verificarea stării 

de conservare şi a rezistenţelor mecanice. 

 

Controlul calităţii cimentului 

 Controlul calităţii cimentului se face in conformitate cu cerintele CP 012/1-2007. Metodele 

de încercare sunt reglementate prin standardele seria SR EN 196:2006. 

 

Agregate 

 Pentru prepararea betoanelor având densitatea aparentă normală cuprinsă între 2201 şi 

2500 kg/m3, se folosesc agregate grele, provenite din sfărâmarea naturală şi/sau concasarea 

rocilor. 

Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în SR EN 12620. 

 Pentru prepararea betoanelor, curba de granulozitate a agregatului total se stabileşte astfel 

încât să se încadreze funcţie de dozajul de ciment şi consistenţa betonului, în zona recomandată 

conform ANEXEI “L” din ne 012/1- 

 

 Producerea şi livrarea agregatelor 

 Deţinătorii de balastiere/cariere sunt obligaţi să prezinte la livrare certificatul de calitate 

pentru agregate şi certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat. 
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Staţiile de producere a agregatelor (balastierele) vor funcţiona numai pe bază de atestat eliberat de 

o comisie internă. în prezenţa unui reprezentant desemnat de I.S.C (Inspectoratul de Stat in 

Constructii). 

 Pentru obţinerea atestatului, staţiile de producere a agregatelor trebuie să aibă un sistem 

propriu de asigurare a calităţii (sau să funcţioneze în cadrul unui agent economic cu sistem de 

asigurare a calităţii care să cuprindă şi această activitate) care să fie cunoscut, implementat şi să 

asigure calitatea produsului livrat la nivelul prevederilor din reglementări, comenzi sau contracte. 

Şeful staţiei va fi atestat de I.S.C. prin inspecţiile teritoriale. Reatestarea staţiei se va face după 

aceeaşi procedură la fiecare 2 (doi) ani. 

Pentru aceasta, staţiile de producere a agregatelor trebuie să dispună de: 

- autorizaţiile necesare exploatării balastierei şi documentele care să dovedească natura 

zăcământului; 

- documentele cu privire la sistemul de asigurare a calităţii adoptat (de exemplu: manualul 

de calitate, proceduri generale de sistem, proceduri operaţionale, plan de calitate, 

regulament de funcţionare, fişele posturilor, etc); 

- depozite de agregate, cu platforme amenajate şi având compartimente separate şi marcate 

pentru numărul necesar de sorturi rezultate; 

- utilaje de sortare etc., în bună stare de funcţionare, atestate CNAMEC (Comisia  

 

Natională de atestare a maşinilor şi echipamentelor de construcţii); 

- personal care va avea cunoştinţele şi experienţa necesare pentru acest gen de activităţi, ce 

se va dimensiona în concordanţă cu prevederile sistemului de asigurare a calităţii; 

- laborator autorizat, sau dovada colaborării prin convenţie sau contract, cu alt laborator 

autorizat. Comisia de atestare internă va avea următoarea componenţă: 

- preşedinte – conducătorul tehnic al agentului economic (cu studii de specialitate) sau în 

lipsa acestuia un specialist atestat de M.L.P.T.L. ca "Responsabil tehnic cu execuţia", 

angajat permanent sau în regim de colaborare; 

- membri; 

- specialist cu atribuţii în domeniul controlului de calitate; 

- specialist cu atribuţii în domeniul mecanizării;     şeful laboratorului autorizat al unităţii 

tutelare sau al laboratorului cu care s-a încheiat o convenţie sau un contract de colaborare. 

- n cazul în care atribuţiile specialistului din domeniul controlului de calitate sunt exercitate 

prin cumul de funcţii (în conformitate cu sistemul de asigurare a calităţii adoptat) de una 

din persoanele nominalizate în comisie, nu va mai fi necesară participarea unui alt 

specialist. 

 

Specialistul din domeniul mecanizării va putea fi angajat în regim de colaborare pentru 

participarea la acţiunile privind atestarea balastierei şi va avea cunoştinţele necesare verificării 

tehnice a utilajelor şi aparaturii utilizate. 
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 Verificările periodice se vor face trimestrial de către comisia de atestare pentru menţinerea 

condiţiilor avute în vedere la atestare şi funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii. 

În vederea rezolvării neconformităţilor constatate cu ocazia auditului intern, a verificărilor 

trimestriale sau a inspecţiilor efectuate de organismele abilitate, agentul economic (staţia de 

preparare agregate sau forul tutelar) va lua măsuri preventive sau corective după caz. Ducerea la 

îndeplinire a acţiunilor corective se comunică în maximum 24 ore organului constatator pentru a 

decide în conformitate cu prevederile următoare. 

 În situaţia constatării unor deficienţe cu implicaţii asupra calităţii agregatelor se vor lua 

următoarele măsuri: OPRIREA livrării de agregate pentru betoane dacă se constată cel puţin una 

din următoarele deficienţe: 

- deteriorarea pereţilor padocurilor de depozitare a agregatelor; 

- deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor; 

- lipsa personalului calificat ce deserveşte staţia; 

- nerespectarea instrucţiunilor de întreţinere a utilajelor; 

- alte deficienţe ce pot afecta nefavorabil calitatea agregatelor. 

 

OPRIREA funcţionării staţiei de producere a agregatelor în baza uneia din următoarele constatări: 

- dereglarea utilajelor de sortare, spălare a agregatelor; 

- obţinerea de rezultate necorespunzătoare privind calitatea agregatelor; 

- nerespectarea efectuării încercărilor conform reglementărilor în vigoare; 

- nefuncţionarea sistemului de asigurare a calităţii 

- n aceste cazuri reluarea activităţii în condiţii normale se va face pe baza reconfirmării 

certificatului de atestare de către comisia de atestare. 

 

Alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se va face conform celor prezentate în paragraful 

"Proiectarea amestecului". Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse 

în medii umede trebuie verificate în prealabil prin 

analiza reactivităţii cu alcaliile din beton. 

 

Transportul şi depozitarea 

 Agregatele nu trebuie să fie contaminate cu alte materiale în timpul transportului sau 

depozitării. 

Depozitarea agregatelor trebuie făcută pe platforme betonate având pante şi rigole de evacuare a 

apelor. Pentru depozitarea separată a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu înălţime 

corespunzătoare pentru evitarea amestecării cu alte sort uri. Compartimentele se vor marca cu tipul 

de sort depozitat. 

 Nu se admite depozitarea direct pe pământ sau pe platforme balastate. 

Controlul calităţii agregatelor 
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Controlul calităţii agregatelor este prezentat în EN 12620,. Pentru elementele prefabricate se va 

respecta si Codul de practica NE 013-02 Anexa 7.1. 

 

APA 

 pa de amestecare utilizată la prepararea betoanelor poate să provină din reţeaua publică sau 

din altă sursă, dar în acest ul tim caz trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în SR 

EN 1008-2003 

 

ADITIVI 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop: 

     îmbunătăţirea lucrabilităţii betoanelor destinate executării elementelor cu armături dese, 

secţiuni subţiri, înălţime mare de turnare; 

     punerea în operă a betoanelor prin pompare; 

     îmbunătăţirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la intemperii sau situate 

în medii agresive; 

     îmbunătăţirea comportării la îngheţ - dezgheţ; 

    realizarea betoanelor de clasă superioară; 

     reglarea procesului de întărire, întârziere sau accelerare de priză în funcţie de cerinţele 

tehnologice; 

     creşterea rezistenţei şi a durabilităţii prin îmbunătăţirea structurii betonului. 

Aditivii trebuie să îndeplinească cerinţele din reglementările specifice sau agrementele tehnice în 

vigoare. 

 

 În cazurile în care deşi nu sunt menţionate în tabel, executantul apreciază că din motive 

tehnologice trebuie să folosească obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita avizul 

proiectantului şi includerea acestora în documentaţia de execuţie. Stabilirea tipului de aditivi sau 

a combinaţiei de aditivi se va face după caz de Proiectant, Executant sau Furnizorul de beton, luând 

în considerare recomandările din NE 012/2-2010 & CP 012/1-2007, iar pentru elementele 

prefabricate se va respecta si Codul de practica NE 013-02. 

 În cazurile în care se folosesc concomitent două tipuri de aditivi a căror compatibilitate şi 

comportare împreună nu este cunoscută, este obligatorie efectuarea de încercări preliminare şi 

avizul unui institut de specialitate. 

Condiţiile tehnice pentru materialele componente (altele decât cele obişnuite) prepararea, 

transportul, punerea în lucrare şi tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz la caz în funcţie de 

tipul de aditiv utilizat şi vor fi menţionate în fişa tehnologică de betonare. 

ADAOSURI 

 

 Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adăuga în beton în cantităţi de peste 

5% substanţă uscată faţă de masa cimentului, în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor acestuia sau 

pentru a realiza proprietăţi speciale. 
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Adaosurile pot îmbunătăţi următoarele caracteristici ale betoanelor: lucrabilitatea, gradul de 

impermeabilitate, rezistenţa la agenţi chimici agresivi. 

 

Există două tipuri de adaosuri: 

- inerte, înlocuitor parţial al părţii fine din agregate, caz în care se reduce cu cca. 10% 

cantitatea de nisip 0 - 3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert conduce la 

îmbunătăţirea lucrabilităţii şi compactităţii betonului. 

- active, caz în care se contează pe proprietăţile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active 

sunt: zgura granulată de furnal, cenuşă, praful de silice, etc. 

 

În cazul adaosurilor cu proprietăţi hidraulice, la calculul raportului A/C se ia în considerare 

cantitatea de adaos din beton ca 

parte liantă. 

Utilizarea adaosurilor se face în conformitate cu reglementările tehnice specifice în 

vigoare, agremente tehnice sau pe baza unor studii întocmite de laboratoarele de specialitate. 

Condiţiile de utilizare, condiţiile tehnice pentru materiale componente, prepararea, transportul, 

punerea în lucrare şi tratarea betonului se stabilesc de la caz la caz, funcţie de tipul şi proporţia 

adaosului utilizat. 

 Adaosurile nu trebuie să conţină substanţe care să influenţeze negativ proprietăţile 

betonului sau să provoace corodarea armăturii. 

Utilizarea cenuşelor de termocentrală se va face numai pe baza unor aprobări speciale cu avizul 

sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sănătăţii. 

Transportul şi depozitarea adaosurilor trebuie făcută în aşa fel încât proprietăţile fizico - chimice 

ale acestora să nu sufere modificări. 

 

CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI 

 Compoziţia unui beton va fi aleasă în aşa fel încât cerinţele privind rezistenţa şi 

durabilitatea acestuia să fie asigurate. CERINŢE PENTRU REZISTENŢĂ 

 Relaţia între raportul A/C şi rezistenţa la compresiune a betonului trebuie determinată 

pentru fiecare tip de ciment, tip de agregate şi pentru o vârstă dată a betonului. Adaosurile din 

beton pot interveni în determinarea efectivă a raportului A/C. Rezistenţele caracteristice fck 

determinate pe cilindru sau cub sunt conform Tabel 7 dinNE 012/1. 

 

CERINŢE PENTRU DURABILITATE 

 Pentru a produce un beton durabil care să reziste expunerii la condiţiile de mediu concrete 

din amplasamentul podului şi care să protejeze armătura împotriva coroziunii trebuie respectate 

următoarele cerinţe: 

t să nu conţină impurităţi care pot 

dăuna armăturii; 
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mpactă pentru protejarea armăturii. 

- agregate). 

 

operă şi compactarea betonului proaspăt să se facă astfel 

încât materialele componente ale betonului să fie uniform distribuite în amestec, să nu segrege şi 

betonul să realizeze o structură compactă; 

rea proprietăţilor dorite ale betonului şi 

protejarea corespunzătoare a armăturii. 

 Cerinţele de durabilitate necesare protejării armăturii împotriva coroziunii, precum şi 

păstrarea caracteristicilor betonului la 

acţiunile fizico - chimice în timpul duratei de serviciu proiectate sunt legate în primul rând de 

permeabilitatea betonului. 

 În acest sens gradul de impermeabilitate al betonului va fi stabilit funcţie de clasa de 

expunere în care este încadrat elementul din beton. Nivelele de performanţă la impermeabilitatea 

betoanelor sunt: 

 

 

Adâncimea limită de pătrundere a apei (mm) 

Presiunea apei 

(bari) 

100 200  

Grad de impermeabilitate  

10  

P4 

20  

P4 

4 

10  

P8 

20  

P8 

8 

10  

P12  

20  

         P12   

12 

 

CERINŢE DE BAZĂ PRIVIND COMPOZIŢIA BETONULUI 

 

CONDIŢII GENERALE 

 

 Alegerea componenţilor şi stabilirea compoziţiei betonului proiectat se face de către 

producător pe baza unor amestecuri preliminare stabilite şi verificate de către un laborator 

autorizat. În absenţa unor date anterioare se recomandă efectuarea unor amestecuri preliminare. În 

acest caz, producătorul stabileşte compoziţia betonului astfel încât să aibă o consistenţă necesar ă, 

să nu segrege şi să se compacteze uşor. Betonul întărit trebuie să corespundă cerinţelor tehnice 

pentru care a fost proiectat şi în mod special să aibă rezistenţa la compresiune cerută. În aceste 
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cazuri, amestecurile de probă ale betonului în stare întărită trebuie să fie supuse încercărilor pentru 

determinarea caracteristicilor pentru care au fost proiectate. Betonul trebuie să fie durabil, să 

realizeze o bună protecţie a armăturii. 

 

 Date privind compoziţia betonului 

În cazul amestecului proiectat, trebuie specificate următoarele date de bază: 

-     clasele de expunere 

-      dimensiunea nominală maximă a agregatelor 

-      clasa de cloruri conţinute funcţie de tipul utilizării betonului 

 

Staţia de betoane şi utilizatorul 

 Staţia de betoane şi utilizatorul au obligaţia de a livra, respectiv de a comanda beton, numai 

pe baza unor comenzi în care se va înscrie tipul de beton şi detalii privind compoziţia betonului 

conform celor de mai sus, programul şi ritmul de livrare precu m şi partea de structură în care se 

va folosi. 

 Livrarea betonului trebuie însoţită de un bon de livrare - transport beton. 

 Compoziţia betonului se stabileşte şi/sau se verifică de un laborator autorizat; stabilirea 

compoziţiei betonului trebuie să se facă: 

    la intrarea în funcţiune a unei staţii de betoane; 

    la schimbarea tipului de ciment şi/sau agregate; 

    la schimbarea tipului de aditiv; 

 

Proiectarea amestecului 

 Cerinţe privind consistenţa betonului 

 

 Lucrabilitatea reprezintă capacitatea betonului proaspăt de a putea fi turnat în diferite 

condiţii prestabilite şi de a fi co mpactat corespunzător. 

 Lucrabilitatea se apreciază pe baza consistenţei betonului. 

Consistenţa betonului proapăt poate fi determinată prin următoarele metode: tasarea conului, 

remodelare VE - BE, grad de compactare şi răspândire conform prevederilor NE 012/1. 

 

 Cerinţe privind granulozitatea agregatelor 

Se vor respecta prevederile NE012/1 

Cerinţe privind alegerea tipului, dozajului de ciment şi a raportului A/C 

 Recomandări privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate în NE 012/1Raportul A/C 

este stabilit funcţie de condiţiile de rezistenţă impuse betonului. 

Alegerea compoziţiei se face prin încercări preliminare urmărindu-se realizarea cerinţelor. 

 

 

Cerinţe privind alegerea aditivilor şi adaosurilor 
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 Aditivii şi adaosurile vor fi adăugate în amestec numai în asemenea cantităţi încât să nu 

reducă durabilitatea betonului sau să producă coroziunea armăturii. 

Utilizarea aditivilor se face conform prevederilor CP 012/1-2007pe baza instrucţiunilor de folosire, 

care trebuie să fie în acord cu reglementările specifice sau agrementele tehnice, bazate pe 

determinări experimentale. 

 

NIVELE DE PERFORMANŢĂ ALE BETONULUI 

 

BETONUL PROASPĂT 

Se vor respecta prevederile EN12350-2,EN 12350-4 EN 12350-5 EN 12350-7 cu privire la: 

    Tasare 

   Compactare 

    Raspandire pe masa 

    Continut aer oclus 

 

Betonul întărit 

Rezistenţa la compresiune 

 Clasa betonului este definită pe baza rezistenţei caracteristice care este rezistenţa la 

compresiune N/mm2, determinată pe cilindrii de 150/300 mm sau pe cuburi cu latura de 150 mm. 

Valorile acesteia sunt conform EN12390-1. 

Evoluţia rezistenţei betonului 

 În unele situaţii speciale, este necesar să se urmărească evoluţia rezistenţei betonului la 

anumite intervale de timp, pe epruvete 

de dimensiuni similare cu cele pe care s-a determinat clasa betonului. În aceste cazuri, epruvetele 

vor fi păstrate în condiţii similare cu cele la care este expusă structura şi vor fi încercate la intervale 

de timp prestabilite. În cazurile în care nu se dispune de epruvete, se vor efectua încercări 

nedistructive, sau încercări pe carote extrase din elementele structurii. 

Rezistenţa la penetrarea apei 

Valorile caracteristice sunt conform EN12390-8. 

Rezistenţa la îngheţ - dezgheţ 

Valorile caracteristice sunt conform NE 012/1. 

Densitatea betonului 

Funcţie de densitate, betoanele se clasifică în: 

     betoane uşoare - 

Sunt produse în întregime sau parţial prin utilizarea agregatelor cu structură poroasă. 

     betoane cu densitatea normală (semigrele sau grele) - betoane cu densitatea aparentă în stare 

 

2000 kg/m3 dar nu mai mult de 2500 kg/m3. 

    betoane grele - betoane cu densitatea aparentă în stare uscată (105  
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PREPARAREA BETONULUI 

 Personalul implicat în activitatea de producere şi control a betonului, va avea cunoştinţele 

şi experienţa necesare şi va fi atestat intern pentru aceste genuri de activităţi. 

Se vor respecta prevederile NE 012 &, iar pentru elementele prefabricate si prevederile Codului 

de practica NE 

013-02. 

 Staţia de betoane este o unitate care produce şi livrează beton, fiind dotată cu una sau mai 

multe instalaţii (secţii) de preparat beton sau betoniere. Certificarea calităţii betonului trebuie 

făcută prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza 

Legii 10, a calităţii în construcţii din 1995 şi a Regulamentului privind certificarea calităţii în 

construcţii. 

 Amestecarea şi încărcarea în mijlocul de transport. 

 Pentru amestecarea betonului, se pot folosi betoniere cu amestecare forţată sau cu cădere 

liberă. În cazul utilizării agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai betoniere 

cu cădere liberă. 

 Prin amestecare trebuie să se obţină o distribuţie omogenă a materialelor componente şi o 

lucrabilitate constantă. 

 Ordinea de introducere a materialelor componente în betonieră se va face începând cu 

sortul de agregate cu granulaţia cea mai mare. 

 Amestecarea componenţilor betonului se va face până la obţinerea unui amestec omogen. 

 Durata amestecării depinde de tipul şi compoziţia betonului, de condiţiile de mediu şi de 

tipul instalaţiei. 

 Durata de amestecare va fi de cel puţin 45 sec. de la introducerea ultimului component. 

Durata de amestecare, se va majora după caz pentru: 

 

     utilizarea de aditivi sau adaosuri; 

     perioade de timp friguros; 

    utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm; 

     betoane cu lucrabilitate redusă (tasare mai mică de 50 mm). 

 

Durata de încărcare a unui mijloc de transport, sau de menţinere a betonului în buncărul tampon, 

va fi de maximum 20 minute. La terminarea unui schimb, sau la întreruperea preparării betonului 

pe o durată mai mare de o oră, este obligatoriu ca toba betonierei să fie spălată cu jet puternic de 

apă, sau apă amestecată cu pietriş şi apoi imediat golită complet. 

În cazul betonului deja amestecat (preparat la staţii, fabrici de betoane), utilizatorul (executantul) 

trebuie să aibă informaţii de la producător în ceea ce priveşte compoziţia betonului, pentru a putea 

efectua turnarea şi tratarea betonului în condiţii 

corespunzătoare, pentru a putea evalua evoluţia în timp a rezistenţei şi durabilităţii betonului din 

structură. 
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 Aceste informaţii trebuie furnizate utilizatorului înainte de livrare, sau la livrare. 

Producătorul va furniza utilizatorului, la cerere, pentru fiecare livrare a betonului următoarele 

informaţii de bază: 

     denumirea staţiei (fabricii) producătorului de beton; 

     denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria 

înregistrării certificatului şi actul doveditor al atestării; 

     data şi ora exactă la care s-a efectuat încărcarea (şi dacă este cazul, precizarea orei la care s-a 

realizat primul contact între ciment şi apă); 

     numărul de înmatriculare al mijlocului de transport; 

     cantitatea de beton (m3). 

Bonul de livrare trebuie să conţină datele conf. Pct 7.3. din NE 012/1-2007.dea următoarele date: 

* Pentru amestecul (compoziţia) proiectat(ă); 

    clasa de rezistenţă; 

    clasa de consistenţă a betonului; 

   tipul, clasa, precum şi dozajul cimentului; 

    tipul de agregate şi granula maximă; 

    tipurile de aditivi şi adaosuri;. 

   date privind caracteristici speciale ale betonului, de exemplu gradul de impermeabilitate, 

gelivitate, etc. Toate datele privind caracteristicile betonului vor fi notate în conformitate cu 

prevederile CP 012/1-2007. 

 Aceste informaţii pot proveni din catalogul producătorului de beton, care trebuie să conţină 

informaţii cu privire la reziste nţa şi consistenţa betonului, dozare şi alte date relevante privind 

compoziţia betonului. 

 Pentru amestecul prescris: 

     detalii privind compoziţia betonului, de exemplu, conţinutul de ciment şi tipurile de aditivi sau 

adaosuri; 

     clasa de consistenţă. 

În ambele cazuri, trebuie consemnate în bonul de livrare, data şi ora sosirii betonului la punctul de 

lucru, confirmarea de primire a betonului, temperatura betonului la livrare şi temperatura mediului 

ambiant. 

După maximum 30 zile de la livrarea betonului, producătorul este obligat să elibereze un certificat 

de calitate pentru betonul marfă. 

Rezultatele necorespunzătoare, obţinute pentru probele de beton întărit, vor fi comunicate 

utilizatorului în termen de 30 zile de la livrarea betonului. 

Această condiţie va fi consemnată obligatoriu în contractul încheiat între părţi. 

TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI 

 

LIVRAREA BETONULUI PROASPĂT 

 Livrarea betonului proaspăt se va face conform prevederilor aplicabile din NE 012-1/7, 

NE012-2/2010. În plus producătorul de beton trebuie să menţioneze pe bonul de livrare durata 
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maximă de transport recomandată pentru care nu se modifică performanţele şi caracteristicile 

betonului comandat. 

 Transportul betonului proaspăt va fi efectuat cu luarea măsurilor necesare pentru 

menţinerea caracteristicilor acestuia în stare proaspătă, precum şi pentru prevenirea segregării, 

pierderii componenţilor sau contaminării betonului. Mijloacele de transpor t trebuie să fie etanşe, 

pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. 

 ecepţia betonului proaspăt livrat se efectuează pe baza bonului (documentului) de livrare, 

a examinării vizuale a stării betonului proaspăt şi a verificărilor caracteristicilor acestuia prin 

încercări, conform prevederilor din NE 012/2 -2010 (anexa H). Datele privind livrarea betonului 

proaspăt vor fi înregistarte în condica de betoane. 

Transportul betonului trebuie efectuat luând măsurile necesare pentru a preveni segregarea, 

pierderea componenţilor sau contaminarea betonului. 

 Mijloacele de transport trebuie să fie etanşe, pentru a nu permite pierderea laptelui de 

ciment. 

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar a betoanelor 

cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu benă, amenajate corespunzător. 

 Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneţi, benzi 

transportoare, jgheaburi sau tomberoane. 

 Pe timp de arşiţă sau ploaie, în cazul transportului cu autobasculante pe distanţă mai mare 

de 3 km, suprafaţa liberă de beto n trebuie să fie protejată, astfel încât să se evite modificarea 

caracteristicilor betonului, urmare a modificării conţinutului de apă. Durata maximă posibilă de 

transport depinde în special de compoziţia betonului şi condiţiile atmosferice. Durata de transport 

se consideră din momentul încărcării mijlocului de transport şi sfârşitul descărcării acestuia şi nu 

poate depăşi valorile orientative prezentate în tabelul de mai jos, pentru cimenturi de clasa 

32,5/42,5 decât dacă se utilizează aditivi întârzietori. 

Durata maximă de transport a betonului cu autoagitatoare. 

 

Temperatura amestecului de 

 

Durata maximă de transport (minute) 

cimenturi de clasa 32,5  

 50 35 

 70 50 

 

 În general, se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, să fie 

cuprinsă între (5 -  

 n situaţia betoanelor cu temperaturi mai mari 

precum stabilirea de către un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii 

adecvate de preparare, transport, punere în operă şi tratare a betonului şi folosirea unor aditivi 

întârzietori eficienţi, etc. 
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 În cazul transportului cu autobasculante, durata maximă se reduce cu 15 minute, faţă de 

limitele din tabel. 

 Ori de câte ori intervalul de timp dintre descărcarea şi reîncărcarea cu beton a mijloacelor 

de transport depăşeşte o oră, precum 

şi la întreruperea lucrului, acestea vor fi curăţate cu jet de apă; în cazul agitatoarelor, acestea se 

vor umple cu cca. 1 m3 de apă şi se vor roti cu viteză maximă timp de 5 minute, după care se vor 

goli complet de apă. 

 

PREGĂTIREA TURNĂRII BETONULUI 

 Se recomandă ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnării sa fie cuprinsă intre 

le de la turnare. In 

toate cazurile se va tine seama si de recomandarile formulate in NE 012. 

 Executarea lucrărilor de betonare poate să înceapă numai dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiţii: 

a)     întocmirea procedurii pentru betonarea obiectului în cauză şi acceptarea acesteia de către 

investitor; 

b) sunt realizate măsurile pregătitoare, sunt aprovizionate şi verificate materialele 

componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc) şi sunt în stare de funcţionare utilajele şi 

dotările necesare, în conformitate cu prevederile procedurii de execuţie; 

c)     sunt stabilite şi instruite formaţiile de lucru, în ceea ce priveşte tehnologia de execuţie şi 

măsurile privind securitatea in munca 

d)     au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje şi armături (după caz); 

e)      in cazul in care de la montarea la receptionarea armăturii a trecut o perioada indelungata 

(peste 6 luni) este necesara o inspectare a stării armăturii de către o comiste alcătuită din beneficiar, 

executant, proiectant si reprezentantul ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii) care va decide 

oportunitatea expertizarii stării armăturii de catre un expert sau un institut de specialitate si va 

dispune efectuarea ei ; in orice caz, daca se constată prezenţa frecventă a ruginii 

neaderente,armătura - dupa curatire – un trebuie să prezinte o reducere a secţiunii sub abaterea 

minimă prevăzută in standardele de produs; se va proceda apoi la o noua recepţie calitativă. 

f)      suprafeţele de beton turnat anterior şi întărit, care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor 

fi curăţate de pojghiţa de lapte de ciment (sau de impurităţi); suprafeţele nu trebuie să prezinte 

zone necompactate sau segregate şi trebuie să aibe rugozitatea necesară asigurării unei bune 

legături între cele două betoane; 

g)     sunt asigurate posibilităţi de spălare a utilajelor de transport şi punere în operă a betonului; 

h)     sunt stabilite, după caz şi pregătite, măsurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonării 

în cazul intervenirii unor situaţii accidentale (staţie de betoane şi mijloace de transport de rezervă, 

sursa suplimentară de energie electrică, materiale pentru protejarea betonului, condiţii de creare a 

unui rost de lucru, etc.); 
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i)      nu se întrevede posibilitatea intervenţiei unor condiţii climatice nefavorabile (ger, ploi 

abundente, furtună, etc.); 

j)      în cazul fundaţiilor, sunt prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitaţii, astfel 

încât acestea, să nu se acumuleze în zonele ce urmează a se betona; 

k)     sunt asigurate condiţiile necesare recoltării probelor la locul de punere în operă şi efectuării 

determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt, la descărcarea din mijlocul de transport; 

l)      este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu îndeplinesc condiţiile 

tehnice stabilite şi sunt refuzate; 

În baza verificării îndeplinirii condiţiilor de mai sus, se va consemna aprobarea începerii betonării 

de către consultant. Aprobarea începerii betonării trebuie să fie reconfirmată, pe baza unor noi 

verificări, în cazurile în care: 

accidente, reluarea activit ăţii la lucrări sistate şi neconservate); 

betonarea nu a început în intervalul de 7 zile de la data aprobării. 

Înainte de turnarea betonului trebuie verificată funcţionarea corectă a utilajelor pentru transportul 

local şi compactarea betonului. 

 Se interzice începerea betonării înainte de efectuarea verificărilor şi măsuril indicate mai 

sus. 

 REGULI GENERALE DE BETONARE 

 Betonarea unei construcţii va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului de 

lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare şi va supraveghea respectarea strictă a prevederilor 

prezentului cod şi procedurii de execuţie. 

 Betonul va fi pus în lucrare, la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. 

 Nu se admite depăşirea duratei maxime de transport şi modificarea consistenţei betonului. 

 La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale: 

a) cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile - care vor veni în contact cu betonul proaspăt - vor 

fi udate cu apă cu 2-3 ore înainte şi imediat înainte de turnarea betonului, iar apa ramasă în 

denivelări va fi înlăturată. 

b) din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face în: bene, pompe, benzi transportoare, 

jgheaburi sau direct în lucrare. 

c) dacă betonul adus la locul de punere în lucrare, nu se încadrează în limitele de consistenţă 

admise, sau prezintă segregări, va fi refuzat, fiind interzisă punerea lui în lucrare; se admite 

îmbunătăţirea consistenţei numai prin folosirea unui superplastifiant. d) înălţimea de cădere liberă 

a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,00 m – în cazul elementelor cu lăţime de maximum 

1,00 - şi 1,50 m; în celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafaţă (plăci, fundaţii, etc.). 

e) betonarea elementelor cofrate pe înălţimi mai mari de 3,00 m, se va face prin ferestre laterale 

sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din tronsoane de formă tronconică), având capătul 

inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betonează. 
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f) betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de straturi 

orizontale de maximum 50 cm înălţime şi turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului 

turnat anterior. 

g) se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia 

prevăzută, îndeosebi pentru armăturile dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă; dacă 

totuşi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării. 

h) se va urmări cu atenţie înglobarea completă în beton a armăturii, respectându-se grosimea 

stratului de acoperire, în conformitate cu prevederile proiectului. 

i) nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea pe 

armături a vibratorului. 

j) în zonele cu armături dese, se va urmări cu toată atenţia umplerea completă a secţiunii, prin 

îndesarea laterală a betonului cu şipci sau vergele de oţel, concomitent cu vibrarea lui; în cazul în 

care aceste măsuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilităţi de acces lateral al betonului, prin spaţii 

care să permită pătrunderea vibratorului. 

k) se va urmări comportarea şi menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor şi susţinerilor acestora, 

luându-se măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări. 

l) circulaţia muncitorilor şi a utilajului de transport, în timpul betonării, se va face pe podine astfel 

rezemate încât să nu modifice poziţia armăturii; este interzisă circulaţia directă pe armături sau pe 

zonele cu beton proaspăt. 

m) betonarea se va face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau procedura de 

execuţie. 

n) durata maximă admisă a întreruperilor de betonare, pentru care nu este necesară luarea unor 

măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei betonului; 

în lipsa unor determinări de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la prepararea betonului 

– în cazul cimenturilor cu adaosuri - şi respectiv 1,5 ore în cazul cimenturilor fără adaos. 

o) în cazul când s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea turnării este permisă numai 

după pregătirea suprafeţelor rosturilor, conform NE 012. 

p) instalarea podinilor pentru circulaţia lucrătorilor şi mijloacelor de transport local al betonului, 

pe planşeele betonate, precum şi depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armături, este permisă 

numai după 24 - 48 ore, în funcţie de temperatura mediului şi tipul de ciment utilizat (de exemplu 

32,5). 

 Betonarea diferitelor elemente de construcţie este prezentată în procesul tehnologic aferent 

proiectului. COMPACTAREA BETONULUI 

 Betonul va fi astfel compactat încât să conţină o cantitate minimă de aer oclus. 

 Compactarea betonului este obligatorie şi se poate face prin diferite procedee, funcţie de 

consistenţa betonului, tipul elementului etc. În general, compactarea mecanică a betonului se face 

prin vibrare. 

 Se admite compactarea manuală (cu maiul, vergele sau şipci, în paralel, după caz cu 

ciocănirea cofrajelor) în următoarele cazuri: 
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 introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza dimensiunilor secţiunii sau desimii 

armăturii şi nu se poate aplica eficient vibrarea externă. 

 întreruperea  funcţionării  vibratorului  din  diferite  motive,  caz  în  care  betonarea  trebuie  să  

continue  până  la  poziţia corespunzătoare a unui rost. 

 se prevede prin reglementări speciale (beton fluid, betoane monogranulare). 

 

 În timpul compactării betonului proaspăt, se va avea grijă să se evite deplasarea şi 

degradarea armăturilor şi/sau cofrajelor . Betonul trebuie compactat numai atât timp cât este 

lucrabil. 

 Detalii privind procedeele de vibrare mecanică sunt prezentate în NE 012 iar pentru 

elementele prefabricate si in Codul de practica NE 013-02. 

ROSTURI DE LUCRU ŞI DECOFRARE 

 În măsura în care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizându-se execuţia astfel 

încât betonarea să se facă fără întrerupere la nivelul respectiv sau între două rosturi de dilataţie. 

 Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziţia lor va fi stabilită prin proiect sau procedură 

de execuţie şi se vor resp ecta prevederile NE 012 si NE 013-02. 

Elementele de construcţii pot fi decofrate atunci când betonul a atins o anumită rezistenţă, care 

este prezentată în documentaţia de execuţie ţinând cont de prevederile NE 012. 

TRATAREA BETONULUI DUPĂ TURNARE 

GENERALITĂŢI 

 În vederea obţinerii proprietăţilor potenţiale ale betonului, zona suprafeţei trebuie tratată şi 

protejată o anumită perioadă de timp, funcţie de tipul structurii elementului, condiţiile de mediu 

din momentul turnării şi condiţiile de expunere în perioad a de serviciu a structurii. 

 Tratarea şi protejarea betonului trebuie să înceapă cât mai curând posibil după compactare. 

Acoperirea cu materiale de protecţie se va realiza îndată ce betonul a căpătat o suficientă rezistenţă, 

pentru ca materialul să nu adere la suprafaţa acoperită. 

 Tratarea betonului este o măsură de protecţie împotriva uscării premature, în particular, 

datorită radiaţiilor solare şi vântului. Protecţia betonului este o măsură de prevenire a efectelor: 

 antrenării (scurgerilor) pastei de ciment datorită ploii (sau apelor curgătoare); 

diferenţelor mari de temperatură în interiorul betonului; 

 temperaturii scăzute sau îngheţului; 

 eventualelor şocuri sau vibraţii, care ar putea conduce la o diminuare a aderenţei beton – armătură 

(după întărirea betonului). Principalele metode de tratare/protecţie sunt: 

 menţinerea în cofraje; 

 acoperirea cu materiale de protecţie, menţinute în stare umedă; 

 stropirea cu pelicule de protecţie. DURATA TRATĂRII 

 Durata tratării depinde de: 

 sensibilitatea betonului la tratare; 

 temperatura betonului; 

 condiţiile atmosferice în timpul şi după tratare; 
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 condiţiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii. Se va ţine cont de prevederile NE 

012:2010. 

 

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

 Acest capitol prevede măsurile minime obligatorii necesare controlului execuţiei 

structurilor din beton şi beton armat. Controlul cuprinde acţunile şi deciziile esenţiale, ca şi 

verificările ce trebuie făcute în conformitate cu reglementăile tehnice specifice, pentru a asigura 

satisfacerea tuturor cerinţelor specifice. 

 Controlul calităţii lucrărilor se referă la: 

 Control interior (executat de către producător si /sau executant); 

 Control exterior (executat de către un organism independent); 

 Control de conformitate (executat de organisme independente autorizate pentru efectuarea 

activităţii de certificare a calităţii produselor folosite) 

 rocedeele de control a calităţii in constructii constau in controlul producţiei si execuţiei. 

Aceasta include: 

     controlul preparării betonului; 

     controlul punerii în operă a betonului; 

     verificările rezultatelor incercărilor pe betonul proaspăt şI pe betonul întărit. 

Determinările şi metodologia de efectuare a acestora precum şi criteriile de conformitate, sunt 

conform NE 012. 

 

Intocmit                                                                          

Ing. Ursanu Ovidiu                                       
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IV.4. Executia mixturilor asfaltice 

 

CAPITOLUL I Generalități 

SECȚIUNEA 1 Obiect și domeniu de aplicare 

Art. 1. - 

(1) Prezentul normativ stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească 

mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare a acestora, controlul 

calității materialelor componente, prepararea, transportul, punerea în operă, precum 

și straturile rutiere executate din aceste mixturi.  

(2) Prezentul normativ se adresează tuturor factorilor implicați în procesul investițonal: 

producători de materiale pentru construcții, proiectanți, executanți de lucrări, 

specialiști cu activitate în domeniul construcțiilor atestați/autorizați în condițile legii, 

investitori, proprietari, administratori, laboratoare de încercări în construcții 

autorizate/acreditate, precum și organisme de verificare/control etc.  

Art. 2. - 

(1) Prezentul normativ se aplică la proiectarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, 

repararea și întreținerea tuturor claselor tehnice ale drumurilor/categoriilor tehnice 

ale străzilor și a altor zone realizate cu mixturi asfaltice la cald.  

(2) Cerințele din prezentul normativ se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră 

în componența structurii rutiere.  

(3) Straturile de mixturi asfaltice pentru partea carosabilă a podurilor, pasajelor și 

viaductelor se vor executa în conformitate cu prevederile tehnice privind execuția la 

cald a îmbrăcăminților bituminoase pentru calea pe pod.  

Art. 3. - 

Modul de abordare a acestor specificații tehnice pentru mixturile asfaltice realizate este cel 

menționat în seria SR EN 13108, primordială fiind realizarea performanțelor menționate în 

prezentul normativ. 

Art. 4. - 

Mixturile asfaltice utilizate la execuția straturilor rutiere vor îndeplini condițile de calitate 

din prezentul normativ. Tipul mixturii se va stabili în funcție de clasele tehnice ale 

drumurilor/categoriile tehnice ale străzilor și zona climatică. 

Art. 5. - 

Compoziția și performanțele mixturilor asfaltice se stabilesc, se studiază, se evaluează și se 

verifică în laboratoare autorizate/acreditate. 

Art. 6. - 

La execuția structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor utiliza mixturi 

asfaltice ce respectă cerințele din prezentul normativ și sunt în concordanță cu cerințele 

standardelor din seria SR 

EN 13108 în vigoare 

SECȚIUNEA a 2-a 



 
 
 
 
 

2 
 

Definiții și terminologie 

Art. 7. - 

Mixtura asfaltică preparată la cald este un material de construcție realizat printr-un proces 

tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale și a bitumului, malaxarea 

amestecului, transportul și punerea în operă, prin compactare la cald. 

Art. 8. - 

Mixturile asfaltice prezentate în acest normativ seutilizează pentru stratul de uzură (rulare), 

stratul de legătură (binder), precum și pentru stratul de bază. 

Art. 9. - 

(1) Îmbrăcămințile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi: - 

stratul superior, denumit strat de uzură (rulare);  

- stratul inferior, denumit strat de legătură (binder).  

(2) Îmbrăcămințile bituminoase cilindrate pot fi executate într-unsingur strat, respectiv 

stratul de uzură (rulare), în cazuri justificate tehnic.  

Art. 10. - 

Stratul de bază din mixturi asfaltice este un strat ce intră în componența structurilor rutiere 

și peste care se aplică îmbrăcămințile bituminoase. 

Art. 11. - 

Denumirea, simbolul și notarea mixturilor asfaltice prezentate în tabelu 1 sunt în 

conformitate cu cerințele seriei de standarde SR EN 13108. 

Tabelul 1 - Sinteza mixturilor asfaltice fabricate în România 

   Notare conform  
Clasa 

  

   
seriei de 

 Tipul de 

mixtură 

 

    
tehnică a 

 

   
standarde SR 

 
în funcție de 

 

Nr. Denumire și 

  

drumului/ 

 

Notare*

) 
EN 13108 - Utilizare dimensiunea  

crt. simbol  
versiunea 

 categoria 
maximă a 

 

    
tehnică a 

 

   
engleză 

 
granulei, Î¦ 

 

    
străzii 

 

   
(franceză)*) 

   

       

0 1 2 3 4 5 6  

        

1 
Beton asfaltic 

BA Φ 

rul. 
AC (EB) Φ rul. Strat de 

III, IV, V/ 

III, 8**) 11,2 16 
 

cu criblură 
liant liant rulare/uzură IV 

 

 
BA Φ 

  

       

 Beton asfaltic       
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2 cu pietriș 
BAPC 

Φ 
AC (EB) Φ rul. Strat de IV, V/IV 8**) 11,2 16  

 concasat rul. liant liant rulare/uzură    

 BAPC Φ       

 Mixtură       

3 asfaltică MAS Φ SMA Φ rul. liant Strat de 
I, II, III, 

IV/ I, 
11,2 16  

 stabilizată rul. liant  rulare/uzură II, III, IV   

 MAS Φ       

 Mixtură       

4 asfaltică MAP Φ PA (ED, BBD) Φ Strat de 
I, II, III/ I, 

II, 
16  

 poroasă rul. liant rul. liant rulare/uzură III   

 MAP Φ       

 Beton asfaltic       

5 deschis cu BAD Φ AC (EB) Φ leg. Strat de 
I, II, III, 

IV, 
22,4  

 criblură BAD leg. liant liant legătură 
V/ I, II, III, 

IV 
  

 Φ       

 Beton asfaltic       

6 
deschis cu BADPC AC (EB) Φ leg. Strat de 

III, IV, V/ 

II, 22,4 
 

pietriș Φ leg. 
liant legătură III, IV 

 

 
concasat liant 

  

      

 BADPC Φ       

 Beton asfaltic BADPS      

7 deschis cu Φ leg. AC (EB) Φ leg. Strat de V/IV 22,4  

 pietriș sortat 
liant 

liant legătură    

 
BADPS Φ 

     

       

 Anrobat       

 bituminos cu 
AB Φ 

     

 
criblură AC (EB) Φ bază Strat de 

I, II, III, 

IV, 

  

8 bază 22,4 31,5  

 pentru strat 
liant 

liant bază 
V/ I, II, III, 

IV 
  

 
de bază AB 

     

       

 Φ       

 Anrobat       

9 
bituminos cu 

ABPC 

Φ 
AC (EB) Φ bază Strat de 

III, IV, V/ 

II, 22,4 31,5 
 

pietriș bază 
liant bază III, IV 

 

 concasat liant   
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 ABPC Φ       

 Anrobat 
ABPS Φ 

     

 bituminos cu AC (EB) Φ bază Strat de    

10 pietriș sortat bază liant bază V/IV 31,5  

 
ABPS Φ 

liant      

       

 

*) Notarea va fi urmată de date referitoare la eventuali aditivi. 

**) BA 8 nu se utilizează ca strat de rulare/uzură în zona carosabilă a drumurilor naționale. 

Exemple de notare a mixturilor asfaltice: 

 

Simbol: BADPS 22,4 

Notare: BADPS 22,4 leg. 50/70 cu aditiv de adezivitate - beton asfaltic deschis cu pietriș 

sortat cu granula maximă de 22,4 mm, pentru strat de legătură, cu bitum 50/70 și cu aditiv 

pentru adezivitate 

Simbol: MAS 11,2 

Notare: MAS 11,2 rul. 50/70 cu aditivi de adezivitate, fibre și granule polimer - mixtură 

asfaltică stabilizată cu granula maximă de 11,2, pentru strat de uzură cu bitum 50/70 și cu 

aditivi pentru adezivitate, fibre și granule polimer 

Simbol: MAP 16 

Notare: MAP 16 rul. PMB 45/80 - mixtură asfaltică poroasă cu granula maximă de 16 pentru 

strat de uzură cu bitum modificat 45/80. 

Art. 12. – 

 Pentru execuția straturilor de uzură (rulare), conform tabelului 2, se vor avea în 

vedere următoarele tipuri de mixturi asfaltice, în funcție de clasa tehnică a 

drumului/categoria tehnică a străzii: 

- beton asfaltic cu criblură, beton asfaltic cu pietriș concasat, conform SR EN 13108-

1;  

- mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu conținut ridicat de bitum 

și aditivi de stabilizare - conform SR EN 13108-5;  

- mixturi asfaltice poroase, cu volum ridicat de goluri interconectate care permit 

drenarea apei și reducerea nivelului de zgomot - conform SR EN 13108-7. 

-  

Tabelul 2 - Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură (rulare) 

Nr. Clasa tehnică 
Categoria Tipul mixturii asfaltice, cu 

tehnică a dimensiunea maximă a granulei de 

crt. a drumului 
străzii cel mult 16 mm 
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1 I, II I, II 

Mixtură asfaltică stabilizată 

Mixtură asfaltică poroasă 

   Mixtură asfaltică stabilizată 

2 III III Beton asfaltic cu criblură 

   Mixtură asfaltică poroasă 

    

   Mixtură asfaltică stabilizată 

    

3 IV IV Beton asfaltic cu criblură 

   Beton asfaltic cu pietriș concasat 

4 V - 

Beton asfaltic cu criblură 

 

Beton asfaltic cu pietriș concasat 

Art. 13. - 

 Pentru execuția straturilor de legătură (binder) se vor avea în vedere următoarele 

tipuri de mixturi asfaltice, conform SR EN 13108-1, în funcție de clasa tehnică a 

drumului/categoria tehnică a străzii (tabelul 3): 

Tabelul 3 - Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură 

Nr. 

crt. 

Clasa 

tehnică 

a drumului 

Categoria 

tehnică a 

străzii 

Tipul mixturii asfaltice, cu 

dimensiunea maximă a granulei de 

cel mult 22,4 mm 

1 I, II I 
Beton asfaltic deschis cu criblură 

Beton asfaltic deschis cu criblură 

2 III, IV II, III 

Beton asfaltic deschis cu pietriș 

concasat 

Beton asfaltic deschis cu criblură 

3 V IV 

Beton asfaltic deschis cu pietriș 

concasat 

Beton asfaltic deschis cu pietriș 

sortat 

Art. 14. - 

 Pentru execuția stratului de bază se vor avea în vedere următoarele tipuri de betoane 

asfaltice (anrobate bituminoase), conform SR EN 13108-1, în uncfție de clasa tehnică a 
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drumului/categoria tehnică a străzii (tabelul 4). 

Tabelul 4 - Mixturi asfaltice pentru stratul de bază 

Nr. 

crt. 

Clasa tehnică 

a drumului 

Categoria 

tehnică a străzii 

Tipul mixturii asfaltice, cu 

dimensiunea maximă a granulei de 

cel mult 31,5 mm 

1 I, II I Anrobat bituminos cu criblură 

2 III, IV II, III 
Anrobat bituminos cu criblură 

Anrobat bituminos cu pietriș concasat 

3 V IV 

Anrobat bituminos cu criblură 

Anrobat bituminos cu pietriș concasat 

Anrobat bituminos cu pietriș sortat 

Art. 15. - 

(1) Mixturile asfaltice se aplică pe: - straturi de fundație;  

- straturi de bază;  

- îmbrăcăminți rutiere existente.  

(2) În cazul îmbrăcăminților bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază din agregate 

naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici, pe îmbrăcămintea din beton 

de ciment sau pe îmbrăcămintea bituminoasă existentă, se recomandă executarea 

unui strat antifisură peste stratul-suport.  

Art. 16. - 

Mixturile asfaltice poroase se aplică pe un strat- suport impermeabil (etanș). 

Art. 17. - 

Pentru aplicarea acestui normativ se utilizează termenii și definițiile corespunzătoare din: 

SR 4032-1, SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 și SR EN 13108-20, SR EN 

13043/2003+AC/2004, dintre care, în principal: 

- criblura: agregat natural alcătuit din granule de formă poliedrică obținut prin 

concasarea, granularea și selecționarea în sorturi (clase de granulozitate) a rocilor 

dure, de regulă magmatice, bazice și semibazice;  

- pietriș concasat: agregat natural alcătuit din granule de formă poliedrică obținut prin 

concasarea, granularea și selecționarea în sorturi (clase de granulozitate) a 

agregatelor din balastieră;  

- pietriș sortat: agregat natural de balastieră sortat în clase de granulozitate;  

- nisip natural: agregat natural de balastieră, neprelucrat sau prelucrat prin sortare și 

spălare, cu dimensiunile 0 . . . 2 mm;  



 
 
 
 
 

7 
 

- nisip de concasaj: agregat natural de carieră/balastieră sfărâmat artificial cu dimensiunile 

0 . . . 2 mm.  

 

SECȚIUNEA a 3-a Referințe normative 

Art. 18. - 

La utilizarea prezentului normativ se aplică prevederile următoarelor documente de 

referință: 

SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, 

utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic; 

SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea 

suprafețelor utilizate în construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic; 

SR EN 13808:2013 Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile 

bituminoase cationice; 

SR EN 14023:2010 Bitum și lianți bituminoși. Cadru pentru specificațiile bitumurilor 

modificate cu polimeri; 

SR EN 1428:2012 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea conținutului de apă din emulsiile 

bituminoase. Metoda distilării azeotrope; 

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilității; 

SR EN 1429:2013 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea reziduului pe sită al emulsiilor 

bituminoase și determinarea stabilității la depozitare prin cernere; 

SR EN 12607-1:2015 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea rezistenței la întărire sub 

efectul căldurii și aerului. Partea 1: Metoda RTFOT; 

SR EN 12607-2:2015 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea rezistenței la întărire sub 

efectul căldurii și aerului. Partea 2: Metoda TFOT; 

SR EN 12591:2009 Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere; 

SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafeței drumurilor și aeroporturilor. Metode de 

încercare. 

Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafe ței îmbrăcămintei, prin tehnica 

volumetrică a petei; SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și 

pistelor aeroportuare. Metode de 

încercare. Partea 4: Metode de măsurare a aderenței unei suprafețe. Încercarea cu pendul; 

SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuare. 

Metode de încercare. Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de rulare ale drumurilor: 

încercarea cu dreptar; SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafeței drumurilor și 

pistelor aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate 

transversală; 

SR EN ISO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii îmbrăcămintei unei structuri rutiere 

plecând de la releveele de profil. Partea 1: Determinarea adâncim ii medii a texturii; 

SR EN 933-1:2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere; 
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SR EN 933-2:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiunile nominale ale 

ochiurilor; 

SR EN 933-3:2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare; 

SR EN 933-4:2008 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 4: 

Determinarea formei granulelor. Coeficient de formă; 

SR EN 933-5:2001 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 5: 

Determinarea procentului de suprafețe concasate și sfărâmate din agregate grosiere; 

SR EN 933-5:2001/A1:2005 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafețe sparte în agregate; 

SR EN 933-7:2001 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 7: Determinarea conținutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii 

în agregate; 

SR EN 933-8+A1:2015 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 8: Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip; 

SR EN 933-9 + A1:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. 

Partea 9 - Evaluarea părților fine. Încercare cu albastru de metilen; 

SR EN 1097-1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale 

agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenței la uzură (micro-Deval); 

SR EN 1097-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale 

agregatelor. 

Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenței la sfărâmare; 

SR EN 1097-5:2008 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale 

agregatelor. 

Partea 5: Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuva ventilată; 

SR EN 1097-6:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale 

agregatelor. Partea 6: Determinarea densității și a absorbției de apă a granulelor; 

SR EN 1367-1:2007 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de 

alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț; 

SR EN 1367-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de 

alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de magneziu; 

SR EN 1744-1+A1:2013 Încercări pentru determinarea proprietăților chimice ale 

agregatelor. Partea 1: Analiza chimică; 

SR 10969:2007 Lucrări de drumuri. Determinarea adezivității bitumurilor rutiere și a 

emulsiilor cationice bituminoase față de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică; 
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STAS 863:1985 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de 

proiectare; STAS 10144/3-1991 Elemente geometrice ale străzilor. Prescripții de proiectare; 

SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie; 

SR EN 196-2:2013 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a 

cimentului; 

SR EN 12697-1:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 1: Conținut de liant solubil; 

SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea 

granulozității; 

SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 6: Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase; 

SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor 

bituminoase; 

SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinității dintre agregate și bitum; 

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase; 

SR EN 12697-12:2008/C91:2009 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi 

asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor 

bituminoase; 

SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. 

Partea 13: Măsurarea temperaturii; 

SR EN 12697-17+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică 

drenantă; 

SR EN 12697-18:004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 18: Încercarea de scurgere a liantului; 

SR EN 12697-22+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 22: Încercare de ornieraj; 

SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistenței la tracțiune indirectă a epruvetelor 

bituminoase; 

SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 24: Rezistența la oboseală; 

SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. 

Partea 25: Încercare la compresiune ciclică; 
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SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. 

Partea 26: Rigiditate; 

SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. 

Partea 27: Prelevarea probelor; 

SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. 

Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase; 

SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 30: Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu impact; 

SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 31: Confecționarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie; 

SR EN 12697-33+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 33: Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu placă; 

SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 34: Încercarea Marshall; 

SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice 

preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor îmbrăcăminții asfaltice; 

SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane 

asfaltice; SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. 

Partea 1: Betoane asfaltice; 

SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton 

asfaltic cu conținut ridicat de mastic; 

SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: 

Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic; 

SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane 

asfaltice drenante; 

SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: 

Betoane asfaltice drenante; 

SR EN 13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 20: Procedură 

pentru încercarea de tip; 

SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 20: 

Procedură pentru încercarea de tip; 

SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 21: Controlul 

producției în fabrică; 

SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. 

Partea 21: Controlul producției în fabrică. 

CD 155-2001 Reglementarea tehnică "Normativ privind determinarea stării tehnice a 

drumurilor moderne", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și 
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turismului nr. 625/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 7 

noiembrie 2003; 

PD 162-2002 Reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea autostrăzilor 

extraurbane", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului 

nr. 622/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 di n 7 noiembrie 

2003; 

PCC 022-2015 Reglementarea tehnică "Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor 

pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și aeroporturi", aprobată 

prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 821/2015, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2015; 

PCC 019-2015 Reglementarea tehnică "Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru 

prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri și aeroporturi", indicativ PCC 019-

2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

91/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 și 485 bis din 2 iulie 

2015. 

CAPITOLUL II 

Materiale. Condiții tehnice 

SECȚIUNEA 1 Agregate 

Art. 19. - 

Agregatele naturale care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul 

normativ sunt conform cerințelor standardului SR EN 13043.  

Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, rezistente 

la îngheț-dezgheț și să nu conțină corpuri străine.  

Art. 20. - 

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie să fie conform cerințelor 

prezentate în tabelele 5, 6, 7 și 8. 

Tabelul 5 - Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 
Caracteristica 

   
Condiții 

de 

Metoda 

de 
 

crt. 
   

calitate încercare 
 

     

        

 Conținut de granule în afara clasei de      

1. granulozitate:    1-10 
SR EN 

933-1 
 

 - rest pe sita superioară (dmax),% , max.  
(Gc 90/10) 

10 
  

 - trecere pe sita inferioară (dmin),% , max.     

2.(1) Coeficient de aplatizare,% max.    25 (A25) 
SR EN 

933-3 
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3.(1) Indice de formă,% , max.    25 (SI25) 
SR EN 

933-4 
 

4. Conținut de impurități - corpuri străine   
nu se 

admit 
vizual  

        

5. Conținut în particule fine sub 0,063 mm,% , max . 
1,0 

(f1,0)*/0,5 

SR EN 

933-1 
 

     (f0,5)   

6. 
Rezistența la fragmentare, cls. th. cat. th.  

20 (LA20) 

SR EN 

1097- 
 

coeficient LA,% , max. dr. I-III str. I-III  2  

        

  cls. th. cat. th. 
25 (LA25) 

  

  dr. IV-

V 
str. IV 

  

     

       

  cls. th. cat. th. 15 (MDE 

15) 

  

 

Rezistența la uzură (coeficient 
dr. I-III str. I-III SR EN 

1097- 

 

7. 

  

    

micro- Deval),% , max. cls. th. cat. th. 20 (MDE 

20) 

1 
 

  

  dr. IV-

V 
str. IV 

  

     

       

 Sensibilitatea la îngheț-dezgheț la 10 cicluri de    

8.(2) înghț-dezgheț   2 (F2) 20 
SR EN 

1367- 
 

 - pierderea de masă (F),% , max.   1  

 - pierderea de rezistență (∆SLA),% , max.    

9.(2) Rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu,% 6 
SR EN 

1367- 
 

 max.    2  

10. Conținut de particule total sparte,% , min. (pentru 95 (C95/1) 
SR EN 

933-5 
 

 cribluri provenind din roci detritice)     

 

* Agregate cu granula de maximum 8 mm. 

Forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau 

a indicelui de formă.  
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Rezistența la îngheț poate fi determinată prin sensibilitate la îngheț-dezgheț sau prin 

rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.  

Tabelul 6 - Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor 

asfaltice 

 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Condiții de 

calitate 

Metoda de 

încercare 

1. 

Conținut de granule în afara clasei 

de granulozitate: 
10 

SR EN 933-

1 - rest pe sita superioară (dmax),% , 

max. 

2. Granulozitate continuă 
SR EN 933-

1 

3. 
Conținut de impurități: - corpuri 

străine 
nu se admit vizual 

4. 
Conținut de particule fine sub 

0,063 mm,% , max. 
10 (f10) 

SR EN 933-

1 

5. 
Calitatea particulelor fine (valoarea 

de albastru), max.* 
2 

SR EN 933 -

9 

 

* Determinarea valorii de albastru se va efectua numai în cazul nisipurilor sau sorturilor 0-

4 a căror fracțiune 0-2 mm prezintă un conținut de granule fine mai mare sau egal cu 3% 

Tabelul 7 - Pietrișuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

 

Nr. 

crt. 
Caracteristica Pietriș sortat 

Pietriș 

concasat 

Metoda de 

încercare 

     

 
Conținut de granule în afara clasei 

de granulozitate: 
   

1. 
- rest pe sita superioară (dmax),% , 

max. 

1-10 

10(Gc90/10) 

1-10 

10(Gc 90/10) 
SR EN 933-1 

 - trecere pe sita inferioară (dmin),% ,    

 max.    

     

2. Conținut de particule sparte,% , min. - 90 (C90/1) SR EN 933-5 
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3(1) Coeficient de aplatizare,% max. 25 (A25) 25 (A25) 

4(1) Indice de formă,% , max. 25 (SI25) 25 (SI25) SR EN 933-4 

5. 
Conținut de impurități 

nu se admit nu se admit 
SR EN 933-7 

și vizual - corpuri străine 

6. 

Conținut în particule fine, sub 0,063 
1,0 

(f1,0)*/0,5 
1,0 (f1,0)*/0,5 

mm,% , max.  (f0,5) (f0,5)  

 cls. th. dr.    

Rezistența la 

fragmentare coeficient 

I-III cat. th. - 20 (LA20)  

str. I-III 
  

SR EN 1097- 

7. 

  

cls. th. dr. 
  

2 

LA,% , max. 
  

IV-V cat. 25(LA25) 25(LA25)  
 

 th. str. IV 

     

 cls. th. dr.   

Rezistența la uzură 
I-III cat. th. - 15 (MDE 15)  

str. I-III   SR EN 1097- 

8. 
(coeficient micro- 

Deval),% , max. 

cls. th. dr.   1 

IV-V cat. 20 (MDE 20) 20 (MDE 20)  

 
 th. str. IV    

     

9(2) Sensibilitatea la îngheț-dezgheț - 2 (F2) 2 (F2) 

 pierderea de masă (F),% , max.   

10(

2) 
Rezistența la acțiunea sulfatului de 6 6 

 magneziu, max.,%    2 
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* Agregate cu granula de max. 8 mm. 

Forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau 

a indicelui de formă.  

Rezistența la îngheț poate fi determinată prin sensibilitate la îngheț-dezgheț sau prin 

rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.  

Tabelul 8 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice 

 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Condiții 

de 

calitate 

Metoda de 

încercare 

  

  

  

 Conținut de granule în afara     

1. clasei de granulozitate 10 SR EN 933-1   

 - rest pe sita superioară (dmax),%     

 , max.     

2. Granulozitate continuă SR EN 933-1   

3. Coeficient de neuniformitate, min. 8 *   

 Conținut de impurități:     

4. - corpuri străine 

nu se 

admit 

SR EN 933-7 

și   

 - conținut de humus (culoarea galben 

vizual SR EN 

1744   

 soluției de NaHO), max.     

5. 

Echivalent de nisip pe sort 0-2 

mm,% , min. 85 SR EN 933-8 

  

  

6. 

Conținut de particule fine sub 

10 (f10) SR EN 933-1 

  

0,063 mm,% max.   

7. 

Calitatea particulelor fine 

(valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9   

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relația: Un = d60/d10, unde: 

d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea 

granulozității; d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 

10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozității. 

Pietrișurile concasate utilizate la execuția stratului de uzură vor îndeplini cerințele de calitate 

din tabelul 

5. 

Art. 21. - 

Fiecare tip și sort de agregat trebuie depozitat separat în silozuri/padocuri prevăzute cu 

platforme betonate, având pante de scurgere a apei și pereți despărțitori, pentru evitarea 

amestecării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripționat cu tipul și sursa de material pe care 

îl conține. 
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Art. 22. - 

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozității agregatelor naturale sunt 

conform SR EN 

933-2, sitele utilizate trebuie să aparțină seriei de bază plus seria 1, conform SR EN 13043, 

la care se adaugă sitele 0,063 mm și 0,125 mm. 

Art. 23. - 

Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi însoțit, după caz, de: 

-declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și certificat de conformitate a 

controlului producției în fabrică; sau  -declarația de performanță, marcaj de conformitate CE 

și rapoarte de încercare (emise de laboratoare autorizate/ acreditate) prin care să se certifice 

calitatea materialului.  

Art. 24. - 

Înșantier se vor efectua verificări pentru caracteristicile prevăzute în tabelele 5, 6, 7și 8, la 

fiecare lot de material aprovizionat sau pentru maximum:  

- 1.000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;  

- 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm.  

În cazul criblurilor, verificarea rezistenței la îngheț-dezgheț se va efectua pe loturi de max. 

3.000 t.  

SECȚIUNEA a 2-a Filer 

Art. 25. - 

Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de cretă 

sau filerul de var stins, conform cerințelor standardului SR EN 13043. Este interzisă 

utilizarea, ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi. 

Art. 26. - 

Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie să fie conform cerințelor prezentate în 

tabelul 9. 

Tabelul 9 - Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Caracteristica Condiții de calitate 

Metoda de 

încercare 

1 
Conținut de carbonat de  

calciu 

≥ 90% categorie 

cc90 

sita (mm) treceri 

(%) 

2 . . . . . . . . . . 100 

SR EN 196-2 

2 Granulometrie 

0,125 . . . . . . . . . . 

min. 85 

0,063 . . . . . . . . . . 

min. 70 

SR EN 933-1-2 

3 Conținut de apă max. 1% SR EN 1097-5 
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valoarea vbf g/kg 

4 Particule fine nocive 
categorie ≤ 10 

vbf10 
SR EN 933-9 

Art. 27. - 

Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului 

aglomerat. 

Art. 28. - 

Fiecare lot de material aprovizionat va fi însoțit, după caz, de: 

-declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și certificat de conformitate a 

controlului producției în fabrică; sau  

-declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și rapoarte de încercare (emise de 

laboratoare autorizate/acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului.  

Art. 29. - 

Înșantier se vor efectua verificări privind granulometria și conținutul de apă la fiecare max. 

100 t aprovizionate 

SECȚIUNEA a 3-a Lianți 

Art. 30. - 

(1) Lianții care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul normativ 

sunt: 

bitum clasa de penetrație 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 și art. 31, 

respectiv art. 32 din prezentul normativ;  

bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetrație 25/55), clasa 4 (penetrație 45/80) sau clasa 

5 (penetrație 40/100), conform SR EN 14023 și art. 32 din prezentul normativ.  

(2) Lianții se selectează în funcție de penetrație, în concordanță cu zonele climatice 

prevăzute în anexa  

A, care face parte integrantă din prezentul normativ, și anume:  

pentru zonele calde se utilizează bitumurile clasa de penetrație 35/50 sau clasa de penetrație 

50/70 și bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4;  

-pentru zonele reci se utilizează bitumurile clasa de penetrație 50/70 sau clasa de penetrație 

70/100 și bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5, dar cu penetrație mai 

mare de 70 (1/10 mm);  

-pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zonă, se utilizează bitumurile clasa de 

penetrație 50/70 sau bitumuri modificate clasa 4.  

Art. 31. - 

Față de cerințele specificate în SR EN 12591și SR EN 14023 bitumul trebuie să prezinte 

condiția suplimentară de ductilitate la 25°C (determinat ă conform SR 61): 

mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetrație 50/70 și 70/100;  

mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetrație 35/50;  

mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetrație 50/70 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1;  
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mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetrație 70/100 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1;  

mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetrație 35/50 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1.  

Art. 32. - 

Bitumul și bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de minimum 80% 

față de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz contrar, se va aditiva cu 

agenți de adezivitate. 

Art. 33. - 

Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativă descrisă în SR 10969 (cu 

spectrofotometrul) și/sau prin una dintre metodele calitative, conform SR EN 12697-11. În 

etapa inițială de stabilire a amestecului se va utiliza obligatoriu metoda cantitativă descrisă 

în SR 10969 (cu spectrofotometrul)și se va adopta soluția de ameliorare a adezivității atunci 

când este cazul (tipul și dozajul de aditiv). 

Art. 34. - 

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri și bitumul aditivat se vor depozita separat, pe tipuri 

de bitum, în conformitate cu specificațiile producătorului de bitum, respectiv specificațiile 

tehnice de depozitare ale stațiilor de mixturi asfaltice. Perioada și temperatura de stocare vor 

fi alese în funcție de specificațiile producătorului, astfel încât caracteristicile inițiale ale 

bitumului să nu sufere modificări pân ă la momentul preparării mixturii. 

Art. 35. - 

Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapidă realizate cu 

bitum sau bitum modificat. 

Art. 36. - 

Fiecare lot de material aprovizionat va fi însoțit de declarația de performanță sau de alte 

documente (marcaj de conformitate CE și certificat de conformitate a controlului producției 

în fabrică). 

Art. 37. - 

La aprovizionare se vor efectua verificări ale caracteristicilor bitumului sau bitumului 

modificat, conform art. 30, la fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile 

bituminoase aprovizionate sau fabricate înșantier se vor efectua determinările din tabelul 10 

la fiecare 100 t de emulsie. Verificarea adezivității, conform art. 33, se va efectua la fiecare 

lot de bitum aprovizionat după aditivare atunci când se utilizeaz ă aditiv pentru 

îmbunătățirea adezivității. 

 

Tabelul 10 - Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Condiții de 

calitate 

Metoda de 

încercare 
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1. 
Conținutul de liant 

rezidual 

min. 

58% 

SR EN 

1428 
 

2. 

Omogenitate, rest pe 

sită 

de 0,5mm 

≤ 0,5% 
SR EN 

1429 
 

SECȚIUNEA a 4-a 

Aditivi 

Art. 38. -Pentru atingerea performanțelor mixturilor asfaltice la nivelul cerințelor din 

prezentul normativ se pot utiliza aditivi cu caracteristici declarate evaluați în conformitate 

cu legislația în vigoare. Acești aditivi pot fi adăugați fie direct în bitum, fie în mixtura 

asfaltică. 

Art. 39. - 

(1) Conform SR EN 13108-1 paragraful 3.1.12, aditivul este "un material component care 

poate fi adăugat în cantități mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau 

organice, polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea 

mixturii asfaltice". 

(2) În acest normativ au fost considerate aditiviși produsele (agenți de adezivitate) care se 

adaugă direct în bitum pentru îmbunătățirea adezivității acestuia la agregate. 

Art. 40. - 

Tipul și dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de către un 

laborator autorizat/acreditat, pentru îndeplinirea cerințelor de performanță specificate. 

Art. 41. - 

Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi însoțit de documente de conformitate potrivit 

legislației de punere pe piață în vigoare. 

 

CAPITOLUL III 

Proiectarea mixturilor asfaltice. Condiții tehnice 

SECȚIUNEA 1 Compoziția mixturilor asfaltice 

Art. 42. - 

Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la cap. II. 

Art. 43. - 

Materialele granulare (agregate naturale și filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor 

asfaltice pentru drumuri sunt prezentate în tabelul 11. 

Tabelul 11 - Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

 

crt. 

 

   

    

  Criblură  

1. Mixtură asfaltică stabilizată Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  
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concasaj 

 

   

  Filer  

    

  Criblură  

2. Mixtură asfaltică poroasă 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

concasaj 

 

   

  Filer  

    

  Criblură  

  Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

3. Beton asfaltic cu criblură concasaj  

  Nisip natural sau sort 0-4 natural  

  Filer  

    

  Pietriș concasat  

 

Beton asfaltic cu pietriș 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

4. concasaj  

 concasat 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

 

   

  Filer  

    

  Criblură  

5. 

Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

criblură concasaj  

  Nisip natural sau sort 0-4 natural  

    

   Filer  

  Pietriș concasat  

 

Beton asfaltic deschis cu pietriș 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

6. concasaj  

 concasat 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

 

   

  Filer  

    

  Pietriș sortat  

 

Beton asfaltic deschis cu pietriș 

Nisip natural sau sort 0-4 natural  

7. Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

 sortat concasaj  
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  Filer  

    

  Criblură  

  Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

8. Anrobat bituminos cu criblură concasaj  

  Nisip natural sau sort 0-4 natural  

  Filer  

    

  Pietriș concasat  

 

Anrobat bituminos cu pietriș 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

9. concasaj  

 concasat 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

 

   

  Filer  

    

  Pietriș sortat  

 

Anrobat bituminos cu pietriș 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de  

10. concasaj  

 sortat 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

 

   

  Filer  

    

 

Art. 44. - 

La mixturile asfaltice destinate stratului de uzură și la mixturile asfaltice deschise destinate 

stratului de legătură și de bază se folosește nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau 

amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural. 

Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 0-4 natural este în 

proporție de maximum:  

- 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzură;  

- 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legătură și de bază.  

Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietriș sortat, destinate stratului de bază, 

se folosește nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural 

cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj în proporție variabilă, după caz.  

Art. 45. - 

Limitele conținutului de agregate naturale și filer din cantitatea totală de agregate sunt 

conform: 

tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzură/rulare 

și legătură  și pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de bază;  
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tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate.  

 

Tabelul 12 - Limitele procentelor de agregate naturale și filer 

  
Strat de uzură 

Strat de 
Strat de bază 

 

  
legătură 

 

        

 
Fracțiuni de agregate 

   
BAD 22,4 

 AB  

Nr. 
 

BA 
 

AB 31,5 
 

naturale din amestecul BA 8 
 

BADPC 
 

crt. 11,2 BA 8 22,4 ABPC 
 

total BAPC 22,4  

  
8 

BAPC 
BAPC 

16 BADPS 
ABPC 31,5  

  
11,2 

 
22,4 ABPS 

 

    
22,4 

 

      
31,5 

 

        

1. 
Filer și fracțiuni din nisipuri 

sub 0,125 mm,% 
9. . .18 8. . .16 8. . .15 5. . .10 3. . .8 3. . .12  

2. 
Filer și fracțiunea (0,125 . . 

Diferența pân ă la 100 
    

.14 mm),%     

         

 Agregate naturale cu 2

2. 

. 

34. . 

  

57. . 

  

3. dimensiunea peste 4 mm, 36. . .61 55. . .72 
40. . 

.63 
 

 % 
.4

4 
.48   .73   

 

Tabelul 13 - Zona granulometrică a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice și anrobate 

bituminoase 

 

Mărimea 

ochiului 
BA 8 BA 11,2 BA 8 

BAD 

22,4 

AB 

22,4 
AB 31,5  

sitei conform SR BAPC BAPC BAPC 
BADPC 

22,4 
ABPC ABPC 31,5  

EN 933-2, mm  8 11,2 16 
BADPS 

22,4 
22,4 ABPS 31,5  

             

45  - -  -   - -  100  
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31,5  - -  -  100 100 90. 
. 

.100 
 

              

22,4 
 

- - 
 

100 

9

0 

1

0

0 

9

0

. 

. 82 94  

  . . . 
.100 

. . .  

            

              

16 

 

- 100 

90. . 
7

3 
90 

7

0 

8

6 
72 88  

 
.100 

. 
. 

. 

. 

. 
. . . .  

            

              

11,2 
 

100 
90. . 

- 
  

- - 
  

- 
 

 
.100 

     

            

              

8 

 90. . 75 85 61 
8

2 

4

2 

6

1 

3

8 
5

8 

54 74  

 .100 . . . . . . . 
. 

. 

. 

. 

. 

. . .  

              

4 

 56. . 52 66 39 
6

4 

2

8 

4

5 

2

7 
4

3 

37 60  

 
.78 

. . . . . . . 
. 

. 

. 

. 

. 

. . .  

             

              

2 

 38. . 35 50 27 
4

8 

2

0 

3

5 

1

9 
3

4 

22 47  

 
.55 

. . . . . . . 
. 

. 

. 

. 

. 

. . .  
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0,125 9 . . .18 8. . . 16 
8. 

. . 

1

5 

5

. 

. 

.

1

0 

3

. 

. 

. 

8 3. . .12  

              

0,063 7 . . .11 5. . . 10 
7. 

. . 

1

1 

3

. 

. 

.

7 

2

. 

. 

. 

5 2. . .7  

 

Art. 46. - Zonele granulometrice reprezentând limitele impuse pentru curbele 

granulometrice ale amestecurilor de agregate naturale și filer sunt conform: 

tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzură/rulare 

și legătură și pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de bază;  

 

tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;  

tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase.  

 

Tabelul 14 - Limitele procentuale și zona granulometrică pentru mixturile asfaltice 

stabilizate 

Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Strat de uzură 

MAS 11,2 MAS 16 

1. Fracțiuni de agregate naturale din amestecul total 

1.1. 
Filer și fracțiuni din nisipuri sub 0,125 

mm,% 

9. . .13 10. . .14 

  

1.2. Filer și fracțiunea 0,125 . . . 14 mm,% 

Diferența pân ă la 

100 

1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% 58. . .70 63. . .75 

2. Granulometrie   

 

  

Mărimea ochiului sitei treceri,% 

22,4 - 100 

16 100 90. . .100 

11,2 90. . .100 71. . .81 

8 50. . .65 44. . .59 

4 30. . .42 25. . .37 

2 20. . .30 17. . .25 
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0,125 9. . .13 10. . .14 

0,063 8. . .12 9. . .12 

 

Tabelul 15 - Zona granulometrică a mixturilor asfaltice poroase MAP16 

 * * Limitele sunt orientative; se va urmări respectarea condițiilor din tabelele 18 și 22. 

Site cu ochiuri pătrate, mm Treceri, % 

22.4 100 

16 90. . .100 

2 8. . .12 

0,063 2. . .4 

 

Art. 47. - 

Conținutul optim de liant se stabilește prin studii preliminare de laborator de către un 

laborator de specialitate autorizat/acreditat, ținând cont de valorile precizate în tabelul 16. 

Încazul în care din studiul de dozaj rezultă un procent optim de liant în afara limitei din 

tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului și a beneficiarului. 

Art. 48. - 

(1) Valorile minime pentru conținutul de liant prezentate în tabelul 16 au în veder o masă 

volumică medie a agregatelor de 2.650 kg/m3. 

(2) Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele conținutului de bitum se 

calculează prin corecția cu un coeficient a = 2.650/d, unde d este masa volumică reală 

(declarată de producător și verificată de laboratorul antreprenorului) a agregatelor, inclusiv 

filerul (media ponderată conform frac iunilor utilizate la compozi ie), în kg/m,  i se determin  

conform SR EN 1097-6. 

Art. 49. - 

În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiț aditivi, aceștia se utilizează conform 

legislației și reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator. 

Art. 50. - 

Studiul preliminar pentru stabilirea compoziției optime a mixturii asfaltice (dozaj) va 

include rezultatele 

încercărilor efectuate conform art. 51, pentru cinci conținuturi diferite de liant. 

Art. 51. - 

Stabilirea compoziției mixturilor asfaltice în vederea elaborării dozajului de fabricație se va 

efectua pe baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu:  

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv 

rapoarte de încercare);  

- procentul de participare al fiecărui component în amestecul total;  

- stabilirea dozajului de liant în funcție de curba granulometrică aleasă;  

- validarea dozajului optim pe baza testelor inițiale de tip conform tabelului 30 nr. crt. 1.  
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Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare dată când apare cel pu țin una 

dintre situațiile următoare:  

- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calității liantului; - schimbarea sursei de 

agregate;  

- schimbarea tipului mineralogic al filerului; - schimbarea aditivilor.  

Art. 52. - 

Validarea în producție a mixturii asfaltice înșantier se va efectua, obligatoriu, prin 

transpunerea dozajului pe stație și verificarea cerințelor acesteia conform tabelului 30 nr. 

crt. 2. 

Art. 53. - 

Mixtura asfaltică va fi însoțită, după caz, de: 

-declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și certificat de conformitate a 

controlului producției în fabrică;  

-declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și rapoarte de încercare (emise de 

laboratoare autorizate/acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului, inclusiv 

documentele privind dozajele și conformitatea pentru materialele componente care vor 

respecta cerințele din prezentul normativ.  

SECȚIUNEA a 2-a 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

Art. 54. - 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pe corpuri de probă 

confecționate din mixturi asfaltice preparate în laboratorpentru stabilirea dozajelor optime 

(încercări inițiale de tip) și pe probe prelevate de la malaxor sau de la așternere pe parcursul 

execuției, precum și din straturile îmbrăcăminților gata executate. 

Art. 55. - 

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuției lucrărilor, precum și din 

stratul gata executat se va efectua conform SR EN 12697-27. 

Art. 56. - 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic și anrobat 

bituminos și mixtură asfaltică poroasă trebuie să se încadreze între limitele din tabelele 17, 

18,91și 20. 

Art. 57. - 

Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN 12697-6 și 

SR EN  

12697-34 și vor respecta condițiile din tabelul 17.  

Absorbția de apă se va determina conform metodei din anexa B, care face parte integrantă 

din prezentul normativ.  

Sensibilitatea la apă se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A, și SR EN 12697-

23, conform condițiilor din tabelul 17.  

Tabelul 17 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin încercări pe cilindrii Marshall 
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Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall 

Nr. 

crt. 

Tipul mixturii 

asfaltice 

Stabilitate 

la 60°C, 

Indice de 

curgere, 

Raport 

S/I, min. 

Absorbția 

de apă, % 

Sensibilitate 

la apă, % 

 KN mm, KN/mm vol. 

1. Beton asfaltic 6,5. . .13 1,5. . .4,0 1,6 1,5. . .5,0 min. 80 

2. 

Mixtură asfaltică 

poroasă 5,0. . .15 1,5. . .4,0 2,1 - min. 60 

3. Beton asfaltic deschis 5,0. . .13 1,5. . .4,0 1,2 1,5. . .6,0 min. 80 

4. 

Anrobat 

bituminos 6,5. . .13 1,5. . .4,0 1,6 1,5. . .6,0 min. 80 

 

Art. 58. - 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, în funcție de strat (stratul de uzură, 

de legătură și de bază), se vor încadra în valorile-limitădin tabelele 18, 19, 20, 21 și 22.  

Încercările dinamice, care se vor efectua în vederea verifcării caracteristicilor fizico-

mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativ, sunt următoarele:  

a) rezistența la deformații permanente (încercarea la compresiune ciclică și încercarea la 

ornieraj) reprezentată prin:  

- viteza de fluaj și 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 deformație și adâncimea f ăgașului, determinate prin încercarea de ornieraj, se 

ealizeazră pe epruvete confecționate în laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate 

prin tăiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic în aer, 

procedeul B; 

b) rezistența la oboseală, determinată conform SR EN 12697-24, prin încercarea la întinder 

indirectă pe epruvete cilindrice - anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de 

SR EN 12697-24; 

modulul de rigiditate, determinat prin încercareala rigiditate a unei probe cilindrice din 

mixtură asfaltică, conform anexei C la SR EN 12697-26;  

volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confecționate la 

presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.  

 

Tabelul 18 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură determinate prin încercări 

dinamice 

Nr. 

crt. 
Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru 

stratul de uzură 
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Clasă tehnică drum  I-II III-IV  

Categorie tehnică stradă I II-III  

1. Caracteristici pe cilindrii confecționați la presa giratorie   

1.1. Volum de goluri la 80 girații,% max.  5,0 6,0  

 Rezistența la deformații permanente (fluaj    

 dinamic)     

1.2. - deformația la 50°C, 300 KPa  și 10.000  20.000 30.000  

 impulsuri, µm/m, max.  1,0 2,0  

 - viteza de deformație la 50°C, 300 KPa și    

 10.000 impulsuri, µm/m/ciclu, max.     

1.3. 
Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms,  

4.200 4.000 
 

MPa, min.   

     

2. Caracteristici pe plăci confecționate în laborator sau pe carote din  

 îmbrăcăminte     

 Rezistența la deformații permanente,     

 60°C (ornieraj)     

2.1. - viteza de deformație la ornieraj,  0,3 0,5  

 mm/1.000 cicluri, max.  5,0 7,0  

 - adâncimea f ăgașului,% din grosimea     

 inițială a probei, max.     

 

Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură determinate prin încercări 

dinamice 

  Mixtură asfaltică  

Nr. 

Caracteristică pentru stratul de  

  
legătură 

 

crt. 

   

Clasă tehnică drum I-II  III-IV  

      

 Categorie tehnică stradă I  II-III  

1. Caracteristici pe cilindrii confecționați la presa giratorie  

1.1. Volum de goluri, la 120 girații,% maxim 9,5  10,5  

      

  Rezistența la deformații permanente    

 (fluaj dinamic)    

1.2. - deformația la 40°C, 200 KPa  și 10.000 

20.000 

2,0 

30.000 

3,0  

 impulsuri, µm/m, max.    
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 - viteza de deformație la 40°C, 200 KPa    

 și 10.000 impulsuri, µm/m/ciclu, max.    

1.3. 

Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, 

5.000 4.500 

 

MPa, min.  

     

 Rezistența la oboseală, proba cilindrică    

1.4. solicitată la întindere indirectă: număr 400.000 300.000  

 minim de cicluri pân ă la fisurare la 15°C    

 Rezistența la oboseală, epruvete    

2. trapezoidale sau prismatice, Îµ6 10- 6, 150 100  

 minim    

     

Tabelul 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază determinate prin încercări 

dinamice 

Nr. 

crt. 

Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru 

stratul de bază 

 

 

 

 

Clasă tehnică drum I-II III-IV 

 

 

Categorie tehnică stradă I II-III  

     

1. Caracteristici pe cilindrii confecționați la presa giratorie   

1.1. Volum de goluri, la 120 girații, % maxim 9 10  

 Rezistența la deformații permanente (fluaj    

 dinamic)    

1.2. - deformația la 40°C, 200 KPa  și 10.000 20.000 30.000  

 impulsuri, µm/m, maxim 2,0 3,0  

 - viteza de deformație la 40°C, 200 KPa  și    

 10.000 impulsuri, µm/m/ciclu, maxim    

1.3. 

Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, 

minim 

6.000 5.600 

 

  

 Rezistența la oboseală, proba cilindrică    

1.4. solicitată la întindere indirectă: Număr minim de 500.000 400.000  

 cicluri pân ă la fisurare la 15°C    

2. Rezistența la oboseală, epruvete trapezoidale 150 100  

 sau prismatice Îµ6 10- 6, minim    
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NOTE: 

Valorile modulilor de rigiditate determinați în laborator, precizaț în tabelele 18, 19și 20, sunt 

stabilite ca nivel de performanță minimală pentru mixturile asfaltice analizate în condiți de 

laborator.  

La proiectarea structurilor rutiere se utilizează valorile modulilor de elasticitate dinamică 

din reglementările tehnice în  

vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple și semirigide. 

Art. 59. - 

În cazul în care mixtura pentru stratul de uzurăva fi o mixtură stabilizată, aceasta va îndeplini 

condițile din tabelele 18 și 21, volumul de goluri se va determina prin metoda densităților 

aparente și maxime, astfel cum sunt precizate în SR EN 12697-8. 

Art. 60. - 

(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confecționa 

conform specificațiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a 

epruvetei. 

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697-8.  

Sensibilitatea la apă se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A.  

Testul Shellenberg se va efectua conform SR EN 12697-18.  

 

Tabelul 21 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate 

Nr. 

crt. 
Caracteristica  

 

 

 

1. 

Volum de goluri pe cilindri 

Marshall, % 3. . .4 

 

 

2. 

Volum de goluri umplut cu 

bitum, % 77. ...83 

 

 

3. Test Shellenberg, % max. 0,2  

4. Sensibilitate la apă, % min. 80  

Art. 61. - 

În cazul în care mixtura pentru stratul de uzurăva fi o mixtură poroasă, aceasta va îndeplini 

condițile din tabelele 17 și 22. 

Tabelul 22 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase 

 

Nr. 

crt. Caracteristica  

1. 

Volum de goluri pe cilindri Marshall, 

% , min. 12- 20 
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2. 

Pierdere de material, SR EN 12697- 

17, %, max. 30 

 

SECȚIUNEA a 3-a 

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice 

Art. 62. - 

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 

-gradul de compactare și absorbția de apă;  

-rezistența la deformații permanente;  

-elementele geometrice ale stratului executat;  

-caracteristicile suprafeței îmbrăcăminților bituminoase executate.  

Art. 63. - Gradul de compactare. Absorbția de apă 

Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea aparentă a mixturii 

asfaltice compactate în stratși densitatea aparentă determinată pe epruvete Marshall 

compactate în laborator din aceeași mixtură asfaltică prelevată de la așternere sau din aceeași 

mixtură provenită din carote.  

Epruvetele Marshall se vor confecționa conform specificațiilor SR EN 12697-30 pentru 

toate tipurile de mixturi asfaltice abordate în prezentul normativ, cu excepția mixturilor 

asfaltice stabilizate pentru care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.  

Art. 64. - 

Densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din 

stratul gata executat sau prin măsurători in situ cu echipamente de măsurare adecvate, 

omologate. 

NOTĂ: 

Densitatea maximă se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentă se va 

determina conform SR EN 12697-6. 

Art. 65. - 

Încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în determinarea 

densității aparente și a absorbției de apă pe plăcuțe (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice 

cu diametrul de 100 mm, netulburate (media a trei determinări). 

Art. 66. - 

Condițiile tehnice pentru absorbția de apă și gradul de compactare al straturilor din mixturi 

asfaltice, cuprinse în prezentul normativ, vor fi conforme cuvalorile din tabelul 23. 

Tabelul 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice 

 

 

Nr. 

Tipul stratului 

Absorbția de Gradul de 

crt. apă, % vol. 

compactare, 

%, min.  

1. Mixtură asfaltică 216 97 
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 stabilizată   

2. Mixtură asfaltică - 97 

 poroasă   

3. Beton asfaltic 215 97 

4. 

Beton asfaltic 

deschis 318 96 

5. 

Anrobat 

bituminos 218 97 

  

 

Art. 67. - Rezistența la deformații permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 

Rezistența la deformații permanente a stratului de uzură executat din mixturi asfaltice se va 

verifica pe minimum două carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la 

cel puțin două zile după așternere. 

Art. 68. - 

Rezistența la deformații permanente pe carote se va determina prin măsurarea vitezei de 

deformație la ornieraj și adâncimii f ăgașului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 

12697-2 2. Valorile admisibile pentru aceste caracteristici sunt prezentate în tabelul 18. 

Art. 69. - Elemente geometrice 

Condițiile de admisibilitate și abaterile-limită locale admise la elementele geometrice sunt 

cele prevăzute în tabelul 24. 

Art. 70. - 

La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea în vedere 

asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maximă a granulei de agregat utilizată. 

Nu se admit abateri în minus față de grosimea prevăzută în proiect pentru fiecare strat. 

 

Tabelul 24 - Elementele geometrice și abaterile-limită pentru straturile bituminoase 

executate 

Nr. 

Elemente geometrice 

Condiții de Abateri-limită locale admise 

crt. admisibilitate* la elementele geometrice  

    

 Grosimea minimă a   

 stratului 4,0 cm 

Nu se admit abateri în minus  

compactat, conform SR 5,0 cm 

1 față de grosimea prevăzută în 

EN 12697-36 6,0 cm  

proiect pentru fiecare strat.  - strat de uzură 8,0 cm 
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 - strat de legătură   

  - strat de bază 22,4   

 - strat de bază 31,5   

  Profil  

2 

Lățimea  

părții carosabile transversal ± 20 mm 

  proiectat  

    

 Profilul transversal   

 - în aliniament  

± 5,0 mm față de cotele 

3 - în curbeși zone 

 

 

profilului adoptat  

aferente 

 

   

 - cazuri speciale   

    

 Profil longitudinal, în   

 cazul drumurilor noi,  ± 5,0 mm față de cotele 

4 

declivitatea,% maxim  

profilului proiectat,  

cu condiția 

- autostrăzi 

 

respectării pasului de   

 - DN  proiectare adoptat 

 - drumuri/străzi   

 

* Condițiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor străzilor se corelează conform 

prevederilor pct. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 

drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017. 

Art. 71. - 

Caracteristicile suprafeței straturilor executate din mixturi asfaltice și condițiile tehnice care 

trebuie să fie îndeplinite sunt conform tabelului 25. 

Art. 72. - 

(1) Determinarea caracteristicilor suprafeței straturilor executate din mixturi asfaltice se 

efectuează pentru: 

s-trat uzură (rulare) - cu maximum 15 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor și la 

sfâr șitul perioadei de garanție;  

-strat de legătură și strat bază - înainte de așternerea stratului următor (superior).  
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Tabelul 25 - Caracteristicile suprafeței straturilor bituminoase executate 

 
Caracteristica 

Condiții de   

Nr. admisibilitate* 
  

 
Metoda de încercare 

 

crt. 
Strat 

Uzură Legătură, 
 

  

 (rulare

) 
bază 

  

    

 Planeitatea în profil   
Reglementări tehnice în vigoare 

 

 
longitudinal, prin 

   

   
privind măsurarea indicelui de 

 

 
măsurarea cu ≤ 1,5 

  

  
planeitate. 

 

 
echipamente ≤ 2,0 

  

1. ≤ 2,5 Măsurătorile se vor efectua din 10 în 
 

omologate ≤ 2,5  

 
Indice de planeitate, ≤ 3,0 

 10 m, iar în cazul sectoarelor cu  

  
denivelări mari se vor determina 

 

 
IRI, m/km: 

   

   
punctele de maxim. 

 

 
- drumuri de clasă 

   

     

  

 tehnică I. . .II     

 - drumuri de clasă     

 tehnică III     

 - drumuri de clasă     

 tehnică IV     

 - drumuri de clasă     

 tehnică V     

 Planeitatea în profil     

 longitudinal, sub     

 dreptarul de 3 m     

 Denivelări admisibile,     

 mm: ≤ 3,0    

2. - drumuri de clasă ≤ 4,0 ≤ 4,0 SR EN 13036-7  

 tehnică I și II ≤ 5,0    

 - drumuri de clasă     

 tehnică III     

 - drumuri de clasă     
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 tehnică IV. . .V     

3. Planeitatea în profil ± 1,0 ± 1,0 SR EN 13036-8  

 transversal, mm/m     

 Aderența suprafeței -     

 unități PTV     

 - drumuri de clasă 

≥ 80 

   

 

tehnică I. . .II 

 

Încercarea cu pendul (SR 

 

4.1. ≥ 75 - 

 

- drumuri de clasă SR EN 13036-4  

 

tehnică III 

≥ 70    

     

 - drumuri de clasă     

 tehnică IV. . .V     

 Adâncimea medie a     

 macrotexturii,     

 

adâncime textur ă, 

mm     

 - drumuri de clasă ≥ 1,2  Metoda volumetrică  

 tehnică I. . .II ≥ 0,8 - MTD  

 - drumuri de clasă ≥ 0,6  SR EN 13036-1  

 tehnică III     

4.2 - drumuri de clasă     

 tehnică IV. . .V     

 Coeficient de frecare     

 (µGT):     

 - drumuri de clasă 

≥ 0,67 

   

 

tehnică I. . .II 

   

4.3. ≥ 0,62 - AND 606 

 

- drumuri de clasă  

 

tehnică III 

≥ 0,57    

     

 - drumuri de clasă     

 tehnică IV-V     

5. 

Omogenitate. 

Aspectul Vizual: Aspect fără degradări sub formă de exces de  

 suprafeței bitum, fisuri, zone poroase, deschise, șlefuite  

 

* Condițiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor străzilor se corelează conform 

prevederilor pct. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 
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drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017. 

Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate IRI, 

fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m.  

Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul 

transversal, apariția făgașelor și se va determina cu echipamente electronice omologate sau 

metoda șablonului.  

Pentru verificarea rugozității se vor determina atât aderen ța prin metoda cu pendulul SRT, 

cât și adâncimea medie a macrotexturii.  

Aderența suprafeței se determină cu aparatul cu pendul, alegând minimum 3 sectoare 

reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secțiuni situate la distanța de 5. . 

.10 m între ele, pentru care se determină rugozitatea, în puncte situate la un metru de 

marginea părții carosabile (pe urma roții) și la o jumătate de metru de ax (pe urma roții). 

Determinarea adâncimii macrotexturii se va efectua în aceleași puncte în care s-a aplicat 

metoda cu pendul.  

CAPITOLUL IV 

Prepararea, transportul și punerea în operă a mixturilor asfaltice 

SECȚIUNEA 1 Prepararea și transportul mixturilor asfaltice 

Art. 73. - 

Mixturile asfaltice se prepară în instalații prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, 

resortare și dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică 

a bitumului și filerului, precum și dispozitiv de malaxare forțată a agregatelor cu liantul 

bituminos. Verificarea funcționării instalațiilor de producere a mixturii asfaltice se va 

efectua în mod periodic de ăctre personal de specialitate conform unui program de 

întreținere specificat de producătorul echipamentelor și programului de verificare 

metrologic a dispozitivelor de măsură și control.  

Certificarea conformității instalației privind calitatea fabricației și condițiile de securitate se 

va efectua cu respectarea procedurii PCC 019.  

Controlul producției în fabrică se va efectua conform cerințelor standardului SR 13108-21.  

Art. 74. - 

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului și ale mixturii asfaltice la ieșirea din 

malaxor se stabilesc în funcție de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform 

specificațiilor producătorului), cu observația că temperaturile maxime se aplică în toate 

punctele instalației de preparare mixturi asfaltice și temperaturile minime se aplică la livrare. 

Tabelul 26 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice 

 

   Betoane Mixturi asfaltice Mixturi asfaltice 

Tip Bitum 

Agregat

e asfaltice stabilizate poroase 

bitum   Mixtura asfaltică la ieșirea din malaxor 
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   Temperatura, °C  

      

35/50 150- 

140-

190 150-190 160-200 150-180 

 170     

50/70 150- 

140-

190 140-180 150-190 140-175 

 170     

70/100 150- 

140-

190 140-180 140-180 140-170 

 170     

 

(2) În cazul utilizării unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor pot fi aplicate 

temperaturi diferite. În acest caz, temperatura trebuie ăs fie documentată și declarată pe 

marcajul reglementat. 

Art. 75. - 

Temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în condițle 

concrete de transport (distanță și mijloace de transport) și în condițile climatice la punerea 

în operă să fie asigurate temperaturile de așternere și compactare, conform tabelului 27. 

Art. 76. - 

Se interzice încălzirea agregatelor naturale și a bitumului peste valorile specificate în 

tabelul26, cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic. 

Art. 77. - 

Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiași cantități de bitum. 

Dacă totuși din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci 

este necesară verificarea penetrației acestuia. Dacă penetrația bitumului nu este 

corespunzătoare, se renunță la utilizarea lui. 

Art. 78. - 

Durata de malaxare, în funcție de tipul instalației, trebuie să fie suficientă pentru realizarea 

unei anrobări complete și uniforme a agregatelor naturale și a filerului cu liantul bituminos. 

Art. 79. - 

Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, acoperite cu 

prelate, imediat după încărcare, urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot timpul 

transportului să fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate și uscate. 

Art. 80. - 

Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă obligatoriu cu 

autobasculante cu bena acoperită cu prelată. 

SECȚIUNEA a 2-a 

Lucrări pregătitoare 
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Art. 81. - Pregătirea stratului-suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice 

Înainte de șaternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curățat, iar dacă este cazul se 

remediază și se reprofilează. Materialele neaderente, praful și orice poate afecta legătura 

dintre stratul-suport și stratul nou-executat trebuie îndepărtat.  

În cazul stratului-suport din macadam, acesta se urcăță și se mătură.  

În cazul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate, reparațiile se realizează conform 

prevederilor reglementarilor tehnice în vigoare privind prevenirea și remedierea 

defecțiunilor la îmbrăcămințile bituminoase.  

Când stratul-suport este realizat din mixturi asfa ltice deschise, se va evita contaminarea 

suprafeței acestuia cu impurități datorate traficului. În cazul în care acest stratnu se 

protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se impune curățarea prin periere 

mecanică și spălare.  

După curățare se vor verifica cotele stratului-suport, care trebuie să fie conform proiectului 

de execuție.  

În cazul în care stratul-suport este constituitndistraturi executate din mixturi asfaltice 

existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în proiectul de execuție se realizează, după 

caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie prin frezare, conform 

prevederilor din proiectul de execuție.  

(7) Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din același tip de mixtură ca și stratul 

superior. Grosimea acestuia va fi determinată în funcție de preluarea denivelărilor existente. 

Art. 82. - Amorsarea 

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul-suport și 

rosturile de lucru.  

Amorsarea se realizează uniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de 

liant.  

În funcție de natura stratului-suport, cantitatea de bitum rămasă după aplicarea amorsajului 

trebuie să fie de 0,3. . .0,5 kg/m2.  

SECȚIUNEA a 3-a 

Așternerea mixturilor asfaltice 

Art. 83. - 

Așternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport și la 

temperatura exterioară de minimum 10°C, pe o suprafa ță uscată. 

Art. 84. - 

În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cupolimeri, așternerea mixturilor asfaltice 

se va executa la temperaturi ale stratului-suport și la temperatura exterioară de minimum 

15°C, pe o suprafa ță uscată. 

Art. 85. - 

Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie și se reiau numai după uscarea stratului-

suport. 

Art. 86. - 
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(1) Așternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare-

finisoare prevăzute cu sistem de nivelare încălzit care asigură o precompactare, cu excepția 

lucrărilor în spații înguste în care repartizatoarele- finisoare nu potefectua această operație. 

Mixtura asfaltică trebuie așternută continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat și pe toată 

lungimea unei benzi programate a se executa în ziua respectivă. 

(2) Certificarea conformității echipamentelor de așternere a mixturilor asfaltice la cald se va 

efectua cu respectarea procedurii PCC 022. 

Art. 87. - 

În cazul unor întreruperi accidentale care conduca sclăderea temperaturii mixturii asfaltice 

rămase necompactată, aceasta va fi îndepărtată. Această operație se va executa în afara 

zonelor pe care există sau urmează a se așterne mixtura asfaltică. Capătul benzii întrerupte 

se va trata ca rost de lucru transversal, conform prevederilor art. 94. 

Art. 88. - 

Mixturile asfaltice trebuie să aibă la așternere și compactare, în funcție de tipul liantului, 

temperaturile prevăzute în tabelul 27. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa 

mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate în SR EN 

12697-13.  

În cazul utilizării aditivilor pentru mărirea lucrabilității mixturilor asfaltice la temperaturi 

scăzute, aceștia vor avea la bază specificații tehnice conform legislației și reglementărilor 

tehnice în vigoare.  

Art. 89. - 

Pentru mixtura asfaltică stabilizată se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât cele 

prevăzute în tabelul 27. 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 27 - Temperaturile mixturii asfaltice la așternere și compactare 

 
Temperatura mixturii 

Temperatura mixturii  

 
asfaltice la compactare 

 

Liant asfaltice la așternere °C, 
 

°C, min. 
  

 

min. 

  

     

 
început 

 
sfârșit 

 

    

      

Bitum      
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rutier 150 145  110  

35/50 140 140  110  

50/70 140 135  100  

70/100      

Bitum      

modificat 
165 160 

 
120 

 

cu polimeri 
  

160 155 
 

120 
 

25/55 
  

155 150 
 

120 
 

45/80 
  

     

40/100      

 

Art. 90. - 

Așternerea se va executa pe întreagaățlime a căii de rulare, ceea ce impune echiparea 

repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare și precompactare de lungime corespunzătoare. 

Art. 91. - 

Grosimea maximă a mixturii așternute printr-o singură trecere nu poate depăși 10 cm. 

Art. 92. - 

Viteza optimă de așternere se va corela cu distanța de transport și cu capacitatea de fabricație 

a stației, pentru a se evita total întreruperile în timpul execuției stratului și apariția 

crăpăturilor/fisurilor la suprafața stratului proaspăt așternut.  

În funcție de performanțele finisorului, viteza la așternere poate fi de 2,5. . .4 m/min.  

Art. 93. - 

În buncărul utilajului de așternere trebuie să existe în permanență suficientă mixtură, 

necesară pentru a se evita o răspândire neuniform ă a materialului. 

Art. 94. - 

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice o atenție deosebită se va acorda 

realizării rosturilor de lucru, longitudinale și transversale, care trebuie să fie foarte regulate 

și etanșe.  

La reluarea lucrului pe aceeași bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de 

lucru, longitudinal și/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 aceeași zi, tăierea nu mai 

este necesară, cu excepția stratului de uzură (rulare).  

Rosturile de lucru longitudinale și transversale ale stratului de uzură se vor decala cu 

minimum 10 cm față de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor.  

Atunci când exist ă și strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, 

rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întrețesut.  
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Art. 95. - 

(1) Legătura transversală dintre un strat rutier nou și un strat rutier existent al drumului se 

va executa după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcție de 

grosimea noului strat, astfel încât să se obțină o grosime constantă a acestuia, cu panta de 

0,5%. 

(2) În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°. Completarea zonei 

de unire se va efectua prin amorsarea suprafeței, urmată de așternerea și compactarea noii 

mixturi asfaltice, pân ă la nivelul superior al ambelor straturi (nou și existent). 

Fig. 1 Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 96. - 

Stratul de bază va fi acoperit cu straturile îmbrăcămintei bituminoase, nefiind lăsat 

neprotejat sub trafic. 

Art. 97. - 

Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din beton asfaltic 

deschis, acesta nu se va lăsa neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit înainte de sezonul 

rece, pentru evitarea apariției unor degradări structurale. 

 

SECȚIUNEA a 4-a 

Compactarea mixturilor asfaltice 

Art. 98. - 

Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care să asigure 

caracteristicile tehnice și gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură 

asfaltică și fiecare strat în parte.  
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Operația de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, 

cu sau fără dispozitive de vibrare, și/sau cu compactoare cu pneuri, astfel încât să se obțină 

gradul de compactare conform tabelului 23.  

Certificarea conformității compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.  

Art. 99. - 

Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut, se va executa un sector de probă și se va 

determina numărul optim de treceri ale compactoarelor, în funcție de performanțele 

acestora, tipul și grosimea straturilor executate.  

Sectorul de probă se va realiza înainte de începereașaternerii stratului în lucrare, utilizând 

mixturi asfaltice preparate în condiți similare cu cele stabilite pentru producția curentă.  

Art. 100. - 

Alegerea numărului de treceri optim și a atelierului de compactare are la bază rezultatele 

încercărilor efectuate pe stratul executat în sectorul de probă de către un laborator 

autorizat/acreditat, în conformitate cu prevederile prezentului normativ. 

Art. 101. - 

Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă pe sectorul de probă se 

obține gradul de compactare minim menționat în tabelul 23. 

Art. 102. - 

Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat 

pentru compactoarele uzuale este cel menționat în tabelul 28. La compactoarele dotate cu 

sisteme de măsurare a gradului de compactare în timpul lucruluise va ține seama de valorile 

afișate la postul de comandă. Compactarea se va executa pe fiecare strat în parte. 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 28 - Compactarea mixturilor asfaltice. 

 Ateliere de compactare  

      

  A B  

Tipul 

     

Compactor  Compactor cu Compactor cu  

stratului cu pneuri de  rulouri netede rulouri netede  

 160 kN  de 120 kN de 120 kN  

     

 Număr de treceri minime  

Uzură 10  4 12  

Legătură 12  4 14  



 
 
 
 
 

43 
 

Bază 12  4 14  

Art. 103. - 

Compactarea se va executa în lungul benzii, primel treceri efectuându-se în zona rostului 

dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată.  

Pe sectoarele în rampă, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare în urcare.  

Compactoarele trebuie să lucreze fără șocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a 

evita vălurirea stratului executat din mixtură asfaltică, și 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 al căminelor de vizitare, se vor compacta cu 

compactoare mai mici, cu plăci vibrante sau cu maiul mecanic.  

Art. 104. - 

Suprafața stratului se va controla în permanență, iar micile denivelări care apar pe suprafața 

stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor 

compactoare pe toată lățimea benzii. 

 

 

CAPITOLUL V 

Controlul calității lucrărilor executat 

Controlul calității lucrărilor de execuție a straturilor de uzură, de legătură și de bază din 

mixturi asfaltice se efectuează în etapele prevăzute în secțiunile 1-4. 

SECȚIUNEA 1 Controlul calității materialelor 

Art. 105. - 

Controlul calității materialelor din care se compune mixtura asfaltică se va efectua conform 

prevederilor prezentului normativ, atât în etapa inițială, cât și pe parcursul execuției, 

conform cap. II și art. 51, din 

capitolul III, și vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac cerințele prevăzute în 

acest normativ. 

 

SECȚIUNEA a 2-a 

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice 

Art. 106. - 

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constă în următoarele 

operații: 1. Controlul reglajului instalației de preparare a mixturii asfaltice: 

funcționarea corectă a dispozitivelor de cânt ărire sau de dozare volumetrică: la începutul 

fiecărei zile de lucru;  

funcționarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.  

 

Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: - temperatura liantului la 

introducerea în malaxor:permanent;  
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- temperatura agregatelor naturale uscate și încălzite la ieșirea din uscător: permanent; - 

temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor: permanent.  

Controlul procesului tehnologic de execuție a stratului bituminos:  

pregătirea stratului-suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv;  

temperatura exterioară: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv;  

temperatura mixturii asfaltice la așternere și compactare: cel puțin de două ori pe zi la 

compactare, cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;  

-modul de execuție a rosturilor: zilnic;  

-tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic.  

 

Verificarea respectării compoziției mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit 

(dozajul de referință) se va efectua după cum urmează:  

- granulozitatea amestecului de agregate naturale și filer la ieșirea din malaxor, înainte de 

adăugarea liantului (șarja albă), conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de câte or i se 

observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice;  

- conținutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lucru;  

- compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică - conform SR EN 12697-2 și 

conținutul de bitum - conform SR EN 12697-1) prin extracții, pe probe de mixtură prelevate 

de la malaxor sau așternere: zilnic.  

Verificarea calității mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator 

autorizat pe probe de mixtură asfaltică, astfel:  

- compoziția mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziției stabilite prin studiul 

preliminar de laborator;  

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze între limitele din prezentul 

normativ(ezi tabelul 30).  

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuției pe epruvete Marshall și se va raporta 

la limitele din tabelele 21 și 22, în funcție de tipul mixturii asfaltice preparate.  

Abaterile compoziției mixturilor asfaltice față de amestecul de referință prestabilit (dozaj) 

sunt indicate în tabelul 29.  

Tabelul 29 - Abateri față de dozajul optim 

 

Abateri admise față de dozajul optim, în valoare absolută 

Art. 107. - 

Tipurile de încercări și frecvența acestora, în funcție de tipul de mixtură și clasa tehnică a 

drumului, sunt prezentate în tabelul 30, în corelare cu SR EN13108-20. 

 

Tabelul 30 - Tipul și frecvența încercărilor realizate pe mixturi asfaltice 

 

Nr. Natura controlului/încercării și 

Caracteristici  

Tipul mixturii asfaltice 
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crt. frecvența încercării 

verificate și 

limite de 

încadrare 

 

   

    

   Toate tipurile de mixturi 

   asfaltice destinate stratului 

  

conform 

tabelului 17 de uzură, de legătură și de 

   bază, cu excepția 

   mixturilor asfaltice 

   stabilizate 

   Toate tipurile de mixturi 

   asfaltice destinate stratului 

   de uzură, cu excepția 

  conform 

tabelului 18 

mixturilor poroase, pentru 

  clasele tehnice ale 

   drumului I, II, III, IV și 

   categoriile tehnice ale 

 Încercări inițiale de tip (validarea 

în 

 străzii I, II, III 

1.  Toate tipurile de mixturi 

 laborator)  asfaltice destinate stratului 

de legătură și de bază, 

conform tabelelor 19 

conform prevederilor din 

acest normativ, pentru 

și 20 clasele tehnice 

ale drumului I, II, III, 

IV și categoriile 

tehnice ale străzii I, II, 

III    

 

Mixturile asfaltice conform tabelului 21 stabilizate, indiferent de clasa tehnică a drumului 

Mixturile asfaltice poroase, conform tabelului 22 indiferent de clasa tehnică a drumului 

  

 

La transpunerea pe stația 

  de asfalt a dozajelor 

2. Încercări inițiale de tip (validarea în idem punctul 1 proiectate în laborator vor 

 producție) fi prelevate probe pe care 

  se vor reface toate 
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  încercările prevăzute la 

 

    pct. 1 din acest tabel.  

     

   La transpunerea pe stația  

  compoziția mixturii de asfalt a dozajelor  

  conform art. 106 pct. proiectate în laborator se  

  4 și 5 va verifica respectarea  

   dozajului de referință.  

  

compoziția mixturii 

Toate tipurile de mixtură  

  

asfaltică pentru stratul de 

 

  conform art. 106 pct.  

  

4 și 5 

uzură, de legătură și de  

  

bază 

 

    

   Toate tipurile de mixturi  

 

Verificarea caracteristicilor 

mixturii caracteristici fizico- asfaltice destinate stratului  

 asfaltice prelevate în timpul mecanice pe de uzură, de legătură și de  

 

execuției: - frecvența 1/400 

tone epruvete Marshall bază, cu excepția  

3. 

mixtură asfaltică fabricată sau conform tabelului 17 mixturilor asfaltice  

1/700 tone mixtură fabricată în  stabilizate  

 

cazul stațiilor cu productivitate 

mai conform tabelului 21 Mixturi asfaltice stabilizate  

 mare de 80 tone/oră, dar cel 

puțin o 

   

 caracteristici fizico-   

 dată pe zi mecanice pe   

  epruvete Marshall   

  conform tabelului 17 Mixturi asfaltice poroase  

  și volum de goluri pe   

  cilindri Marshall   

  conform tabelului 22   

     

 Verificarea calității stratului    

 executat:  

Toate tipurile de mixtură 

 

 - o verificare pentru fiecare 

10.000 

  

  asfaltică pentru stratul de  
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4. m2 executați; conform tabelului 23  

 - min. 1/lucrare, în cazul 

lucrărilor 

 uzură, de legătură și de  

  

bază 

 

 cu suprafață mai mică de 

10.000 

  

    

 m2    

 

Verificarea rezistenței 

stratului la    

 deformații permanente pentru    

 stratul executat:    

 

- o verificare pentru fiecare 

20.000    

 m2 executați, în cazul conform tabelului 18 Toate tipurile de mixtură  

 

drumurilor/străzilor cu mai 

mult de pentru rata de asfaltică destinate stratului  

5. două benzi pe sens; ornieraj și/sau de uzură, pentru drumurile  

 

- o verificare pentru fiecare 

10.000 adâncime f ăgaș, cu de clasele tehnice I, II și  

 m2 executați, în cazul respectarea art. 67 și III, IV și categoriile tehnice  

 

drumurilor/străzilor cu cel 

mult două 68 ale străzii I, II, III  

 benzi pe sens;    

 

- min. 1/lucrare, în cazul 

lucrărilor    

 

cu suprafața mai mică de 

10.000    

 m2.    

  

 

   

 

Verificarea modulului de 

rigiditate:    

 - o verificare pentru fiecare 20.000    

 m2 executați, în cazul    

 

drumurilor/străzilor cu mai mult 

de    

 două benzi pe sens;    

6. 

- o verificare pentru fiecare 10.000 

conform tabelului 20 Stratul de bază 

 

m2 executați, în cazul  

 

drumurilor/străzilor cu cel mult 

două    
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 benzi pe sens;    

 - min. 1/lucrare, în cazul lucrărilor    

 cu suprafața mai mică de 10.000    

 m2.    

7. 

Verificarea elementelor 

geometrice 

conform tabelului 24 

Toate straturile 

executate 

 

ale stratului executat  

     

8. 

Verificarea caracteristicilor 

conform tabelului 25 

Toate straturile 

executate 

 

suprafeței stratului executat  

 Verificări suplimentare în situții    

9. 

cerute de comisia de recepție 

conform solicitării comisiei de recepție 

 

(beneficiar): - frecvența: 1 set  

 carote pentru fiecare solicitare    

     

SECȚIUNEA a 3-a 

Controlul calității straturilor executate din mixturi asfaltice 

Art. 108. - 

Verificarea calității straturilor se efectuează prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 

12697-29, astfel:  

- carote Φ 200 mm pentru determinarea rezistenței la ornieraj;  

- carote Φ 100 mm sau plăci de min. (400 x 400 mm) sau carote de Φ 200 mm (în suprafață 

echivalentă cu a plăcii menționate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a 

gradului de compactare și absorbției de apă, precum și - la cererea beneficiarului, a 

compoziției.  

Epruvetele se prelevă în prezența delegaților antreprenorului, beneficiarului și 

consultantului/dirigintelui de șantier, la aproximativ 1 m de la marginea părții carosabile, 

încheindu-se un proces-verbal în care se va nota, informativ, grosimea straturilor prin 

măsurarea cu o riglă gradată.  

Grosimea straturilor, măsurată în laborator, conform SR EN 12697-29, se va înscrie în 

raportul de  

încercare.  

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de către delegații 

antreprenorului, beneficiarului și consultantului/dirigintelui de șantier din sectoarele cele 

mai defavorabile.  

Art. 109. - 

Verificarea compactării stratului se efectuează prin determinarea gradului de compactare in 

situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote.  
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Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în 

determinarea densității aparente și a absorbției de apă, pe plăcuțe (100 x 100 mm) sau pe 

carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.  

Rezultatele obținute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din 

tabelul 23.  

Art. 110. - 

Alte verificări, în caz de litigiu, constau în ămsurarea grosimii stratului și a compoziției 

(granulometrie 

SR EN 12697-2 și conținut de bitum solubil conform SR EN 12697-1). 

Art. 111. - 

Controlul pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de mixturi 

asfaltice realizate se va efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calității 

în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 , și conform Procedurii 

privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența 

mecanică și stabilitatea construcțiilor - indicativ PCF 002, aprobată prin Ordinul ministrului 

dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.370/2014, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 576 din 1 august 2014. 

SECȚIUNEA a 4-a 

Verificarea elementelor geometrice 

Art. 112. - 

(1) Verificarea elementelor geometrice ale stratului și a uniformității suprafeței constă în: 

verificarea îndeplinirii condiților de calitate pentru stratul- suport și fundație, conform 

prevederilor  

STAS 6400;   

Verificarea grosimii stratului, în funcție de datele înscrise în rapoartele de 

încercaretocmiteîn la  

încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de recepție, prin 

maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic 

executat; verificarea se va efectua pe probe recoltate pentru verificarea calității 

îmbrăcăminții, conform tabelului 23 și conform tabelului 24;   

Verificarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate, omologate;  

Verificarea cotelor profilului longitudinal: se va efectua în axă, cu ajutorul unui aparat 

topografic de nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din 

lungimea traseului.  

(2) Nu se admit abateri în minus față de grosimea stratului prevăzută în proiect, respectiv în 

profilul transversal tip, condiție obligatorie pentru promovarea lucrărilor la recepție. În 

situația în care grosimea proiectată nu este respectată, stratul se reface conform proiectului.  

CAPITOLUL VI 

Recepția lucrărilor 

SECȚIUNEA 1 
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Recepția la terminarea lucrărilor 

Art. 113. - 

Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează de către beneficiar conform Regulamentului 

de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.  

Comisia de recepție examinează lucrările executate în conformitate cu documentația tehnică 

aprobată, proiect de execuție, caiet de sarcini, precum și determinări necesare în vederea 

realizării recepției la terminarea lucrării, după cum urmează:  

a) verificarea elementelor geometrice - conform tabelului 24:  

- grosimea;  

- lățimea părții carosabile;  

- profil transversal și longitudinal;  

b) planeitatea suprafeței de rulare - conform tabelului 25; c) rugozitate - conform tabelului 

25;  

d) capacitate portantă - conform normativului CD 155;  

e) rapoarte de încercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabelului 30.  

 

SECȚIUNEA a 2-a Recepția finală 

Art. 114. - 

Recepția finală se va efectua conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții 

și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 , cu 

modificările și completările ulterioare, după expirarea perioadei de garanție. 

Art. 115. - 

Antreprenorul are obligația finalizării tuturor lucrărilor cuprinse în anexa nr. 2, precumși a 

remedierii neconformităților cuprinse în anexa nr. 3 la Procesul-verbal derecepție la 

terminarea lucrărilor, în termenele prevăzute în acestea. 

Art. 116. - 

În perioada de garanție, toate eventualele defecțiuni vor fi remediate corespunzător de către 

antreprenor. 

Art. 117. - 

În vederea efectuării recepției finale, pentru lucrări de ranforsare, reabilitare, precum și 

construcții noi de drumuri, autostrăzi și străzi, se vor prezenta măsurători de planeitate, 

rugozitate și capacitate portantă efectuate la sfâr șitul perioadei de garanție. 

Art. 118. - 

În vederea efectuării recepției finale, pentru lucrări de întreținere periodică, se vor prezenta 

măsurători de planeitate și rugozitate efectuate la sfâr șitul perioadei de garanție. 

 

ANEXA B (normativă) 

Determinarea absorbției de apă 

 



 
 
 
 
 

51 
 

Absorbția de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din exterior ale unei 

epruvete din mixtură asfaltică, la menținerea în apă sub vid, și se exprimă în procente din masa 

sau volumul inițial al epruvetei. 

B.1 Aparatură: 

- etuvă;  

- balanță hidrostatică cu sarcină maximă de 2 kg cu clasa de precizie III;  

- aparat pentru determinarea absorbției de apă, alcătuit dintr-un vas de absorbție (exsicator 

de vid); pompă de vid (trompă de apă); vacuummetru cu mercur;  

- vas de siguranță și tuburi de legătură din cauciuc între părțile componente.  

Pompa de vid trebuie să asigure evacuarea aerului în așa fel încât să se realizeze o presiune 

scăzută de 15. . .20 mm Hg după circa 30 minute.  

B.2 Modul de lucru  

Determinarea se efectuează pe epruvete sub formă de cilindri Marshall confecționate în 

laborator, precum și pe plăcuțe sau carote prelevate din îmbrăcămintea bituminoasă. 

Confecționarea epruvetelor se realizează conform SR EN 12697-30. Epruvetele din 

îmbrăcămintea bituminoasă se usucă în aer la  

temperatura de maximum 20°C pân  ă la masă constantă. 

NOTĂ: 

Masa constantă se consideră când dou ă cânt ăriri succesive la interval de minimum 4 ore diferă 

între ele cu mai puțin de 0,1%. 

Epruvetele astfel pregătite pentru încercare se cântăresc în aer (m), după care se mențin timp 

de 1 

oră în apă, la temperatura de 20°C ± 1°C, se scot din ap  ă, se șterg cu o țesătură umedă și se 

cântăresc în aer (m1)și apoi în apă (m2). Diferența dintre aceste două cânt ăriri raportată la 

densitatea apei reprezintă volumul inițial al epruvetei: 

 

 

 

Epruvetele sunt introduse apoi în vasul de absorbție (exsicatorul de vid) umplut cu apă la 

temperatura de 20°C ± 1 °C, se a șază capacul de etanșare și se pune în funcțiune evacuarea 

aerului, astfel ca după circa 30 de minute să se obțină un vid între 15. . .20 mm Hg 

 

 

 dul se întrerupeupdă 3 ore, dar epruvetele se mențin în continuare în apăla 

temperatura de 20°C ± 1°C timp de 2 ore la pres iune atmosferică. 

m1 - m2 

Epruvetele se scot apoi din apă, se șterg cu o țesătură umedă și se cânt ăresc în aer (m) și în apă 3 

(m4).  
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Diferența între aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă volumul final al 

epruvetelor: 

 

B.3 Calcul 

 

Absorbția de apă, exprimată în procente, se poate calcula în douămoduri cu următoarele relații de 

calcul: 

a) În cazul în care volumul țialni (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V1): 

absorbția de apă (Am) raportată la masa epruvetei:  

 

 

absorbția de apă (Av) raportată la volumul epruvetei:  

 

 

b) În cazul în care volumul final 1(V)este mai mare decât volumul ini țial (V): 

- absorbția de apă (Am) raportată la masa epruvetei: 

 

 

- absorbția de apă (Av) raportată la volumul epruvetei: 

 

 

în care: 

mu - masa epruvetei după uscare, cânt ărită în aer, în grame; 

 

m1 - masa epruvetei după 1 oră de menținere în apă, cânt ărită în aer, în grame; m2 - masa epruvetei 

după 1 oră de menținere în apă, cânt ărită în apă, în grame; 

 

m3 - masa epruvetei, după 3 ore în vidși alte 2 ore la presiune atmosferică, cânt ărită în aer, în 

grame; m4 - masa epruvetei după 3 ore în vidși alte 2 ore la presiune atmosferică, cânt ărită în apă, 

în grame; ρw - densitatea apei, în grame pe centimetru cub, calculată cu formula: 

 

unde t este temperatura apei. 

Abaterea valorilor individuale față de medie nu trebuie să fie mai mare de ± 0,5% (procente în 

valoare absolută). 

 

 

Întocmit,                                                                                                     

Ing. Ursanu Ovidiu 
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IV.3. Executia stratului din piatra spartă 

 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice pentru realizarea şi recepţia straturilor 

de fundaţie din piatră spartă mare împănată cu split sau piatră spartă amestec optimal din structurile 

rutiere ale drumurilor publice şi ale străzilor. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica şi 

la drumuri industriale, agricole sau forestiere cu acordul proprietarului 

acestora. 

El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcţii 

folosite, conform SR EN 13242 şi de stratul de fundaţie realizat, conform STAS 6400. 

 

2. Prevederi generale 

Stratul de fundaţie 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 (după compactare de min. 10 

cm pentru piatra spartă amestec optimal şi min. 12 cm pentru piatra spartă, conf. STAS 6400). Stratul 

de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 sau piatră spartă mare 63 -80 se realizează pe un 

strat de fundaţie din balast cu grosimea după compactare de min. 10 cm (conf. STAS 6400). La rândul 

lui stratul din balast se va realiza dacă este necesar peste un strat de formă care să asigure o capacitate 

portantă la nivelul patului drumului corespunzătoare (modul 

de elasticitate dinamic de min. 80 MPa). 

Stratul 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 particulare când terenul de fundare şi nivelul apelor subterane o impun, stratul de 

fundaţie din balast trebuie să preia şi rolul anticapilar, caz în care grosimea acestuia după 

compactare va fi de min. 15 cm. 

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat 

efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

Acesta este obligat să efectueze, la cererea dirigintelui de şantier, verificări suplimentare faţă de 

prevederile prezentului caiet de sarcini. 

În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de şantier va 

dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 

 

3. Condiţii de calitate pentru materiale 

Agregatele naturale folosite, conform normelor româneşti, pentru realizarea straturilor de 

fundaţie din piatră spartă se utilizează următoarele agregate: 

a. Pentru stratul de fundaţie din piatră spartă mare, 63...80 mm: 

- piatră spartă 63...80 mm în stratul superior; 

- split 16…25 mm pentru împănarea stratului superior , 

- nisip grăunţos sau savură 0...8 mm ca material de protecţie. Nisipul grăunţos sau savura ca 

material de protecţie nu se utilizează când stratul superior care se realizează este un macadam sau din 

beton de ciment. 
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b. Pentru stratul de fundaţie din piatră spartă amestec optimal: piatră spartă amestec optimal 

0...63 mm. 

Agregatele naturale trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau îngheţ. 

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase. 

Agregatele naturale folosite la realizarea straturilor de fundaţie trebuie să îndeplinească 

condiţiile de admisibilitate arătate în tabelele 1 şi 2 şi nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile 

(bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. 

Condiţiile de admisibilitate pentru balastul folosit la realizarea stratului inferior de fundaţie 

sunt corespunzătoare caietului de sarcini pentru „Straturi de fundaţie din balast”. 
 

Tabelul 1. Condiţii de admisibilitate pentru nisip.   

Caracteristici 
Condiţii de admisibilitate pentru: 

strat izolant strat de protecţie  

Sort (ochiuri pătrate) 0-4 4-8 

Granulozitate:   

- conţinut de fracţiuni sub 0,1 mm, %, max. 14 - 

- conţinut de fracţiuni sub 0,02 mm, %, max.  5 

- condiţii de filtru invers 5d15pd15f5d85p - 

Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6 x 10
-3 

-  
 

Tabelul 2. Condiţii de admisibilitate pentru piatră spartă.   
Sort  

 
Caracteristica 
Conţinut de granule:  
- rămân pe sita superioară (dmax), %, max. 

- trec prin sita inferioară (dmin), %, max.   
Conţinut de granule alterate, moi, friabile, 

poroase şi vacuolare, %, max.  
Forma granulelor:  
- coeficient de formă, %, max.  
Coeficient de impurităţi :  
- corpuri străine, %, max. 

- fracţiuni sub 0,1 mm, %, max.   
Uzura cu maşina tip Los Angeles, %, 

max.  
Rezistenţa la acţiunea repetată a sulfatului 

de sodiu (Na2SO4), 5 cicluri, %, max.  

 
 

Savura Piatră spartă (split) Piatră spartă mare 

  

Condiţii de 
admisibilit ate   

0-8 8-16 16-25 25-40 40-63  63-80 
        

5  5  5   5 
        

-  10  10  10 
        

-  10  10  - 
        

-  35  35  35 
        

1  1  1   1 
       

-  3  nu este cazul 

-  30  corespunzător clasei rocii 

-  6  3  nu este cazul 
         

 
Piatra spartă amestec optimal se poate obţine fie prin omogenizarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 

25-40 şi 40-63, în proporţii bine determinate prin încercări preliminare, fie direct de la concasare, dacă 

îndeplineşte condiţiile din tabelul 3 şi fig 1. Amestecul pe şantier se realizează într-o instalaţie de nisip 

stabilizat prevăzută cu predozator. 
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Tabelul 4. Limite de granulozitate pentru piatră spartă amestec optimal.   

Domeniu de 
 Treceri, în %, din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni 

Limita 
  

de …, în mm 
  

granulozitate     

 

0,02 0,2 8 16 40 63   

0-40 
inferioară 0 3 42 60 90 - 

superioară 3 14 65 80 100 -  

0-63 
inferioară 0 4 35 48 75 90 

superioară 3 10 55 70 90 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Zonele de granulozitate pentru piatră spartă amestec optimal 0-40 şi 0-63. 

Condiţiile de admisibilitate privind coeficientul de formă, conţinutul de granule alterate şi 

conţinutul de impurităţi pentru piatră spartă amestec optimal sunt cele indicate în tabelul 2 (pentru 

piatră spartă). 

Agregatele naturale se vor aproviziona din timp în depozitul şantierului pentru a se asigura 

omogenitatea şi constanţa calităţii acestora. Aprovizionarea agregatelor naturale la locul punerii în 

operă se va face numai după ce încercările de laborator au demonstrat că acestea au calitatea 

corespunzătoare. 

În timpul transportului de la furnizor, la şantier şi al depozitării, agregatele naturale trebuie 

ferite de impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi şi păstrate în 

condiţii care să le ferească de împrăştiere, impurificare sau amestecare. 

Controlul calităţii agregatelor naturale de către antreprenor se va face în conformitate cu 



 

 

 

 

 

4 

 

prevederile tabelului 5. 

Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calităţii agregatelor naturale astfel: 

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

- într-un registru (registru pentru încercările pe agregate naturale) se vor reţine rezultatele 

determinărilor efectuate de laboratorul şantierului. 

În cazul în care la verificarea calităţii amestecului de piatră spartă amestec optimal aprovizionată, 

granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 5, acesta se corectează cu sorturile de 

granulozitate deficitare pentru obţinerea condiţiilor calitative prevăzute. 

Apa necesară realizării straturilor de fundaţie 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. 

 

4. Controlul calităţii agregatelor înainte de realizarea straturilor de fundaţie 

Controlul calităţii se face de către antreprenor prin laboratorul său, sau laboratorul cu care are 

încheiat un contract pentru derularea încercărilor specifice, în conformitate cu 

prevederile cuprinse în tabelul 6. 

 

5. 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 modificat, conf. STAS 1913/13. Se determină: 

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

modificat, în kg/m
3
; 

- wopt, care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui dmax), 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: 

- def, care reprezintă densitatea în stare uscată efectivă a stratului rutier realizat, determinată pe 

întreaga grosime a acestuia, în kg/m3; 

- wef, care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %. 

Gradul de compactare se determină prin relaţia următoare: 

D 


def 

100, [%] (1) 
 

 


d max   

La straturile de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 nu se poate determina gradul de compactare. 

Cilindrarea se consideră încheiată atunci când rulourile compactorului nu mai lasă 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 compactorului. 

6. Măsuri preliminare 
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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 definitivarea lucrărilor la stratul inferior 

de fundaţie 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 fundaţie din balast, 

în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 

Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele necesare 

punerii în operă a straturilor de fundaţie. 

În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatră spartă se vor lua măsuri de a nu 

se amesteca agregatele naturale, de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită, cu 

consemnarea acestora în registrul de şantier. 
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Tabelul 5. Metode de determinare şi frecvenţa minimă a încercărilor.   
Acţiunea, procedeul de  

 
Frecvenţa minimă  

 
Metode de  

verificare sau 
caracteristicile care se  

verifică   
Examinarea datelor înscrise  
în certificatul de calitate sau 

certificatul de garanţie  
Corpuri străine:  

- argilă bucăţi 

- argilă aderentă 

- conţinut de cărbune   
Conţinutul de granule  
alterate, moi, friabile, 

poroase şi vacuolare   
Granulozitatea sorturilor   
Forma granulelor pentru 

piatră spartă 

Coeficient de formă   
Rezistenţa la acţiunea 

repetată a sulfatului de 
sodiu (Na2SO4), 5 cicluri 

Rezistenţa la sfărâmare prin 

compresiune la piatră spartă 

în stare saturată la presiune 

normală  
Uzura cu maşina tip Los 

Angeles şi cu maşina 
micro-Deval  

 
la aprovizionare  

 

 

la fiecare lot aprovizionat  
 

 

în cazul în care se 

observă prezenţa lor 
 
 

o probă la max. 500 m3 

pentru fiecare sursă 
 
o probă la max. 500 m3 

pentru fiecare sort şi sursă  
o probă la max. 500 t 

pentru fiecare sort şi 

fiecare sursă   
o probă la max. 500 m3 

pentru fiecare sursă 
 
 

o probă la max. 500 cm  
pentru fiecare sort de 

piatră spartă şi sursă 
 
o probă la max. 500 m3 

pentru fiecare sort şi 

fiecare sursă  

la locul de 
punere în  

operă  
 

-  
 
 
ori de câte ori 

apar factori de 

impurificare  

 

-  
 
 

-  
 
 

-  
 

 

-  
 
 
 

-  
 
 
 

-  

 
determinare 

conform:  
 
 

-  
 
 
 

STAS 4606  
 
 
 

-  
 
SR EN 13242+A1  

SR EN 933-1   
SR EN 13242+A1  

SR EN 933-3  
SR EN 933-4  

 

STAS 4606  
 

 
SR EN 13242+A1  

SR EN 1097-2  
 
SR EN 13242+A1  

SR EN 1097-2 

SR EN 1097-1 
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NOTĂ. 1. Particularităţile privind determinarea granulozităţii conform SR EN 13242+A1 rămân identice 

cu cele descrise în Caietul de sarcini pentru realizarea straturilor din balast. 

2. Conform standardul european SR EN 13242+A1, furnizorul trebuie să certifice calitatea 

produsului livrat printr-o gamă mai extinsă de determinări care urmăresc stabilirea caracteristicilor fizice-

mecanice şi chimice ale agregatelor produse. 

 

Experimentarea se va realiza pe acelaşi strat de fundaţie inferior din balast ca şi cel folosit în 

cadrul structurii rutiere (acelaşi teren de fundare, acelaşi balast, aceleaşi grosimi, aceleaşi utilaje de 

compactare etc.). 

În toate cazurile experimentarea se va face pe tonsoane de probă în lungime de mim. 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 dirigintelui 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 lui wopt, 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 modificarea grosimii stratului sau a componenţei utilajului de 

compactare folosit. 

Determinarea gradului de compactare se va efectua doar pe straturi de fundaţie din piatră 

spartă amestec optimal. 

În cazul stratului de fundaţie din piatră spartă mare 63-80, se mai urmăreşte stabilirea corectă 

a atelierului de compactare, compus din compactoare uşoare şi compactoare mijlocii, a numărului 

minim de treceri pentru cilindrarea la uscat până la fixarea pietrei sparte 63-80 şi în continuare a 

numărului minim de treceri, după aşternerea în două reprize a splitului de împănare 16-25, până la 

obţinerea încleştării optime. Pentru straturile de fundaţie din piatră spartă mare, verificarea 

compactării se realizează prin supunerea la strivire (prin aruncarea în faţa ruloului compactorului) a 

unor pietre de aceeaşi natură petrografică ca şi piatra utilizată în strat şi cu dimensiunea de cca 40 

mm. Compactarea se consideră terminată dacă pietrele respective sunt strivite, fără ca stratul să sufere 

dislocări sau deformări. 

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume : 

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

amestec optimal 0-63 poate fi compactată ca un singur strat cu utilajele disponibile; 

- condiţiile de compactare (numărul de treceri al fiecărui utilaj, verificarea eficienţei utilajelor 

de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului sau utilajelor). Intensitatea de compactare 

(IC) se determină cu relaţia următoare: 

 

IC 
Q 

[m] (2) 
S    
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în care: 

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

suprafaţa călcată la compactare în intervalul de timp dat, în m
2
 . 

Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă 

pentru restul lucrărilor. Caracteristicile obţinute pe acest sector se vor consemna în scris în registru 

de şantier pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor. 
 
8. 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; 

- umplerea prin înnoroire a golurilor rămase cu savură 0-8 sau nisip, urmată de 

compactare. 

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

sectorul experimental. 

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

material de protecţie (nisip grăunţos sau savură). 

În cazul când stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea 

golurilor şi protecţia stratului de fundaţie din piatră spartă mare. 

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 caracteristicilor de compactare Proctor modificat; 

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

inclusiv cu asigurarea umidităţii optime de compactare; 

- transportarea materialului cu autobasculante şi punerea lui în operă preferabil cu 

răspânditoare-finisoare; 

- compactarea stratului, preferabil cu compactoare cu pneuri sau vibratoare. Compactarea 

stratului de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, 

respectându-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia şi 

intensitatea Q/S de compactare. 

La drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, 

acostamentele se completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie, astfel ca acesta să fie 

permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a apelor de 

suprafaţă. 

Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea straturilor 

de fundaţie din piatră spartă mare sau din piatră spartă amestec optimal se corectează cu material de 

aport şi se recompactează. Suprafeţele de denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi 

regulate, pe toată grosimea stratului, se completează cu acelaşi tip de material, se renivelează şi apoi se 

cilindrează din nou. 
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Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă amestec optimal îngheţată şi 

aşternerea pietrei sparte amestec optimal pe un strat suport acoperit cu un strat de zăpadă sau cu o 

pojghiţă de gheaţă. 

9. Controlul calităţii lucrărilor 

În timpul execuţiei straturilor de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 sau din piatră spartă 

amestec optimal se vor face verificările şi determinările arătate în tabelul 6, cu frecvenţa menţionată în 

acelaşi tabel. 

Laboratorul antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat: 

- granulozitatea agregatelor naturale utilizate; 

- caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate 

optimă, densitate în stare uscată maximă pe piatră spartă amestec optimal) 

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă). 

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

a stratului de fundaţie să se verifice capacitatea portantă obţinută la acest nivel cudeflectometrul cu 

pârghie Benkelman, în conformitate cu Normativul CD 31. Capacitatea portantă la nivelul superior al 

stratului de fundaţie se consideră realizată dacă valorile deformaţiilor elastice măsurate, nu depăşesc 

valoarea deformaţiilor elastice admisibile care este de 250 sutimi de mm. 

 
 

Tabelul 6. Frecvenţa determinărilor necesare pentru verificarea calităţii stratului.  
 

Nr.  
crt.  

 
 

Determinarea, procedeul de verificare sau Frecvenţe minime la locul de 

caracteristicile care se verifică punere în lucru 
   

 
Metode de 
verificare 

conform STAS  
 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 

 

5  
 
 
 
6  

 
 

 

7  

 
Încercarea Proctor modificat pe strat de 

piatră spartă amestec optimal  
Determinarea umidităţii de compactare pe 

strat de piatră spartă amestec optimal   
Determinarea grosimii stratului compactat 
 
Verificarea realizării intensităţii de   
compactare Q/S  

 

Determinarea gradului de compactare 

 

Verificarea compactării prin încercarea cu 

granule de piatră spartă aruncate în faţa  
compactorului  
 
Determinarea capacităţii portante la nivelul 

superior al stratului de fundaţie 
 

 
-   

min. 3 probe la o suprafaţă  
de 2.000 m2 de strat  

min. 3 probe la o suprafaţă 

de 2.000 m2 de strat   
zilnic   

min. 3 pct. pentru 

suprafeţe  2.000 m2 şi min. 

5 pct. pentru suprafeţe  
 2000 m2 de strat  

min. 3 încercări la o  
suprafaţă de 2.000 m2  

 
în câte 2 pct. situate în 
profiluri transversale la  
distanţe de 10 m unul de 

altul pentru fiecare bandă cu 

lăţimea de 7,5 m  

 
1913/13  
 
1913/1  

 
-  

 
-  

 

1913/15 

12.288  
 

 

6400  
 
 
 
Normativ 

CD 31 
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Controlul gradului de compactare se va realiza în conformitate cu prevederile de la 

pct. 5 al prezentului caiet de sarcini pentru straturi din piatră spartă amestec optimal. Frecvenţa 

verificărilor va fi cea prezentată în tabelul 6, iar valorile admisibile sunt următoarele: 

- pentru drumuri publice de clasă tehnică I, II şi III: 

 100 %, în cel puţin 95 % din punctele de măsurare;

 98 %, în cel mult 5 % din punctele de măsurare la autostrăzi şi în toate 

punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II şi III ;

- pentru drumuri publice de clasă tehnică IV şi V: 

 98 %, în cel puţin 93 % din punctele de măsurare;

 95 % în toate punctele de măsurare.

Verificarea calităţii materialelor se va realiza de către laboratorul antreprenorului sau 

de către un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul. Se vor efectua verificări 

referitoare la calitatea materialelor puse în operă în conformitate cu cele precizate în prezentul 

caiet de sarcini. 

Verificarea elementelor geometrice 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. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge 

stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1.500 m
2
 suprafaţă de drum. Grosimea stratului 

de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţiei. 

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

- lăţimea stratului de fundaţie este cea prevăzută în proiect. Abaterile limită la lăţime 

pot fi de  5 cm. Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilurilor transversale ale 

proiectului. 

- declivităţile în profil longitudinal sunt aceleaşi ca şi cele ale îmbrăcămintei sub care 

se execută. Abaterile limită la cotele fundaţiei, faţă de cotele din proiect pot fi  10 mm. 

Verificarea denivelărilor suprafeţei stratului de fundaţie se efectuează astfel: 

- în profil longitudinal măsurătorile se efectuează în axa benzilor de circulaţie şi nu pot 

fi mai mari de  2 cm faţă de cotele proiectului; 

- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilurilor arătate în proiect 

şi denivelările admise nu pot fi mai mari de  1,0 cm faţă de cotele proiectate. 

În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de 

sarcini se va face corectarea suprafeţei stratului de fundaţie. 
 

11. Recepţia lucrărilor 
 

Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform 

Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG272 şi conform 

Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT 
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şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în 

documentaţie sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu 

prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie 

şi calitative impuse de proiecte şi de caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe 

parcursul execuţiei de către organele de control. 

În urma acestei recepţii se încheie Procesul-verbal de recepţie pe fază în registrul de 

lucrări ascunse. 

Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu 

HG 273. 

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare 

şi se va face în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273. 
 
 

 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

CD 31-2002 Normativ pentru  determinarea prin deflectografie și 

 deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu 

 structuri rutiere suple si semirigide. 
AND 589-2004 Caiete  de  sarcini  generale  comune  lucrărilor  de 

 drum. Execuţia straturilor din piatră spartă şi piatră 

 spartă amestec optimal. 
SR EN 13242+A1-2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic 

 pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de 
drumuri.  

SR EN 13043-2003/AC-2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru 

finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia 

şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic. 

 
 
 
 

Întocmit,                                                                                                   

Ing. Ursanu Ovidiu 
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IV. CAIETE DE SARCINI 

 

 

IV.1. Executarea terasamentelor de pamânt 

 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 

Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de terasamente necesare la 

modernizarea, construcţia şi reconstrucţia drumurilor publice, precum și a platformelor de parcare şi 

staţionare, trotuarelor, pistelor pentru ciclişti etc. El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie 

îndeplinite la realizarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactării, nivelării şi finisării 

lucrărilor, precum şi condiţii legate de controlul calităţii şi de recepţie. 

 

2. Prevederi generale 

La realizarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele şi normativele în 

vigoare, în mod deosebit a STAS 2914, referitor la condiţiile tehnice generale de calitate pentru 

terasamente, respectiv STAS 2916 şi Indicativul P 161 legate de unele aspecte privind protejarea şi 

apărarea lucrărilor de terasamente (specificul lucrărilor de protejare şi apărare face obiectul unui 

caiet de sarcini separat, funcţie de particularităţile construcţiilor proiectate). 

Terenul de fundare şi materialele cu care se realizează terasamentele se studiază şi se 

cercetează din punct de vedere geologic, geotehnic şi hidrologic în conformitate cu standardele în 

vigoare. 

Antreprenorul are următoarele obligaţii principale: 

- să asigure prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unităţi de specialitate, efectuarea 

tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini; 

- să efectueze, la cererea beneficiarului, şi alte verificări suplimentare fată de prevederile 

prezentului caiet de sarcini; 

 să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să conducă la 

respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

 să ţină evidenţa zilnică a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor şi a 

celorlalte 

cerinţe; 

 să efectueze la cererea dirigintelui de şantier verificări suplimentare faţă de 

prevederile prezentului caiet de sarcini. 

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, pe cheltuiala antreprenorului. 

Terasamentele se realizează pe terenuri care să le asigure portanţa, să fie durabile, stabile şi 

uşor de întreţinut în exploatare. 

Forma şi dimensiunile lucrărilor de terasamente, precum şi tipul lucrărilor de apărare şi 

protecţie sunt cele prevăzute în proiect. 

 

3. Materiale folosite la realizarea terasamentelor 

a. Pământul vegetal se utilizează exclusiv pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi 

însământate sau plantate. Pământul vegetal corespunzător pentru favorizarea vegetaţiei provine de 

la îndepărtarea terenului vegetal de pe lăţimea amprizei (pe grosimea precizată prin studiul 

geotehnic) şi cel adus de pe alte suprafete locale de teren. Nu se va utiliza ca teren de fundare sau 

pământ în rambleuri nici un fel de pământ vegetal. Singurul domeniu de utilizare a pământurilor 

vegetale este cel de acoperire a suprafeţelor care urmează să fie însămânţate sau plantate. 
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b. Cenuşa de termocentrală (de haldă) poate fi utilizată la realizarea rambleurilor pentru 

drumuri publice de clasă tehnică IV şi V şi străzile de categoria a IV-a, în condiţiile precizate prin 

Indicativul CD 129. Fără a se face referiri la totalitatea condiţiilor tehnice şi de calitate, se reţin 

următoarele particularităţi: 

- se utilizează în miezul rambleului, taluzurile fiind realizate din pământ pe o grosime de min. 

0,50 m; 

 - se utilizează în zone în care există halde cu cenuşa de termocentrală, iar pământul 

corespunzător este dificil de procurat; 

 - la partea superioară a terasamentelor se realizează obligatoriu un strat de formă; 

 - în zone inundabile sau cu nivel ridicat al apelor freatice, la baza umpluturii cu cenuşă de 

termocentrală se realizează un strat anticapilar din balast cu grosimea de min. 50 cm după 

compactare. c.  c. Pământurile pentru terasamente se pot procura din diverse surse, cu 

condiţia respectării calităţii impuse de normele în vigoare. Categoriile şi tipurile de pământuri 

clasificate conform SR EN 

 

ISO 14688-1 care se utilizează la realizarea terasamentelor sunt prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1. Fracţiuni granulare ale pământurilor.   

Fracţiuni ale pământului Subdiviziuni Mărimea particulelor, mm 
   

Pământ foarte grosier 

Blocuri mari > 630 

Blocuri > 200 până la 630 

 Bolovăniş > 63 până la 200 

 Pietriş > 2,0 până la 63 

 Pietriş mare > 20 până la 63 

 Pietriş mijlociu > 6,3 până la 20 

Pământ grosier 
Pietriş mic > 2,0 până la 6,3 

Nisip > 0,063 până la 2,0  

 Nisip mare > 0,63 până la 2,0 

 Nisip mijlociu > 0,2 până la 0,63 

 Nisip fin > 0,063 până la 0,2 

 Praf > 0,002 până la 0,063 

Pământ fin 

Praf mare > 0,02 până la 0,063 

Praf mijlociu > 0,0063 până la 0,02 

 Praf fin > 0,002 până la 0,0063 

 Argila ≤ 0,002  
 

Cele mai multe pământuri sunt compozite, alcătuite dintr-o fracţiune granulară principală şi 

din fracţiuni granulare secundare. Acestea sunt denumite cu un termen principal, care corespunde 

fracţiunii principale şi cu unul sau mai mulţi termeni de calificare, care descriu fracţiunile secundare, 

de exemplu: pietriş nisipos sau argilă cu pietriş. Fracţiunile granulare principale determină 

proprietăţile geotehnice ale pământurilor. Fracţiunile granulare secundare şi cele următoare nu 

determină proprietăţile geotehnice ale pământurilor, dar le influenţează. 

Evaluarea plasticităţii şi identificarea unui pământ ca praf sau argilă se va face prin încercări 

specifice de laborator, care permit sa se clasifice pământul ca fiind cu plasticitate redusă sau cu 

plasticitate ridicată. 

La realizarea umpluturilor cu înălţimi mai mari de 3,00 m se pot folosi la baza acestora blocuri 

de piatră sau din beton cu dimensiunea de max. 0,50 m, cu condiţia respectării următoarelor măsuri: 

● împănarea golurilor cu pământ; 

● asigurarea tasărilor în timp; 



 
 
 

3 
 

● realizarea unei umpluturi omogene de pământ de calitate corespunzătoare pe cel puţin 

2,00 m grosime la partea superioară a rambleului. 

Categoriile şi tipurile de pământuri care se folosesc la realizarea terasamentelor, conform 

STAS 2914, sunt prezentate în tabelele 2 şi 3.  
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Pământurile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice condiţii climaterice şi hidrologice, 

la orice grosime de terasament, fără a se lua măsuri speciale. Aceste pământuri pot fi utilizate în orice 

condiţii climaterice, hidrologice şi la orice înălţime de terasament, compactarea lor necesitând o 

tehnologie adecvată. 

În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele sau foarte 

rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cm3, vor fi 

înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianţi (var, cenuşă 

de termocentrală etc.). Înlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toată lăţimea platformei, la o adâncime 

de min. 20 cm în cazul pământurilor rele şi de min. 50 cm în cazul pământurilor foarte rele sau pentru 

soluri cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/ cm3. Adâncimea se va considera sub 

nivelul patului drumului şi se va stabili în funcţie de condiţiile locale concrete, de către specialiştii 

implicaţi. 

Pentru pământurile argiloase, simbolul 4d, se recomandă fie înlocuirea, fie stabilizarea lor cu 

var, var-ciment, stabilizatori chimici etc. pe o grosime de min. 15 cm, sau când pământul din patul 

drumului are umiditatea relativă Wo > 0,55 se va executa un strat de separaţie din geotextil, rezistent şi 

permeabil. Wo se calculează cu relaţia urnătoare: 

W - umiditate naturală, % 

 

Wo = 
 

(1) 
 

WL - limita de curgere, % 

Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri simbol 4d (anorganice) şi 

4e (cu materii organice peste 5 %) a căror calitate conform tabelului 3 este rea, este necesar ca alegerea 

soluţiei de punere în operă şi eventualele măsuri de îmbunătăţire să fie 

fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice. 

Nu se vor utiliza în rambleuri pământurile organice, mâluri, nămoluri, pământurile turboase si 

vegetale, pământurile cu consistentă redusă (care au indicele de consistentă sub 0,75 %), precum şi 

pământuri cu un conţinut mai mare de 5 % de săruri solubile în apă. Nu se vor introduce în umpluturi, 

bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în putrefacţie (brazde, frunziş, rădăcini, 

crengi etc.). 

Laboratorul şantierului sau laboratorul autorizat aflat sub contract cu constructorul are obligaţia 

să verifice şi să ţină evidenţa calităţii pământului folosit. Încercările de laborator care se efectuează sunt 

în concordanţă cu caracteristicile menţionate în tabelele 2 şi 3. Se vor determina caracteristicile precizate 

în tabele 2 şi 3 cu frecvenţele minime precizate în tabelul 4, la care se adaugă caracteristicile de 

compactare. 

Laboratorul de şantier va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de laborator 

efectuate. 

Pământul pentru realizarea rambleurilor va proveni din săpăturile realizate în debleuri sau din 

gropi de împrumut, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse de prezentul caiet de sarcini. Nu se va 

utiliza un alt pământ decât cel stabilit la începutul lucrărilor decât cu avizul proiectantului şi al 

beneficiarului. 

Pământul provenit din debleuri sau din gropi de împrumut poate fi depozitat în apropierea 

şantierului până la realizarea rambleurilor, cu avizul dirigintelui de şantier. Se va evita sporirea 

umidităţii pământului şi schimbarea caracteristicilor sale prin păstrarea în depozite. 

d. Pământuri pentru straturi de protecţie. Pământurile care se vor folosi la realizarea 

straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie să aibe calitătile pământurilor care se admit la 

realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile şi pietrişurile aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie 

să aibă elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm. 
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4. Sector experimental 

Înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor se recomandă realizarea unui sector experimental 

pentru definitivarea tehnologiei de lucru în raport cu pământurile, utilajele, condiţiile locale etc. 

existente pe şantier. Lungimea sectorului experimental este de min. 30 m pentru fiecare tip de pământ 

şi grosime de strat adoptate, iar la evaluarea parametrilor de lucru şi de verificare a calităţii lucrărilor 

vor participa toţi factorii implicaţi în derularea lucrărilor, cu menţionarea rezultatelor în registru de 

şantier. Dirigintele de şantier şi antreprenorul vor verifica împreună dacă caracteristicile fizice -

mecanice şi geometrice (formă, dimensiuni) ale sectorului experimental sunt în conformitate cu 

prevederile proiectului şi caietelor de sarcini. Dacă rezultatele testelor de laborator sunt corespunzătoare, 

dirigintele de şantier aprobă continua lucrărilor după tehnologia testată, cu condiţia păstrării utilajelor, 

tipului de pământ, grosimi straturilor etc. De fiecare dată când se schimbă condiţiile de lucru este 

necesară realizarea unui 

nou sector experimental. 

În timpul probelor, toate rezultatele vor fi înregistrate la fel şi felul echipamentului, viteza şi 

intensitatea tasării etc. Diferitele tipuri de echipament vor fi testate pentru aceiaşi operaţie în timpul 

testului de probă. 

Antreprenorul trebuie să supună acordului beneficiarului, cu cel puţin 8 zile înainte de începerea 

lucrărilor, grosimea maximă a stratului elementar pentru fiecare tip de pământ folosit, care permite 

obţinerea după compactare a gradelor de compactare solicitate prin caietul de sarcini, folosind utilajele 

de compactare existente pe şantier. 

 

5. Apa de compactare 

Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să conţină materii 

organice în suspensie. Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul proiectantului, cu excepţia compactării 

terasamentelor din spatele lucrărilor de artă. 

Adăugarea eventuală a unor produse destinate să faciliteze compactarea, nu se va face decât cu 

aprobarea beneficiarului, urmând se vor preciza modalităţile de utilizare şi rezultatele care se urmăresc 

a se obţine. 

 

6. Caracteristicile de compactare şi gradul de compactare 

Determinarea caracteristicilor de compactare pentru pământul utilizat la realizarea terasamentelor 

este obligatorie, iar respectarea acestora pe şantier trebuie urmărită cu rigurozitate (verificarea 

caracteristicilor efective de compactare şi determinarea gradului de compactare). 

 

Caracteristicile de compactare pentru pământul utilizat în rambleuri 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 normal, conf. STAS 1913/13. Se determină: 

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

kg/m
3
; 

- wopt, care reprezintă umiditatea optimă de compactare (corespunzătoare lui dmax), în %. 

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, 

metode nedistructive etc.) urmăresc determinarea următoarelor caracteristici: 
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- def, care reprezintă densitatea în stare uscată efectivă a stratului rutier realizat, determinată 

pe întreaga grosime a acestuia, în kg/m3; 

 

- wef, care reprezintă umiditatea efectivă a materialului din stratul rutier, în %. 

Gradul de compactare se determină prin relaţia următoare: 

D 


def 
100, [%] (2) 

 

 


d max   

La realizarea rambleurilor sau debleurilor, gradului de compactare obţinut trebuie să respecte 

condiţiile din tabelul 5. 

 

Tabelul 5. Valorile admisibile ale gradului de compactare. 

 

Zona verificată din    Pământuri   

 terasament   Necoezive Coezive 

     Îmbrăcăminţi  Îmbrăcăminţi Îmbrăcăminţi  Îmbrăcăminţi 

     permanente  semipermanente permanente  semipermanente 

       Gradul de compactare, în %   

a.  Primii  30  cm  ai        

terenului  natural de        

sub rambleu cu        

înălţimea de:          

 -   h  2,00 m  100 95 97 93 

 -   h  2,00 m  95 92 92 90 

b. În corpul        

rambleurilor  la        

adâncimea h   sub        

patul drumului:         

- h  0,50 m   100 100 100 100 

- 0,5  h  2,00 m  100 97 97 94 

- h  2,00 m   95 92 92 90 

c. În  debleuri pe        

adâncimea de 30 cm 100 100 100 100 

sub patul drumului        

 

Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3  sub îmbrăcăminţile din beton de ciment 

şi de 4 % sub celelalte îmbrăcăminţi şi se acceptă în maximum 10 % din punctele de măsurare. 

Gradul de compactare se va determina strat după strat prin încercări la 250 m de platformă (3 

determinări la 250 m de platformă) şi se va menţiona în registrul de şantier. Numărul de treceri ale 

utilajelor de compactare va fi cel stabilit pe sectorul experimental. 

Pentru pământurile necoezive, stâncoase cu granule de 20 mm în proporţie mai mare de 50 % 

şi unde raportul dintre densitatea în stare uscată a pământului compactat nu se poate 

determina, se va putea considera gradul de compactare Proctor Normal de 100 % atunci când după un 

anumit număr de treceri, stabilit pe sectorul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu 

lasă urme vizibile pe suprafaţa stratului. 

 

7. Măsuri preventive 
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Dacă se utilizează mai multe tipuri de pământuri pentru realizarea rambleurilor atunci se vor 

urmări îndeplinirea următoarelor măsuri: 

- în profilul transversal pământul de aceeaşi natură se va împrăştia uniform pe toată lăţimea 

rambleului; 

- modificarea naturii pământului în profil longitudinal se va realiza treptat pentru ameliorarea 

influenţa diferenţei de compactare dintre cele două pământuri; 

- pe verticală pământurile de calitate mai bună se vor utiliza în straturile superioare ale 

rambleului. 

 

8. Pichetarea traseului 

De regulă, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale 

traseului prin picheţi cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasaţi în 

afara amprizei drumului. Pichetajul este însoţit şi de o reţea de reperi de nivelment stabili, din borne de 

beton, amplasaţi în afara zonei drumului (cel puţin câte doi reperi 

pe km). 

În cazul când documentaţia este întocmită pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat 

nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea lucrărilor de execuţie pe 

baza planului de situaţie, a listei cu coordonate pentru vârfurile de unghi şi a reperilor de pe teren. 

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea 

şi completarea pichetajului sau la executarea pichetajului complet nou în cazul planurilor fo 

togrametrice. În ambele cazuri trebuie să se facă o pichetare detaliată a profilurilor transversale, la o 

distantă maximă între acestea de 30 m în aliniament şi de 20 m în curbe. 

Picheţii implantaţi în cadrul pichetajului complementar vor fi legaţi, în plan şi în profil 

longitudinal, de aceiaşi reperi ca şi picheţii din pichetajul iniţial. 

Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, antreprenorul va materializa prin 

ţăruşi şi şabloane următoarele: 

- înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în axă, de-a lungul traseului drumului; 

- punctele de intersecţii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 

- înclinarea taluzurilor. 

Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi reperilor şi are obligaţia 

de a-i restabili sau de a-i reamplasa dacă este necesar. 

Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate şi toate instalaţiile subterane şi aeriene, aflate 

în ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora. 

 

9. Lucrări pregătitoare 

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente antreprenorul trece la restabilirea şi completarea 

pichetajului. Lucrările pregătitoare cuprind: defrişări; curăţirea terenului de resturi vegetale şi buruieni, 

decaparea şi depozitarea pământului vegetal, asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de 

suprafaţă şi adâncime, demolarea construcţiilor existente în zona 

drumului. 

Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor şi arbuştilor, să 

scoată rădăcinile şi buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că este necesar, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Prezenţa pomilor în zona de lucru este notificată beneficiarului, Autorităţii Forestiere şi Agenţiei 

Locale de Mediu, solicitând instrucţiuni pentru tăierea unor astfel de pomi. 

Scoaterea buturugilor si rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înălţime mai mică de 2,00 

m, precum şi la debleuri. 
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Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni şi alte materiale se face pe întreaga 

suprafaţă a amprizei. 

Decaparea pământului vegetal se realizează pe întreaga suprafaţă a amprizei drumului şi a 

gropilor de împrumut, respectiv pe grosimea terenului vegetal (precizată prin studiul geotehnic sau alte 

studii de teren şi laborator). 

Pământul decapat şi orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate 

şi depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. 

Pământul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizării. 

Pe sectoarele de drum unde apele de suprafaţă se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, 

acestea trebuie dirijate prin şanţuri de gardă care să colecteze şi să evacueze apa în afara amprizei. În 

general, dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare şi 

evacuare a apelor din ampriza drumului. 

Demolarea eventualelor construcţii existente se va executata până la adâncimea de 1,00 

m sub nivelul platformei terasamentelor. Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijă, 

pentru a fi reutilizate conform indicaţiilor precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, 

vor fi evacuate în groapa publică cea mai apropiată, transportul fiind în sarcina. 

 

Toate golurile ca: puţuri, pivniţe, excavaţii, gropi rezultate după scoaterea buturugilor şi 

rădăcinilor etc. vor fi umplute cu pământ bun pentru rambleuri, cu obţinerea gradul de compactare 

prevăzut. 

Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca beneficiarul să constate şi să 

accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol. Această acceptare trebuie să fie 

în mod obligatoriu menţionată în registrul de şantier 

 

10. Mişcarea pământului 

Mişcarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în 

profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, antreprenorul trebuie să prezinte 

beneficiarului spre aprobare, o diagramă a cantităţilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de mişcare 

a terasamentelor), precum şi toate informaţiile cu privire la mutarea terasamentelor 

(utilaje de transport, distante etc.). 

Excedentul de săpătură şi pământurile din debleuri care sunt improprii realizării rambleurilor, 

precum şi pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie înlocuite 

(în sensul cap. 3) vor fi transportate în depozite definitive. 

Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de 

împrumut. 

Recurgerea la debleuri şi rambleuri în afara profilului din proiect, sub formă de supralărgire, 

trebuie să fie supusă aprobării beneficiarului. 

Dacă, în cursul execuţiei lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri şi gropi de 

împrumut este incompatibilă cu prescripţiile prezentului caiet de sarcini şi ale caietului de sarcini 

speciale, sau ale standardelor şi normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea şi condiţiile de execuţie 

a rambleurilor, antreprenorul trebuie să informeze beneficiarul şi să-i supună spre aprobare propuneri 

de modificare a provenienţei pământului pentru umplutură, pe bază de măsurători şi teste de laborator, 

demonstrând existenţa reală a materialelor şi evaluarea cantităţilor de pământ ce se vor exploata. 

La lucrările importante, dacă beneficiarul consideră necesar, poate preciza, completa sau 

modifica prevederile cap. 3 al prezentului caiet de sarcini. În acest caz, antreprenorul poate întocmi, în 

cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondentă a pământului” prin care se defineşte 

destinaţia fiecărei naturi a pământului provenit din debleuri sau gropi de 
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împrumut. 

Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul de mişcare 

a pământului” care defineşte în spaţiu mişcările şi localizarea finală a fiecărei cantităţi izolate de pământ 

din debleu sau din groapa de împrumut. El ţine cont de “Tabloul de corespondentă a pământului” stabilit 

de beneficiar, dacă aceasta există, ca şi de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport şi 

de prescripţiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobării beneficiarului în termen de 

30 de zile de la notificarea ordinului de începerea lucrărilor. 

 

11. Gropi de împrumut şi depozite de pământ 

În cazul în care gropile de împrumut şi depozitele de pământ nu sunt impuse prin proiect 

sau în caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face antreprenorul, cu acordul beneficiarului. 

Acest acord va trebui să fie solicitat cu minimum opt zile înainte de începerea exploatării gropilor de 

împrumut sau a depozitelor. Dacă beneficiarul consideră că este necesar, cererea trebuie să fie însoţită 

de: 

- un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, în spiritul prevederilor 

cap. 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele şi analizele de laborator executate 

pentru acest raport fiind în sarcina antreprenorului; 

- acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite 

şi/sau pentru gropile de împrumut; 

- un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut şi planul de refacere a 

mediului. 

La exploatarea gropilor de împrumut antreprenorul va respecta următoarele reguli: 

- pământul vegetal se va îndepărta şi depozita în locurile aprobate şi va fi refolosit 

conform prevederilor proiectului; 

- crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizaţiei prealabile a 

beneficiarului, să fie la o depărtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului; 

- taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale 

drumului cu condiţia ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a asigura 

evacuarea apelor din precipitaţii, iar taluzurile să fie îngrijit executate; 

- săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicată în debleuri sau sub 

cota şanţului de scurgere a apelor, în zona de rambleu; 

- în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, 

amenajând o banchetă de 4,00 m lăţime între piciorul taluzului drumului şi groapa de împrumut; 

- fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3 % spre exterior şi o pantă 

longitudinală care să asigure scurgerea şi evacuarea apelor; 

- taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu înclinarea de 

1:1,5...1:3,0; când între piciorul taluzului drumului şi marginea gropii de împrumut nu se lasă nici un fel 

de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi de 1:3. 

 

Surplusul de săpătură din zonele de debleu, poate fi depozitat în următoarele moduri: 

- în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat fiind 

nivelat, compactat şi taluzat conform prescripţiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafaţa 

superioară a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota 

muchiei platformei rambleului drumului proiectat; 

- la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în execuţie sau ale celor 

existente şi în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situaţii este necesar să se obţină aprobarea 

pentru ocuparea terenului şi să se respecte condiţiile impuse. 
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La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin execuţia acestora să nu se 

provoace înzăpezirea drumului. 

Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut şi depozitele să nu compromită stabilitatea 

masivelor naturale şi nici să nu rişte antrenarea terasamentelor de către ape sau să 

cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. 

În acest caz, antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube. 

Beneficiarul se va opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor, susceptibile de a 

înrăutăţi aspectul împrejurimilor şi a scurgerii apelor, fără ca antreprenorul să poată pretinde pentru 

acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri. 

Achiziţionarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pământuri 

ca şi ale celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina antreprenorului. 

 

12. Realizarea debleurilor 

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de 

debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini şi caietul de sarcini speciale să fi fost verificat şi recunoscut 

ca satisfăcător de către beneficiarul lucrării. Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu să fie 

menţionate în registrul de şantier. 

Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lăţime şi pe măsură ce avansează, se realizează şi 

taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale. 

Nu se vor creea supraadâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental apar asemenea situaţii 

se va trece la umplerea lor, conform modalităţilor pe care le va prescrie beneficiarul lucrării şi pe 

cheltuiala antreprenorului. 

La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, asigurându-

se permanent drenarea şi evacuarea apelor pluviale şi evitarea destabilizării echilibrului hidrologic al 

zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pământurilor. Toate lucrările preliminare 

de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea săpăturilor, pentru a se asigura ca lucrările se vor executa 

fără a fi afectate de ape. 

În cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calităţile stabilite şi nu 

este de portanţă prevăzută, se va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala 

beneficiarului. Compactarea acestui strat de formă se va face la gradul de compactare de 100 % Proctor 

Normal. În acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97 % 

Proctor Normal. 

Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacă acesta diferă de prevederile 

proiectului, antreprenorul va trebui să aducă la cunoştinţa beneficiarului neconcordanţa constatată, 

urmând ca acesta să dispună o modificare a înclinării taluzurilor şi 

modificarea volumului terasamentelor. 

Prevederile STAS 2914 privind înclinarea taluzurilor la debleuri pentru adâncimi de max.12,00 

m sunt redate în tabelul 6, în funcţie de natura materialelor existente în debleu. 
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În debleuri mai adânci de 12,00 m sau amplasate în condiţii hidrologice nefavorabile (zone 

umede, infiltraţii, zone de băltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se va 

stabili printr-un calcul de stabilitate. 

Taluzurile vor trebui să fie curăţate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt perfect 

aderente sau încorporate în teren ca şi de rocile dislocate a căror stabilitate este incertă. 

Dacă pe parcursul lucrărilor de terasamente, masele de pământ devin instabile, antreprenorul va 

lua măsuri imediate de stabilizare, anunţând în acelaşi timp beneficiarul. 

Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotă, se vor compacta până la 100% Proctor Normal, pe o 

adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5). 

În terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, antreprenorul va trebui să 

stabilească şi apoi să adapteze planurile sale de derocare în aşa fel încât după explozii să se obţină: 

degajarea la gabarit a taluzurilor şi platformei, respectiv cea mai mare fracţionare posibilă a rocii, evitând 

orice risc de deteriorare a lucrărilor. Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în 

mod frecvent şi în special după explozie, taluzurile de debleuri şi terenurile de deasupra acestora, în 

scopul de a se înlătura părţile de rocă, care ar putea să fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. 

După execuţia lucrărilor, se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot. Acolo unde aceasta 

nu este atinsă, antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară. 

Tolerantele de execuţie pentru suprafaţa platformei şi nivelarea taluzurilor sub lata de 3,00 m 

sunt precizate în tabelul 7. 

 

Tabelul 7. Toleranţe admise la suprafaţa platformei din debleu. 

Profil 
  Tolerante admise 
 

Roci necompacte 
  

Roci compacte     

Platformă cu strat de formă  +/- 3 cm   +/- 5 cm 

Platformă fără strat de formă  +/- 5 cm   +/- 10 cm 

Taluz de debleu neacoperit  +/- 10 cm   variabil în funcţie de natura rocii 
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Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsată la alegerea 

antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de a completa, pe cheltuiala 

sa, cu un strat de pământ, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat aşa cum este arătat anterior. 

Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală, beneficiarul 

va prescrie ca executarea săpăturilor în debleuri să se facă astfel: 

- în perioada ploioasă: extragerea verticală; 

- după perioada ploioasă: săpături în straturi, până la orizontul al cărui conţinut în apă va fi superior 

cu 10 puncte, umidităţii optime Proctor Normal. 

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de 

debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini şi caietul de sarcini speciale, să fi fost verificat şi recunoscut 

ca satisfăcător, de către dirigintele de şantier al lucrării. 

Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu, să fie menţionate în registrul de şantier. Săpăturile 

trebuie atacate frontal pe întreaga lăţime, şi pe măsură ce avansează, se 

realizează şi taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale. 

Dacă apare că stabilitatea pământurilor nu este asigurată, antreprenorul trebuie să ia de urgenţă 

măsuri de consolidare şi să prevină imediat inspectorul de şantier. 

 În timpul realizării debleurilor, antreprenorul este obligat să conducă lucrările de aşa 

manieră ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleurilor, să nu fie degradate sau 

înmuiate de apele meteorice. Va trebui în special să se înceapă cu lucrările de debleu de la partea de jos 

a rampelor profilului în longitudinal. 

 

13. Realizarea rambleurilor 

Înainte de începerea lucrărilor de rambleu se realizează o serie de lucrări pregătitoare suplimentare 

celor prevăzute anterior, astfel: 

- când linia de cea mai mare pantă a terenului este superioară lui 20 %, antreprenorul va trebui să 

execute trepte de înfrăţire având o înălţime egală cu grosimea stratului prescris pentru umplutură, 

distanţate la max. 1,00 m pe terenuri obişnuite şi cu înclinarea de 4 % spre exterior. 

Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de beneficiar; 

- pe terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare prevăzute anterior, sau pe terenuri de 

portantă scăzută se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adâncime minimă de 

30 cm, pentru a obţine un grad de compactare Proctor Normal conform 

prevederilor din tabelul 5. 

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate în caietul de 

sarcini şi caietul de sarcini speciale, să fie verificate şi acceptate de dirigintele de şantier. Această 

acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de şantier. 

Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 

Execuţia rambleurilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calităţile lor minimale 

definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii. 

Execuţia nu poate fi reluată decât după un timp fixat de beneficiar sau reprezentantul său, la propunerea 

antreprenorului. 

Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe întreaga 

lăţime a platformei şi în principiu pe întreaga lungime a rambleului, evitându-se segregările şi variaţiile 

de umiditate şi granulometrie. 
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Pământul adus pe platformă este împrăştiat şi nivelat pe întreaga lăţime a platformei (sau a benzii 

de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui profil 

longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. 

Suprafaţa fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compactare, va fi plană şi va 

avea o pantă transversală de 3…5 % către exterior, iar suprafaţa ultimului strat va avea panta prescrisă 

conform prevederilor caietului de sarcini. 

La punerea în operă a rambleului se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare. Pentru 

aceasta, laboratorul şantierului va face determinări ale umidităţii la sursă şi se vor lua măsurile în 

consecinţă pentru punerea în operă, respectiv aşternerea şi necompactarea imediată, lăsând pământul să 

se zvânte sau să se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea până cât mai aproape de cea optimă, sau 

din contră, udarea stratului aşternut pentru a-l aduce la valoarea umidităţii optime. 

Compactarea rambleurilor va urmări realizarea gradului de compactare Proctor Normal prevăzut 

în STAS 2914, conform tabelului 5. 

Controlul compactării terasamentele trebuie verificate pe fiecare strat, cu respectarea frecvenţei 

de verificare din tabelul 8. 

 

 

 

Tabelul 8. Frecvenţa verificărilor de compactare. 

Denumirea încercării 
 Frecvenţa minimală a  

Observatii  încercărilor  
    

Încercarea Proctor Normal  1 la 5.000 m
3 

 Pentru fiecare pământ 

Determinarea conţinutului de apă  1 la 250 m de platformă  pe strat 

Determinarea gradului de  
3 la 250 m de platformă 

 
pe strat 

compactare   

    
     

 

Laboratorul antreprenorului va tine un registru în care se vor consemna toate rezultatele privind 

încercarea Proctor Normal, determinarea umidităţii şi a gradului de compactare realizat pe fiecare strat 

şi sector de drum. 

Antreprenorul poate să ceară recepţia unui strat numai dacă toate gradele de compactare rezultate 

din determinări au valori minime sau peste valorile prescrise. Această recepţie va trebui, în mod 

obligatoriu, menţionată în registrul de şantier. 

Profilurile transversale şi taluzurile trebuie să fie executate de aşa manieră încât după cilindrare 

acestea trebuie să corespundă proiectului, cu tolerantele admisibile. 

Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri şi nici excrescenţe, în afara celor rezultate din 

dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. 

Profilul taluzului trebuie să fie obţinut prin metoda umpluturii în adaos, dacă nu sunt dispoziţii 

contrare în caietul de sarcini speciale. 

Taluzurile rambleurilor aşezate pe terenuri de fundare cu capacitatea portantă corespunzătoare 

vor avea înclinarea 1:1,5 până la înălţimile maxime pe verticală indicate în 

tabelul 9. 

Tabelul 9. Înălţimile maxime pe care taluzul poate avea panta 1:1,5. 

 

Natura materialului în rambleu  Hmax, m  

Argile prăfoase sau argile nisipoase 6  
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Nisipuri argiloase sau praf argilos 7  

Nisipuri 8  

Pietrişuri sau balasturi 10  
    

 

Panta taluzurilor trebuie verificată si asigurată numai după realizarea gradului de 

compactare indicat în tabelul 5. 

În cazul rambleurilor cu înălţimi mai mari decât cele arătate în tabelul 9, dar numai până 

la maxim 12,00 m, înclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului în jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul 

înălţimii, până la baza rambleului, înclinarea va fi de 1:2. 

La rambleuri mai înalte de 12,00 m, precum şi la cele situate în albiile majore ale râurilor, ale 

văilor si în bălti, unde terenul de fundare este alcătuit din particule fine şi foarte fine, 

înclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 

1,3...1,5. 

Taluzurile rambleurilor aşezate pe terenuri de fundare cu capacitate portantă redusă, vor avea 

înclinarea 1:1,5 până la înălţimile maxime, hmax pe verticală indicate în tabelul 10, în funcţie 

de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundare. 

 

Tabelul 9. Panta taluzului de rambleu funcţie de tipul terenurilor de fundare dificile. 

 

 

 

Panta 

terenului de 

fundare 

 

 

 

0 

 

1:10 

 

1:5 

 

1:3 

 

 

Caracteristicile terenului de fundare: 

a) Unghiul de frecare internă în grade 

 

 

  5 
o 

    10 
o 

      15 
o 

  

       b) coeziunea materialului, kPa:      

30  60 10  30 60 10 30  60 80 

      Înălţi mea max imă a ram  bleului, hmax, m:      

3,00  4,00 3,00  5,00 6,00 4,00 6,00  8,00 10,00 

2,00  3,00 2,00  4,00 5,00 3,00 5,00  6,00 7,00 

1,00  2,00 1,00  2,00 3,00 2,00 3,00  4,00 5,00 

-  - -  1,00 2,00 1,00 2,00  3,00 4,00 
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Tolerantele de execuţie pentru suprafaţarea patului şi a taluzurilor sunt următoarele: 

- platformă fără strat de formă: +/- 3 cm; 

- platformă cu strat de formă: +/- 5 cm; 

- taluz neacoperit: +/- 10 cm. 

Denivelările sunt măsurate sub lata de 3,00 m lungime. 

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fată de cea proiectă, este de + 50 cm. Pentru 

pământuri sensibile la apă, beneficiarul va putea solicita antreprenorului următoarele: 

- aşternerea şi compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de împrumut 

cu un grad de umiditate convenabil; 

- un timp de aşteptare după aşternere şi scarificarea, în vederea eliminării apei în exces 

prin evaporare; 

- tratarea pământului cu var pentru reducerea umidităţii; 

Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă se vor executa stropiri succesive. Pentru 

aceste pământuri beneficiarul va putea impune antreprenorului măsuri speciale 

pentru evacuarea apelor. 

În cazul terenurilor stâncoase se va urmări: 

- materialul stâncos rezultat din derocări se va împrăştia şi nivela astfel încât să se obţină o 

umplutură omogenă şi cu un volum minim de goluri; 

- straturile elementare vor avea grosimea determinată în funcţie de dimensiunea materialului şi 

posibilităţile mijloacelor de compactare. Această grosime nu va putea, în nici un caz, să depăşească 0,80 

m în corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor conţine blocuri mai mari de 0,20 

m; 

- blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispoziţiile de mai sus vor fi 

fracţionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea 

lor în depozite definitive; 

- granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie omogenă. 

Intercalarea straturilor de materiale fine şi straturilor din materiale stâncoase, prezentând un procentaj de 

goluri ridicat, este interzisă. 

- rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 120…160 kN cel puţin, sau cu utilaje cu 

şenile de 250 kN cel puţin. Această compactare va fi însoţită de o stropire cu apă, suficientă pentru a 

facilita aranjarea blocurilor; 

- controlul compactării va fi efectuat prin măsurarea parametrilor Q/S (Q reprezintă volumul 

rambleului pus în operă într-o zi, măsurat în m3 după compactare, iar S este suprafaţa compactată într-o 

zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilită pe sectoarele experimentale). Valoarea 

parametrilor (Q/S) va fi stabilită cu ajutorul unui tronson de încercare controlat prin încercări cu placa. 

Valoarea finală va fi cea a testului în care se obţin module de cel puţin 500 bari şi un raport E2/E1 inferior 

lui 0,15. Încercările se vor face de antreprenor într-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi înscrise în 

registrul de şantier. 

- platforma rambleului va fi nivelată, admiţându-se aceleaşi tolerante ca şi în cazul debleurilor 

în material stâncos. Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure fixarea blocurilor pe cel 

puţin jumătate din grosimea lor. 

În situaţia unor rambleuri din pământuri nisipoase se va urmări: 

- rambleurile din materiale nisipoase se realizează concomitent cu îmbrăcarea taluzurilor, în 

scopul de a le proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul 
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de compactare prescris (tabelul 5) va putea fi folosit numai după corectarea granulometriei acestuia, 

pentru obţinerea compactării prescrise; 

- straturile din pământuri nisipoase vor fi umezite şi amestecate pentru obţinerea unei umidităţi 

omogene pe întreaga grosime a stratului elementar; 

- platforma şi taluzurile vor fi nivelate admiţându-se tolerantele arătate anterior. Aceste tolerante 

se aplică straturilor de pământ care protejează platforma şi taluzurile nisipoase. 

Prescripţii aplicabile rambleurilor din spatele lucrărilor de artă (culei, aripi, ziduri de sprijin etc.) 

se referă la: 

- în lipsa unor indicaţii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrărilor 

de artă vor fi executate cu aceleaşi materiale ca şi cele folosite în patul drumului, cu excepţia materialelor 

stâncoase. Pe o lăţime minimă de 1,00 metru, măsurată de la zidărie, mărimea maximă a materialului de 

carieră, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea 

umpluturii; 

- rambleul se va compacta mecanic, la prescripţiile din tabelul 5 şi cu asigurarea integrităţii 

lucrărilor de artă. Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobării beneficiarului sau 

reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artă 

întinderea zonei lor de folosire. 

ani. Intensitatea precipitaţiilor de care se va ţine seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată staţie 

pluviometrică. 

 

14. Realizarea şanţurilor şi rigolelor 

Şanţurile şi rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-se secţiunea, 

cota fundului şi distanţa de la marginea amprizei. 

Şanţul sau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. În nici un caz nu va fi 

tolerat ca acest paralelism să fie întrerupt de prezenta masivelor stâncoase. Paramentele şanţului sau ale 

rigolei vor trebui să fie plane iar blocurile în proeminentă să fie tăiate. 

La sfârşitul şantierului şi înainte de recepţia finală, şanţurile sau rigolele vor fi complet degajate 

de bulgări şi blocuri căzute. 

 

15. Finisarea platformei 

Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat şi completat respectând cotele din 

profil longitudinal şi în profil transversal, declivităţile şi lăţimile prevăzute în proiect. 

În ceea ce priveşte lăţimea platformei şi cotele de execuţie abaterile limită sunt: 

- la lăţimea platformei: +/- 0,05 m, faţă de axă, +/- 0,10 m, pe întreaga lăţime şi +/- 0,50 

m, la ampriza rambleului; 

- la cotele proiectului: +/- 0,05 m, faţă de cotele de nivel ale proiectului şi se verifică în 

toate profilurile transversale considerate; 

- pe suprafaţa taluzului neacoperit:  +/- 0,10 m; 

- denivelări locale sub dreptarul de 3,00 m: +/- 0,05 m. 

Dacă execuţia structurii rutiere nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, platforma 

va fi nivelată transversal, urmărind realizarea unui profil acoperiş, în două pante, cu înclinarea de 4 % 

spre marginea acestora. În curbe se va aplica deverul prevăzut în piesele desenate ale proiectului, fără să 

coboare sub o pantă transversală de 4 %. 

 

 

16. Acoperirea cu pământ vegetal 
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Când acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în prealabil 

tăiat în trepte sau întărit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a fixa pământul de 

aport. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pământ vegetal. 

Terenul vegetal trebuie să fie fărâmiţat, curăţat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă şi umezit 

înainte de răspândire. După răspândire pământul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou uşor. 

Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu, suspendată pe timp de 

ploaie. 

 

17. Drenarea apelor subterane 

Antreprenorul nu este obligat să construiască drenuri în cazul în care apele nu pot fi evacuate 

gravitaţional. 

Lucrările de drenarea apelor subterane, care s- ar putea să se dovedească necesare, vor fi definite 

prin dispoziţii de şantier de către beneficiar şi reglementarea lor se va face, în lipsa unor alte dispoziţii 

ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor contractuale. 

 

18. Întreţinerea în timpul termenului de garanţie 

În timpul termenului de garanţie, antreprenorul va trebui să execute în timp util şi pe cheltuiala 

sa lucrările de remediere a taluzurilor rambleurilor, să menţină scurgerea apelor, şi să repare toate zonele 

identificate cu tasări datorită proastei execuţii. 

În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeaşi perioadă, la cererea scrisă a 

beneficiarului, şi toate lucrările de remediere necesare, pentru care antreprenorul nu este răspunzător. 

 

19. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRĂRILOR Controlul calităţii lucrărilor de terasamente 

constă în: 

- verificarea trasării axei, amprizei drumului şi a tuturor celorlalţi reperi de trasare; 

- verificarea pregătirii terenului de fundare (de sub rambleu); 

- verificarea calităţii şi stării pământului utilizat pentru umpluturi; 

- verificarea grosimii straturilor aşternute; 

- verificarea compactării umpluturilor; 

- controlul caracteristicilor patului drumului. 

 

Antreprenorul este obligat să ţină evidenta zilnică, în registrul de laborator, a verificărilor 

efectuate asupra calităţii umidităţii pământului pus în operă şi a rezultatelor obţinute în urma încercărilor 

efectuate privind calitatea lucrărilor executate. 

Antreprenorul nu va trece la execuţia următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat 

şi aprobat de dirigintele de şantier. 

Antreprenorul va întreţine pe cheltuiala sa straturile recepţionate, până la acoperirea acestora cu 

stratul următor. 

Verificarea trasării axei şi amprizei drumului şi a tuturor celorlalţi reperi de trasare se va 

efectua înainte de începerea lucrărilor de execuţie a terasamentelor urmărindu-se respectarea întocmai 

a prevederilor proiectului. Toleranta admisibilă fiind de +/-0,10 m în raport cu reperii 

pichetajului general. 

Verificarea pregătirii terenului de fundare (sub rambleu) se realizează înainte de începerea 

executării umpluturilor, după curăţirea terenului, îndepărtarea stratului vegetal şi compactarea 

pământului, se determină gradul de compactare şi deformarea terenului de fundare. 
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Numărul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare este 

de 3 încercări pentru fiecare 2.000 m2 suprafeţe compactate. Natura şi starea solului se vor testa la minim 

2.000 m
3
 umplutură. Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calităţii 

lucrărilor ascunse, specificându-se şi eventuale remedieri 

necesare. 

Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometru cu pârghie, conform 

Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu 

structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31. Măsurătorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri 

transversale amplasate la max. 25 m unul după altul, în trei puncte (stânga, axă, dreapta). La nivelul terenului 

de fundare se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă deformaţia elastică, corespunzătoare 

vehiculului etalon de 115 kN, se încadrează în valorile din tabelul 10, admiţându-se depăşiri în cel mult 10 

% din punctele măsurate. Valorile admisibile ale deformaţiei la nivelul terenului de fundare, în funcţie de 

tipul 

terenului, sunt indicate în tabelul 10. 

 

Tabelul 10. Valorile admisibile ale deflexiunii Benkelman la nivelul patului drumului. 

 

 

Tipul de pământului 

 

 Nisip prăfos, nisip argilos 

 

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 

Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă 

nisipoasă, argilă 

 

 

Valoarea admisibilă a deflexiunii, dadm, 0,01 mm 

 

 

350 

 

400 

 

 

450 
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Verificarea gradului de compactare a terenului de fundare se va face în corelaţie cu 

măsurătorile cu deflectometrul, în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de capacitate 

portantă scăzută. 

Verificarea calităţii şi stării pământului utilizat pentru umpluturi constă în determinarea 

principalelor ca racteristici ale pământului, conform tabelului 2 şi 3 (granulozitate, coeficient de 

neuniformitate, limite de plasticitate, cantitatea de materii organice, conţinutul de săruri solubile şi 

umflarea liberă), cu respectarea frecvenţelor din tabelul 4. De asemenea, Indicativul AND 530 

prevede un număr minim 3 teste complete (dispuse stânga, axă şi dreapta) 

pentru fiecare 2.000 m
2
 de strat din corpul terasamentului, respectiv pentru fiecare 1.500 m

2
 de strat 

din zona activă (considerată pe o adâncime de 50 cm sub stratul de formă). 

În cazul unor rambleuri mai înalte de 6,00 m este necesară determinarea unghiului de frecare 

interioară şi a coeziunii, conform STAS 8942/2 pe probe compactate la caracteristici Proctor normal 

la 95 % grad de compactare. Caracteristicile obţinute vor fi folosite la calculele de verificare a 

stabilităţii. 

Verificarea grosimii straturilor aşternute prevede măsurarea grosimii acestor straturi, 

aceasta trebuind să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pământ 

respectiv şi utilajele folosite la compactare. 

Verificarea compactării umpluturilor constă în determinarea gradului de compactare 

pentru fiecare strat de pământ pus în operă, pe toată grosimea stratului pus în operă. Conform 

Indicativului AND 530 se prevede verificare într-un număr de 3 puncte distincte (dispuse stânga, 

axă şi dreapta în secţiuni diferite) pentru fiecare 2.000 m
2
 de strat din corpul terasamentului, 

respectiv pentru fiecare 1.500 m
2
 de strat din zona activă (considerată pe o adâncime de 50 cm sub 

stratul de formă). Pentru pământurile stâncoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la 

tabelul 5. 

Conform STAS 2914, la stratul superior al rambleului şi la patul drumului în debleu, 

verificarea gradului de compactare realizat se va face în minimum trei puncte repartizate stânga, axă, 

dreapta. Aceste puncte vor fi la cel puţin 1 m de la marginea platformei, situate pe o 

lungime de maxim 250 m. 

În cazul când valorile obţinute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în tabelul 

5, se va dispune fie continuarea compactării, fie scarificarea şi recompactarea stratului 

respectiv. 

Nu se va trece la execuţia stratului următor decât numai după obţinerea gradului de 

compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului neputând fi efectuată. 

Zonele insuficient compactate pot fi identificate uşor cu penetrometrul sau cu deflectometrul 

cu pârghie. 

Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea execuţiei 

terasamentelor şi constă în verificarea cotelor realizate şi determinarea deformabilitătii, cu ajutorul 

deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului, cu admiterea toleranţelor 
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precizate anterior. 

Când măsurarea cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă, antreprenorul va putea 

folosi şi alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de proiectant. 

În cazul utilizării metodei de determinare a modulului de deformaţie liniară prevăzută 

în STAS 2914/4, frecventa încercărilor va fi de 3 încercări pe fiecare secţiune de drum de 

maxim 250 m lungime. 

Conform Indicativului AND 530 capacitatea portantă la nivelul unui strat al 

terasamentului se caracterizează prin: 

- modulul de elasticitate dinamic al pământului (Ep, MPa/m2); 

- modulii statici Ev (MN/m
2
) şi modulul de reacţie (K0, MN/m

3
); 

- indicele californian de capacitate portantă (CBR, %); 

- deflexiunea elastică determinată cu pârghia Benkelman (dadm, 1/100 mm). 

Dintre primele trei caracteristici, Normativul recomandă determinarea pentru structuri 

rutiere suple sau mixte a modulului de elasticitate dinamic şi/sau a modulilor Ev, iar pentru 

viitoare structuri rutiere rigide a modulului de reacţie, cu placa statică. 

Se recomandă e o frecvenţă a încercărilor de 3 puncte la 1.500 m2 de strat din zona 

activă pentru primele trei tipuri de încercări, respectiv un număr de 100 puncte de măsurare 

pe fiecare 

km de bandă de circulaţie de zonă activă (adică cu distanţe de 20 m între punctele de 

măsurare), pentru determinarea deflectometriei cu pârghia Benkelman. 

În cazul aplicării uneia din primele trei determinări, valorile de admisibilitate se vor 

stabili de factori implicaţi în derularea proiectului, cu luarea în considerare a caracteristicilor 

de deformabilitate considerate în calculele de dimensionare. În cazul aplicării metodei cu 

pârghia Benkelman, valorile minime admise sunt cele prevăzute în tabelul 10. 

Trecerea la realizarea primului strat de fundaţie se va efectua numai după îndeplinirea 

condiţiile de calitate prevăzute. 

 

20. Recepţia lucrărilor 

Lucrările de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (recepţii pe 

faze de excuţie), unei recepţii la terminarea lucrării şi unei recepţii finale. 

Recepţia pe faze de execuţie. În cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrări 

ascunse) se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în 

constructii, aprobat cu HG 272. Se va verifica dacă partea de lucrări ce se receptionează s-a 

executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de normativele tehnice în vigoare şi 

de 

prezentul caiet de sarcini. 

În urma verificărilor se încheie un proces-verbal de recepţie pe faze, în care se 

confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. 
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Recepţia pe faze se efectuează de către beneficiar şi antreprenor, iar documentul ce se 

încheie ca urmare a recepţiei va purta ambele semnături. 

Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 

- trasarea şi pichetarea lucrării; 

- decaparea stratului vegetal şi terminarea lucrărilor pregătitoare; 

- compactarea terenului de fundare; 

- în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înălţimea de umplutură şi la realizarea 

umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului; 

- în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii. 

Registrul de procese-verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de 

control, cât şi a comisiei de recepţie preliminară sau finală. 

La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părţi din aceasta se va proceda la 

efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor, verificându-se: 

- concordanta lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi caietului de 

sarcini speciale şi a proiectului de execuţie; 

- natura pământului din corpul drumului. 

- nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect; 

- nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului, cât şi pe fiecare strat 

în parte (atestate de procesele-verbale de recepţie pe faze); 

- lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare; 

- nu s-au respectat pantele transversale şi suprafaţarea platformei; 

- se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, 

ravinări ale taluzurilor etc.; 

- nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului. 

Defecţiunile se vor consemna în procesul-verbal încheiat, în care se va stabili modul şi 

termenele de remediere. 

Receptia la terminarea lucrărilor, se face pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora, aprobat cu 

HGR 273. 

 

 

Întocmit,                                                                                                   

Ing. Ursanu Ovidiu                                                            

 

 

 

 







Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant: -
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 4. Organizare de santier
Stadiul fizic: 4.1 Lucrari organizare de santier

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a

platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu
100
mp

2.500
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 CO08B1 - Imprejmuiri din sarma ghimpata, fixata pe

bulumaci din lemn de foioase si stalpi prefabricati din
beton armat bulumaci din lemn rotund de foioase tip
plantati la 3 m distanta, cu 4 randuri de sarma ;

m 60.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2.1 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub

min 9CM S4342
mc 0.420

3 RPCXS05B - Desfaceri imprejmuire din lemn plasa sau
combinate

m 60.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 DF26A1 - Marcaj longitudinal cu banda din material

termoplastic reflectorizant;
ml 120.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

4.1 6716998 - Banda din material termoplastic
reflectorizanta

m 123.600

5 TRB05B13 - Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale comode peste 25 Kg distanta 30M $

tona 2.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
6 TRA01A10 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
10 km. $

tona 2.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
7 TRI1AA02F# - Incarcarea mater.din grupa a-grele in

bulgari prin transp.pina la 10M de pe rampa sau teren in
auto

TONE 2.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8 TRI1AC13E# - Descarc. mat.normale GR.C-ambalate,10-

50Kg,cu purtare pana la 10M prin arunc.din auto pe
rampa,teren

TONE 2.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9 SE04A01> - Vestiare provizorii pentru muncitori, pentru

perioada de executie a lucrarilor
buc 3.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

10 SE03A01>asim - Montare WC ecologic buc 1.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10.0 2601250 - WC ecologic vidanjabil (110x110x230)-

inchiriere
buc 1.000

10 200104691 - Panou afisare pentru organizarea santierului
gata confectionat

buc 1.000

10 100014164 - Casuta pentru unelte 178x195.5x200 mm buc 1.000
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant: -
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 4. Organizare de santier
Stadiul fizic: 4.1 Lucrari organizare de santier

Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si a

platformelor cu denivelari de 10-20 CM in teren mijlociu
100 mp 2.500

2 CO08B1 - Imprejmuiri din sarma ghimpata, fixata pe
bulumaci din lemn de foioase si stalpi prefabricati din
beton armat bulumaci din lemn rotund de foioase tip
plantati la 3 m distanta, cu 4 randuri de sarma ;

m 60.000

2.1 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub
min 9CM S4342

mc 0.420

3 RPCXS05B - Desfaceri imprejmuire din lemn plasa sau
combinate

m 60.000

4 DF26A1 - Marcaj longitudinal cu banda din material
termoplastic reflectorizant;

ml 120.000

4.1 6716998 - Banda din material termoplastic
reflectorizanta

m 123.600

5 TRB05B13 - Transportul materialelor prin purtat
direct.materiale comode peste 25 Kg distanta 30M $

tona 2.000

6 TRA01A10 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

tona 2.000

7 TRI1AA02F# - Incarcarea mater.din grupa a-grele in
bulgari prin transp.pina la 10M de pe rampa sau teren in
auto

TONE 2.000

8 TRI1AC13E# - Descarc. mat.normale GR.C-ambalate,10-
50Kg,cu purtare pana la 10M prin arunc.din auto pe
rampa,teren

TONE 2.000

9 SE04A01> - Vestiare provizorii pentru muncitori, pentru
perioada de executie a lucrarilor

buc 3.000

10 SE03A01>asim - Montare WC ecologic buc 1.000
10.0 2601250 - WC ecologic vidanjabil (110x110x230)-

inchiriere
buc 1.000

10 200104691 - Panou afisare pentru organizarea santierului
gata confectionat

buc 1.000

10 100014164 - Casuta pentru unelte 178x195.5x200 mm buc 1.000
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Municipiul Arad
Executant: -
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 4. Organizare de santier
Stadiul fizic: 4.1 Lucrari organizare de santier

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. Denumirea resursei materiale U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pretul unitar
(fara TVA)

- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Furnizorul

Greuta-
tea

(tone)

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7
1 100014164 - Casuta pentru unelte

178x195.5x200 mm
buc 1.000 0.000

2 200104691 - Panou afisare pentru
organizarea santierului gata
confectionat

buc 1.000 0.000

3 2600323 - Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida S8877

kg 15.000 0.020

4 2601250 - WC ecologic vidanjabil
(110x110x230)-inchiriere

buc 1.000 0.000

5 2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm
L min 1M d sub min 9CM S4342

mc 0.420 0.340

6 3803233 - Sarma moale obisnuita D
= 2,5 MM, OL 32, S 889

kg 0.540 0.000

7 3808037 - Sirma ghimpata zn D =
2,24 MM S 1179-80

kg 30.900 0.030

8 4501131 - Racord alama turnata filet
ex T.d 3/8 toli (arm.nefer.)

buc 12.000 0.000

9 4849501 - INCHIRIERE
BARACAMENTE MUNCITORI PENTRU
PERIOADA DE EXECUTIE

BUC 3.000 0.000

10 5889499 - Cuie scoabe tip a 2 X 25
OL 34 S 2111

kg 0.540 0.000

11 5904859 - Sirma alama pentru lipit S
294 B cu58zn 900 D = 2,00

kg 0.108 0.000

12 6200743 - Petrol distilat tip 0/200
np-nid 767

kg 1.500 0.000

13 6202698 - Energie electrica la contor
pentru lucrari constr.hidrot.

kwh 22.500 0.000

14 6716998 - Banda din material
termoplastic reflectorizanta

m 123.600 0.120

15 7306661 - Bumbac de sters kg 0.600 0.000
16 7327483 - Lignolineum kg 4.080 0.010
TOTAL Materiale Greutate 0.52

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Municipiul Arad
Executant: -
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 4. Organizare de santier
Stadiul fizic: 4.1 Lucrari organizare de santier

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. Denumirea meseriei
Consumul cu

manopera
- Om/ore -

Tarif mediu
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Procent
romani

0 1 2 3 4 = 2 X 3 5
1 10200 - Asfaltator 7.200
2 13410 - Dulgher constructii 16.800
3 15130 - Finisor de terasamente 20.950
4 17130 - Instalator electrician 2.220
5 17160 - Instalator sanitar 16.260
6 18120 - Lacatus mecanic 33.480
7 19730 - Montator constructii metalice 16.000
8 20600 - Muncitor de deservire 16.000
9 20640 - Muncitor deservire constructii masini 9.000
10 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in

constructii
31.440

11 24100 - Pavator 25.200
12 27110 - Sudor electric 2.000

Ore Manopera 196.550 TOTAL

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Municipiul Arad
Executant: -
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 4. Organizare de santier
Stadiul fizic: 4.1 Lucrari organizare de santier

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. Denumirea utilajului de constructii Ore de
functionare

Tariful unitar
(fara TVA)
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 = 2 X 3
1 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la

12tf
0.600

2 7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone
forta

1.560

TOTAL Utilaje

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Municipiul Arad
Executant: -
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 4. Organizare de santier
Stadiul fizic: 4.1 Lucrari organizare de santier

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. Tipul de transport Tone
transportate Km parcursi Ore de

functionare
Tariful unitar

-
Lei\(Tone*Km

Valoarea
- Lei -

0 1 2 3 4 5 6 = 2 X 3 X 5
1 8888908 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.

2.000 10.000 0.250

TOTAL Transport

Director Sef proiect Ofertant
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B. PIESE DESENATE 

 

Specialitatea DRUMURI  

D1. Plan de încadrare în zonă,      scara 1:1000; 

D2. Plan de situație,                     scara 1:100; 

D3. Profile transversale caracteristice/tip scara 1:50; 

 

 

 Întocmit,  

Ing. Ursanu Ovidiu 
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A. PIESE SCRISE 

 

I.  MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

a. Denumirea obiectivului de investiţii: 

“ Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in municipiul 

Arad”  

b. Amplasamentul 

Municipiul Arad 

c. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

Hotarare de consiliu local. 

d. Ordonator principal de credite 

Municipiul Arad 

e. Investitorul 

 Municipiul Arad 

f. Beneficiarul investiției 

Municipiul Arad 

g. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

S.C. INTERCAD PROIECT S.R.L. IASI 

Adresa: str. Basarabi nr. 5, bl. A1, sc. A, Iasi 

Email: office@intercadproiect.ro 

Tel: 0732.672.722 

CUI: RO42645436 
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2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate / 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

 

2.1 Particularități ale amplasamentului: 

h. descrierea amplasamentului; 

 Obiectul acestui proiect îl reprezintă reabilitarea treptelor de acces si a rampelor catre zona 

pietonala si pista de biciclete amplasate pe digul Muresului in municipiul Arad , paralel cu strazile 

Splaiul General Gheorghe Magheru-Splaiul General Praporgescu –Bulevardul General Dragalina. 

Toate aceste trepte si rampe de acces au o vechime de 20-30 de ani , aflandu-se in diferite stari de 

degradare. 

Judetul  Arad  este  principala  poarta  de  intrare  in  Romania  dinspre  Uniunea  

Europeana.  Pe teritoriul Judetului  Arad  se afla cele mai importante  noduri rutiere si feroviare  din 

vestul  Romaniei  situate   pe coridorul IV Pan - European  care leaga tarife din vestul Europei cu 

cele din Europa de sud-est si Orientul  Mijlociu. 

 

i. topografia; 

Topografia zonei în care sunt amplasate lucrările proiectate au fost relevată în urma 

ridicărilor topografice întocmite în sistem STEREO 70, în coordonate absolute (cu dimensiunea „Z” 

în referinţă Marea Neagra). Toate listele cu reperi de referinţă şi planurile topografice au fost 

intocmite pentru faza de PAC si Proiect tehnic. 

Pentru o tratare cat mai corecta a diverselor situatii aparute în teren echipa de proiectanti a 

efectuat deplasari in teren, şi au fost facute completarile necesare pe planurile existente la scara 

1:5.000 si 1:500. In afara de aceste planuri au mai fost folosite si planuri de situatie, profile 

longitudinale cat si profile transversale rezultate pe baza ridicarilor topografice facute pe teren. 

j.  clima și fenomenele naturale specifice zonei;  

Clima orașului este continental-moderată, cu slabe influențe mediteraneene, vara 

înregistrându-se o temperatură medie de 21 °C și iarna o temperatura medie de -1 °C.  

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 582 mm. Cele mai mari cantități de 

precipitații se înregistrează în luna iunie (88,6 mm), în general sezonul cald înregistrând 58% din 

cantitatea totală ca o consecință directă a dominației vânturilor din vest. Se mai înregistrează un 

maxim secundar în lunile de toamnă (24% din cantitatea medie anuală). Între cele două maxime se 

intercalează un minim principal: februarie, martie, cu cea mai scăzută valoare de 30 mm și un alt 

minim în septembrie de 36,5 mm.  

Datorită poziției în câmpie a Aradului, zona este supusă tot timpul anului advecției aerului 

umed din vest și ascensiunea sa în contact cu rama muntoasă a Apusenilor, de aici și explicația 

frecvenței ridicate a zilelor cu precipitații de 120.  

Valoarea medie anuală a umidității relative este de 76%.  

Frecvența medie a circulației maselor de aer este cea sud-estică, frecvența maximă fiind 

atinsă în luna octombrie (22,6%), urmată de cea sudică în noiembrie (18,9%), de cea nord-estică în 

mai (17,8%) și cea nord-vestică în iulie (15,0%). 

. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Clim%C4%83_continental-moderat%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Precipita%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/Februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Advec%C8%9Bie_(geografie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Apuseni
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Umiditate_relativ%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iulie
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k. Geologia, seismicitatea; 

 Din punct de vedere geologic,conform normativului P100/1-2013 (intrat in vigoare de la 

01.01.2014) valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0.20g pentru 

cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire. 

Valoarea perioadei de control (colt) Tc a spectrului de raspuns este 0,7 s.  

Conform STAS 11100/1-93, din punctul de vedere al macrozonarii seismice, zona se 

incadreaza in gradul 71 pe scara MSK corespunzatoare unei perioade de revenire de 50 ani. 

 Are o serie de trăsături de relief imprimate de litologia depozitelor constituente. Pe cea mai 

mare parte a platformei relieful a fost sculptat în formaţiuni Sarmaţiene (argile şi nisipuri cu 

intercalaţii de calcare şi gresii). Soclul este alcătuit din paragnaise plagioclazice şi ortognaise roşii 

sau cenuşii cu microclin. Totul este străbătut de filoane cu pegmatite. Pe aceste probe s-au făcut 

datări de vârstă absolută rezultând vârste cuprinse între 1390-1583 milioane de ani (Proterozoic).  

Cuvertura are o grosime însumată stratigrafic 2500-6000 m. Depozitele constituente au 

vârste de la Vendian superior, apoi Paleozoică, Mezozoică şi Neozoică (Meoţian).  

La acestea se adaugă depozite Cuaternare, mai ales terasele ce însoţesc arterele hidrografice. 

Sarmaţianul este reprezentat prin depozite variate, cu predominarea argilelor, siltitelor, 

marne si nisipuri, dar se mai întâlnesc grezocalcare şi calcare, dintre care calcarele oolitice 

constituie un element frecvent şi specific. 

Cuaternarul. Sedimentele cuaternare  sunt constituite în cea mai mare parte din depozite 

loessoide puternic transformate, cu intercalaţii de pietrişuri, soluri fosile si aglomerări de şiroire. 

Loessul este o rocă de culoare galbenă, gălbuie sau brun roşcată, slab compactă şi 

neomogenă cu zone carbonatate, cu zone prăfoase şi cu intercalaţii nisipoase. 

Loessul brun roşcat, datorită plantelor care s-au dezvoltat din abundenţă, este mai bogat în 

oxizi de fier şi carbonaţi de calciu şi are o structura granulară care îl apropie de podzol.  

Loessul cleios, care se găseşte în zonele mlăştinoase, este lipsit de carbonat de calciu şi se 

prezintă ca o argilă plastică gălbuie. 

Pe crestele dealurilor, şi pe tot întinsul platourilor mai înalte, loessul este omogen, pe când 

în văi şi pe pante est neomogen. 
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l. devierele și protejările de utilități afectate; 

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare mutarea retelelor electrice, gaze, beneficiarul 

avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea executiei lucrarilor. 

m. sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări 

definitive și provizorii; 

   Nu este cazul. 

n. căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea; 

Accesul la amplasament se face de pe digul raului Mures si din strazile Splaiul General 

Gheorghe Magheru-Splaiul General Praporgescu –Bulevardul General Dragalina  . 

 

o. căile de acces provizorii; 

Organizarea de santier se va amplasa cat mai aproape de lucrare si asigura accesul direct si 

facil atat al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a mijloacelor de 

interventie rapida in caz de urgenta. 

Caile de acces provizorii se vor amplasa astfel incat sa nu se intersecteze cu traseele retelelor 

de utilitati care urmeaza sau au fost deja deviate din amplasamentul lucrarii. 

p. bunuri de patrimoniu cultural imobil; 

Nu este cazul. 

2.2  Soluția tehnică 

a. caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

Din punct de vedere tehnic și funcțional, obiectivul de investiție propus este reprezentat de 

reabilitarea treptelor de acces si a rampelor catre zona pietonala si pista de biciclete 

amplasate pe digul Muresului in municipiul Arad , paralel cu strazile Splaiul General 

Gheorghe Magheru-Splaiul General Praporgescu –Bulevardul General Dragalina. 

 Situația existentă este următoarea:  

Toate aceste trepte si rampe de acces au o vechime de 20-30 de ani , aflandu-se in diferite 

stari de degradare Marcajele rutiere sunt partial sterse iar indicatoarele de circulatie sunt degradate, 

partial sterse. 

In urma inspectiei vizuale s-a constatat faptul ca obiectivele prezinta fisuri, degradari, 

surpari si distrugeri ale structurii de rezistenta .Totodata , degradarea balustradelor si a parapetilor a 

facut ca obiectivele analizate sa nu mai prezinte siguranta. 

In aceste conditii , reabilitarea scarilor si a rampelor de urcare/coborare este prioritara, astfel 

ca siguranta cetatenilor care tranziteaza zona sa nu fie periclitata. 

In cazul treptelor de acces se regasesc un numar de 41 zone si in cazul rampelor de 

urcare/coborare un numar de 14 rampe. Unele dintre acestea necesita demolare completa si refacere 

iar altele reparatii. 

b. varianta constructivă de realizare a investiției; 
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Din punct de vedere al structurii rutiere, în conformitate cu conditiile geologice, privind 

adâncimea de înghet în zona si conditiile hidrologice din teren, în urma dimensionarii diferitor 

structuri rutiere s-a ales urmatorul scenariu: 

Pentru rampele de urcare/coborare se va utiliza imbracaminte din beton asfaltic: 

  - 3 cm strat de uzura BA 8; 

  - 15 cm strat de piatra sparta 

  - 20 cm fundatie balast; 

  - P5, pamantul din patul drumului. 

Pentru scarile de acces  se va utiliza imbracaminte din beton de ciment: 

  -scara –beton clasa C30/37 

  -un strat de 10 cm de beton marca C12/15 

  -un strat de balast de 20 cm. 

. 

c. trasarea lucrărilor; 

Constructorul va verifica la teren profilele din proiect, va consemna nepotrivirile 

reprezentantului beneficiarului, iar când acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuraţiei 

terenului, să ridice altele suplimentare. 

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, se restabileşte axa drumului, reperele care 

determină elementele drumului. 

Constructorul va verifica la teren profilele transversale din proiect, va consemna nepotrivirile 

reprezentantului beneficiarului , iar când acestea nu sunt suficiente pentru definirea configuraţiei 

terenului, să ridice altele suplimentare. 

Materializarea lucrărilor în teren se face prin şabloane. Picheţii şi şabloanele trebuie să  

materializeze: 

- axa drumului şi înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii ; 

- ampriza drumului; 

- înclinarea taluzurilor; 

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare: 

- decopertarea  şi depozitarea pământului vegetal şi a pământului mocirlos în afara amprizei, 

în vederea folosirii acestuia la lucrări pentru refacerea mediului (plantaţii, înierbări); 

- asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafaţă şi de adâncime. 

d. protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; 

Lucrările de betoane in elevaţia lucrarilor edilitare, fundatii vor fi executate in perioada 

optimă, luindu-se măsuri speciale de protecţie si semnalizare. Pentru betoanele si mortarele ce se 

vor executa manual in zona lucrării, cimentul va fi depozitat, după caz, in magazie de şantier 

(pentru cimentul in saci) sau in lăzi asigurate la intemperii (ciment vrac). 

e. organizarea de șantier; 

Organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al santierului, 

platforme de depozitare si de lucru, depozit de carburanti si ateliere mecanice de intretinere a 

utilajelor. Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectie a muncii si de protectie 

impotriva incendiilor. 
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Organizarea de şantier (grupul social + baza de producţie) se va amplasa într-o zonă de 

comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate căile de acces, sursele de apă, energie electrică, pentru 

necesităţile şantierului. Lucrările de organizare de şantier necesare executării lucrărilor de reparaţii 

si consolidare vor cuprinde: construcţii şi instalaţii ale antreprenorului care să permită satisfacerea 

obligaţiilor şi relaţiilor cu beneficiarul, precum şi cele privind controlul execuţiei. 

Constructorul va răspunde de protecţia tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în zona de 

lucru împotriva fumului, efectului substanţelor chimice, materialelor bituminoase, a combustibililor 

şi lubrifianţilor. Constructorul va trebui să respecte, la toate instalaţiile şi utilajele folosite, limitele 

noxelor prevăzute în normativele în vigoare la data execuţiei. Nivelul de zgomot pentru utilaje nu 

trebuie să depăşească 55 dB.  

În cazul producerii unor daune la diverse instalaţii sau bunuri, constructorul trebuie să 

anunţe beneficiarii acestor instalaţii şi va lua măsuri pentru repararea de urgenţă pe cheltuiala sa a 

daunelor produse. 

Semnalizarea şantierului se va realiza conform normelor în vigoare ţinând cont de condiţiile 

în care se realizează lucrările de reparaţii si consolidări. 

Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea exigenţelor de calitate prevăzute în caietele de 

sarcini şi în standardele şi normativele în vigoare în România. 

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului 

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia 

se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare 

propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, 

astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori 

suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii . 

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport 

adecvateşi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi 

revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest 

caz. 

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, 

delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere 

recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de 

vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva 

adeseurilor pentru care se impune acest lucru. 

Echipamente de muncă  

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in 

incinta santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse: utilaje 

pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate – excavare, incarcare, 

impins, compactare, utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini utilaje si echipamente 

pentru transport si turnat beton mijloace de transport auto, scule de mana si echipamente de mica 

mecanizare scule, unelte si dispozitive diverse. 

Echipamentele de munca au actionari diverse – termice, electrice, hidraulice, pneumatice, 

manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute. 

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier 

sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei 

circulatiei. 
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Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra 

caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator 

din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si 

al securitatii si sanatatii in munca.Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau 

securitate, impun atestari sau autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie 

obtinute si valabile. 

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si 

personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si 

Lista meseriilor si personalului autorizat din santier. 

 

 

Întocmit,                                                                                               

Ing. Santu Horea                                                                    
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II. MEMORII TEHNICE DE SPECIALITATE  

 

II. 1  MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE –  Drumuri  

 

Pentru rampele de urcare/coborare se va utiliza imbracaminte din beton asfaltic: 

  - 3 cm strat de uzura BA 8; 

  - 15 cm strat de piatra sparta 

  - 20 cm fundatie balast; 

  - P5, pamantul din patul drumului. 

Pentru scarile de acces  se va utiliza imbracaminte din beton de ciment: 

  -scara –beton clasa C30/37 

  -un strat de 10 cm de beton marca C12/15 

  -un strat de balast de 20 cm. 

 

 In cazul treptelor de acces se regasesc un numar de 41 zone si in cazul rampelor de 

urcare/coborare un numar de 14 rampe. Unele dintre acestea necesita demolare completa si refacere 

iar altele reparatii: 

 Trepte: 

 1-Refacere partiala 

 2-Refacere totala 

 3- Refacere totala 

 4- Refacere totala 

 5- Refacere totala 

 6- Refacere totala 

 7- Refacere totala 

 8- Refacere totala 

 9- Refacere totala 

 10- Refacere totala 

 11- Refacere totala 

 12- Refacere totala 

 13- Refacere totala 

 14- Refacere partiala 

 15- Refacere partiala 

 16- Refacere totala 

 17- Refacere partiala 

 18- Refacere partiala 

 19- Refacere totala 

 20- Refacere totala 

 21-Refacere totala 

 22- Refacere totala 

 23- Refacere totala 

 24- Refacere totala 

 25- Refacere totala 

 26- Refacere totala 

 27- Refacere partiala 
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 28- Refacere partiala 

 29- Refacere partiala 

 30- Refacere partiala 

 31 - Refacere totala 

 32 - Refacere partiala 

 33- Refacere partiala 

 34- Refacere partiala 

 35- Refacere partiala 

 36- Refacere partiala 

 37- Refacere totala 

 38- Refacere totala 

 39- Refacere totala 

 40- Refacere totala 

 41- Refacere totala 

 

 

Rampe 

 

 1- Refacere totala 

 2- Refacere totala 

 3- Refacere totala 

 4- Refacere totala 

 5- Refacere totala 

 6- Refacere totala 

 7- Refacere totala 

 8- Refacere totala 

 9- Refacere totala 

 10- Refacere totala 

 11- Refacere totala 

 12- Refacere totala 

 13-Realizare rampa noua 

 14-Realizare rampa noua 

In continuare prezentam lucrarile ce se vor executa in fiecare zona de trepte si rampe: 

 

Trepte acces nr 1 

Aceasta zona prezinta un numar de 2 trepte cu lungimea de 10m si 15 trepte cu lungimea de 

2,65 ml. Fiecare treapta are latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte, din loc in loc, se regasesc 3 zone drepte, de linistire, in suprafata totala de 

47 mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar curatarea 

treptelor cu peria de sarma. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 
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Fotografii in care se observa situatia actuala: 

 
 

 

           
Trepte acces nr 2 

 Aceasta zona prezinta un numar de 8 trepte cu lungimea intre 2.8m si 4 m(lungime medie de 

6,8 m). Fiecare treapta are latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 La sfarsitul acetora se regaseste o zona dreapta, de linistire, in suprafata de 4,25 mp. 

 La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;  placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 4 m. 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

 Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

 In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.07*8*6.8=3.8 mc beton C30/37 la trepte 
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-4.25*0.1=0.43 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*8m=0.75  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 5 mc beton C30/37 

-22.77*0.1 =2,28 mc beton C12/15 

 -22.77 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=4.55 mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala: 
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Trepte acces nr 3 

Aceasta zona prezinta un numar de 15 trepte cu lungimea de 1.5 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte, din loc in loc, se regaseste o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala 

de 1.75 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 1.5 m. 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*15*1.5=0.68 mc beton C30/37 la trepte 

-1.75*0.1=0.2 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*6m=0.54  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 1.5 mc beton C30/37 

-7.5*0.1 =0.75 mc beton C12/15 

      -7.5 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=1.5  mc balast 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 
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Trepte acces nr 4 

Aceasta zona prezinta un numar de 18 trepte cu lungimea de 3  m. Fiecare treapta are latimea 

de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte, din loc in loc, se regasesc 3 zone drepte, de linistire, in suprafata totala de 

16  mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 3 m.(7 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*18*3=1.62 mc beton C30/37 la trepte 

-16*0.1=1.6 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*21m=1.9  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 5.12 mc beton C30/37 

-36.5*0.1 =3.65 mc beton C12/15 

      -36.5 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=7.3  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Trepte acces nr 5 

Aceasta zona prezinta un numar de 17 trepte cu lungimea de 1.3  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 1.3 m.(2 bucati) 
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Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*17*1.3=0.66 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*2.6m=2.3  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 3 mc beton C30/37 

-7.7*0.1 =0.77 mc beton C12/15 

      -7.7 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=1.54  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 6 

Aceasta zona prezinta un numar de 24 trepte cu lungimea de 1.7  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte, din loc in loc, o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 2.15 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 1.7 m.(6 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*27*1.7=1.22 mc beton C30/37 la trepte 
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-2.15*0.1=0.22 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*10.2m=0.92  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 2.4 mc beton C30/37 

-14.4*0.1 =1.44 mc beton C12/15 

      -14.4 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=2.88  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 7 

Aceasta zona prezinta un numar de 28 trepte cu lungimea de 1.0  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 1 m.(2 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*28*1.0=1.0 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*10.2m=0.92  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 1.92 mc beton C30/37 

-7*0.1 =0.7 mc beton C12/15 

      -7 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=1.4 mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Trepte acces nr 8 

Aceasta zona prezinta un numar de 45 trepte cu lungimea de 1.75  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 1.75 m.(4 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*45*1.75=2.36 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*7m=0.63  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 3.1 mc beton C30/37 

-25*0.1 =2.5 mc beton C12/15 

      -25mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=5 mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Trepte acces nr 9 

Aceasta zona prezinta un numar de 15 trepte cu lungimea de 3.50  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 5.3 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 3.5 m.(4 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 35 mp 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*15*3.50=1.58 mc beton C30/37 la trepte 

-5.3*0.1=0.53 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*14m=1.26  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 3.4 mc beton C30/37 

-25*0.1 =2.5 mc beton C12/15 

      -25 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=5  mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Trepte acces nr 10 

Aceasta zona prezinta un numar de 14 trepte cu lungimea de 12  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 12 m.(2 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 64 mp 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*14*12=5.05 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*24m=2.16  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 7.21 mc beton C30/37 

-50*0.1 =5 mc beton C12/15 

      -50 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=10  mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Trepte acces nr 11 

Aceasta zona prezinta un numar de 13 trepte cu lungimea de 3.75  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 11 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 3.75 m.(4 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 36 mp 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*13*3.75=1.46mc beton C30/37 la trepte 

-11*0.1=1.1 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*15m=1.35  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 3.91 mc beton C30/37 

-26*0.1 =2.6 mc beton C12/15 

      -26 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=5.2  mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
Trepte acces nr 12 

Aceasta zona prezinta un numar de 15 trepte cu lungimea de 3.00  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 26 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 3.00 m.(4 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 51 mp 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*15*3.00=1.35mc beton C30/37 la trepte 

-26*0.1=2.6 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*12m=1.08  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 5.05 mc beton C30/37 

-42*0.1 =4.2 mc beton C12/15 

      -42 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=8.4  mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
Trepte acces nr 13 

Aceasta zona prezinta un numar de 10 trepte cu lungimea de 2.60  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 2.6 m.(2 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 15.5 mp 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*10*2.6=0.78 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*5.2m=0.5  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 1.3 mc beton C30/37 

-10*0.1 =1 mc beton C12/15 

      -10 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=2  mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
Trepte acces nr 14 

Aceasta zona prezinta un numar de 17 trepte cu lungimea de 2.55  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 7.80 mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*2.55*17=22mp trepte + 7.38 mp=30 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 1.5 mc. 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 15 

Aceasta zona prezinta un numar de 17 trepte cu lungimea de 2.55  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 8.5 mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*2.55*17=22mp trepte + 8.5 mp=30.5 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 1.53 mc. 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 16 

Aceasta zona prezinta un numar de 45 trepte cu lungimea de 3.60  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 35 mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tcuratarea 

acestora si inlocuirea travertinului pe aprox 30% din suprafata. 

Peste treptele din beton existente se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 32 mp 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
Trepte acces nr 17 

Aceasta zona prezinta un numar de 27 trepte cu lungimea de 1.5 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 1.5 mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*1.5*27=20.25mp trepte + 1.5 mp=21.75 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 1.10 mc. 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 
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Trepte acces nr 18 

Aceasta zona prezinta un numar de 23 trepte cu lungimea de 1.5 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 1.5 mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*1.5*23=17.25mp trepte + 1.5 mp=18.75 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 1.00 mc. 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 19 

Aceasta zona prezinta un numar de 16 trepte cu lungimea de 3.50  m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 40 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 3.50 m.(6 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 51 mp. Acest travetin va rezulta din recuprerarea celui existent de la 

treptele nr 9, 10, 11 si 13.  
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Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*16*3.50=1.7 mc beton C30/37 la trepte 

-40*0.1=4 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*21m=1.89  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 7.6 mc beton C30/37 

-40*0.1 =4 mc beton C12/15 

      -40 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=8   mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
Trepte acces nr 20 

Aceasta zona prezinta un numar de 15 trepte cu lungimea intre 3.6 m si 19  m(11.3 m 

media). Fiecare treapta are latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 30 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 11.3 m.(2 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 117 mp 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*15*11.3=5.1 mc beton C30/37 la trepte 

-30*0.1=3 mc beton C30/37 la zonele de linistire 
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-0.3*0.3*22.6m=2.03  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 10.13 mc beton C30/37 

-77*0.1 =7.7 mc beton C12/15 

      -77 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=15.4  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
Trepte acces nr 21 

Aceasta zona prezinta un numar de 14 trepte cu lungimea de 1.5m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 17 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 1.5 m.(8 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 22 mp 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*14*1.5=0.63 mc beton C30/37 la trepte 

-17*0.1=1.7 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*12m=1.08  mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 4.5 mc beton C30/37 

-17*0.1 =1.7 mc beton C12/15 

      -17 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=3.4  mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 22 

Aceasta zona prezinta un numar de 4 trepte cu lungimea de 2 m. Fiecare treapta are latimea 

de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 5 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 2 m.(2 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*4*2=0.24 mc beton C30/37 la trepte 

-5*0.1=0.5 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*4m=0.36 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 1.1 mc beton C30/37 

-8*0.1 =0.8 mc beton C12/15 

      8 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=1 .6 mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Trepte acces nr 23 

Aceasta zona prezinta un numar de 10 trepte cu lungimea de 2 m. Fiecare treapta are latimea 

de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor 

avea dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 2 m.(2 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*10*2=0.6 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*4m=0.36 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 1 mc beton C30/37 

-7.9*0.1 =0.79 mc beton C12/15 

      -7.9 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=1.58  mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

 

Trepte acces nr 24 

Aceasta zona prezinta un numar de 14 trepte cu lungimea de 1 m. Fiecare treapta are latimea 

de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 1 m.(2 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*14*1=0.42 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*2m=0.18 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 0.6 mc beton C30/37 

-5*0.1 =0.5 mc beton C12/15 

      -5 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=1.00 mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 25 

Aceasta zona prezinta un numar de 16 trepte cu lungimea de 1.2 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 1.2 m.(2 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*16*1.2=0.6 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*2.4m=0.22 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 0.82 mc beton C30/37 

-7*0.1 =0.7 mc beton C12/15 

      -7 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=1.4 mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
Trepte acces nr 26 

Aceasta zona prezinta un numar de 13 trepte cu lungimea de 6.3 m. Fiecare treapta are 

latimea de 40 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 6.3 m.(2 bucati) 

Peste treptele din beton C30/37 se va aseza un strat de rulare din travertin in grosime de 

10cm. S travetin = 86.5 mp 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.07*13*6.3=5.73 mc beton C30/37 la trepte 

-0.3*0.3*12.6m=1.13 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 6.86 mc beton C30/37 

-70*0.1 =7 mc beton C12/15 

      -70 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=14 mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
Trepte acces nr 27 

Aceasta zona prezinta un numar de 12 trepte cu lungimea de 4.5 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 9.5 mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*4.5*12=27mp trepte + 9.5 mp=36.5 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 1.9 mc. 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

 

Trepte acces nr 28 

Aceasta zona prezinta un numar de 18 trepte cu lungimea de 2.8 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 20  mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*2.8*18=25.2mp trepte + 20 mp=45.2 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 2.26 mc. 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 
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Trepte acces nr 29 

Aceasta zona prezinta un numar de 37 trepte cu lungimea de 3 m. Fiecare treapta are latimea 

de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 18.5  mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*3*37=55.5 mp trepte + 18.5 mp=74 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 3.7 mc. 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 
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Trepte acces nr 30 

Aceasta zona prezinta un numar de 35 trepte cu lungimea de 3 m. Fiecare treapta are latimea 

de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 30  mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*3*35=52.5 mp trepte + 30 mp=82.5 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 4.13 mc. 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 
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Trepte acces nr 31 

Aceasta zona prezinta un numar de 29 trepte cu lungimea de 3.6 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 37 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 3.6 m.(2 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*29*3.6=3.13 mc beton C30/37 la trepte 

-37*0.1=3.7 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*7.2m=0.65 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 7.5 mc beton C30/37 

-85*0.1 =8.5 mc beton C12/15 

      -85 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=17  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Trepte acces nr 32 

Aceasta zona prezinta un numar de 42 trepte cu lungimea de 2.95 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 1.05  mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 
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Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

--mana curenta noua L=40 ml 

-suprafata -0.5*2.95*42=62 mp trepte + 105mp=167 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 8.5 mc. 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

 
Trepte acces nr 33 

Aceasta zona prezinta un numar de 11 trepte cu lungimea de 1.50 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 1.15  mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 
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-suprafata -0.5*1.5*11=8.25 mp trepte + 1.15 mp=9.40 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 0.5 mc. 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 34 

Aceasta zona prezinta un numar de 7 trepte cu lungimea de 1.50 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 0.75  mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*1.5*7=5.25 mp trepte + 0.75 mp=6 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 0.3 mc. 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 35 

Aceasta zona prezinta un numar de 15 trepte cu lungimea de 3 m. Fiecare treapta are latimea 

de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 8.5  mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*15*3=22.5 mp trepte + 8.5 mp=31 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 1.55 mc. 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 
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Trepte acces nr 36 

Aceasta zona prezinta un numar de 31 trepte cu lungimea de 3 m. Fiecare treapta are latimea 

de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

 Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 26.5  mp. 

Intrucat starea treptelor si a zonelor de linistire este relativ buna este necesara doar tencuirea 

acestora cu un strat de 5 cm beton C30/37. Inainte se va buciarda suprafata de lucru pentru a se 

indeparta un strat superficial de beton si pentru a asigura aderenta optima a stratului nou. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-suprafata -0.5*31*3=46.5 mp trepte + 26.5 mp=73 mp  

-rezulta o cantitate de beton C30/37 de 3.7 mc. 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 
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Trepte acces nr 37 

Aceasta zona prezinta un numar de 26 trepte cu lungimea de 2.5 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 7.5 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 2.5 m.(6 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*26*2.5=1.95 mc beton C30/37 la trepte 

-7.5*0.1=0.75 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*15m=1.35 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 4.05 mc beton C30/37 

-36*0.1 =3.6 mc beton C12/15 

      -36 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=7.2  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

 

Trepte acces nr 38 

Aceasta zona prezinta un numar de 22 trepte cu lungimea de 2.5 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 21.5 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 2.5 m.(6 bucati) 
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Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*22*2.5=1.65 mc beton C30/37 la trepte 

-21.5*0.1=2.15 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*15m=1.35 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 5.15 mc beton C30/37 

-43*0.1 =4.3 mc beton C12/15 

      -43 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=8.6  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Trepte acces nr 39 

Aceasta zona prezinta un numar de 24 trepte cu lungimea de 2.5 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 36 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 2.5 m.(6 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 
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In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*24*2.5=1.8 mc beton C30/37 la trepte 

-36*0.1=3.6 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*15m=1.35 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 6.75 mc beton C30/37 

-55*0.1 =5.5 mc beton C12/15 

      -55 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=11  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

   

 
 

 

Trepte acces nr 40 

Aceasta zona prezinta un numar de 25 trepte cu lungimea de 2.6 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 36 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 2.5 m.(6 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*25*2.6=1.95 mc beton C30/37 la trepte 

-36*0.1=3.6 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*15m=1.35 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 6.90 mc beton C30/37 

-62*0.1 =6.2 mc beton C12/15 
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      -62 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=12.4  mc balast 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

Trepte acces nr 41 

Aceasta zona prezinta un numar de 35 trepte cu lungimea de 2.5 m. Fiecare treapta are 

latimea de 30 cm si fiecare contratreapta are inaltimea de 20 cm. 

Intre aceste trepte exista o zona dreapta, de linistire, in suprafata totala de 20 mp. 

La extremitatile treptelor se va turna cate o grinda din beton C30/37 cu rol de stabilizare a 

structurii acestora;    placa de beton C12/15 va fi armata cu plasa de Buzau.. Aceste grinzi vor avea 

dimensiunile de 30 cm *30 cm si lungimea de 2.5 m.(6 bucati) 

Treptele si zonele de linistire se vor aseza pe o dala de beton C12/15 de 10 cm grosime si 

aceasta , la randul ei , va avea dedesupt un strat de 20 cm balast. Pentru a se ajunge la nivelul 

treptelor existent, se vor sparge treptele degradate si se va indeparta stratul vegetal de dedesupt. 

Dispozitia treptelor si zonelor de linistire este prezentata in planul de situatie si in profilele 

transversale din proiect. 

In urma calculelor rezulta urmatoarele cantitati: 

-0.03*35*2.5=2.63 mc beton C30/37 la trepte 

-20*0.1=2 mc beton C30/37 la zonele de linistire 

-0.3*0.3*15m=1.35 mc C30/37 la grinzile din beton 

  Rezulta 6.00 mc beton C30/37 

-53*0.1 =5.3 mc beton C12/15 

      -53 mp (S tot trepte si zone linistire)*20 cm balast=10.6  mc balast 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

 

 

Rampa urcare/coborare nr 1 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 25m si latimea de 2.5m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

           Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=62.5 mp 

 Sapatura=62.5*0.35=21.9 mc 

 Ba8=4.5t 

 Piatra sparta=62.5*0.15=9.4mc 

 Balast=62.5*0.2=12.5 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 

 
 

Rampa urcare/coborare nr 2 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 6.2m si latimea de 1.2m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

           Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=7.45 mp 

 Sapatura=7.45*0.35=2.61 mc 

 Ba8=0.54t 

 Piatra sparta=7.45*0.15=1.12mc 

 Balast=7.45*0.2=1.49 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 
 

 

 

Rampa urcare/coborare nr. 3 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 4.2m si latimea de 1 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=4.2 mp 

 Sapatura=4.2*0.35=1.5 mc 

 Ba8=0.3t 

 Piatra sparta=4.2*0.15=0.63mc 

 Balast=4.2*0.2=0.84 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

 

 

Rampa urcare/coborare nr. 4 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 31m si latimea de 1 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=31 mp 

 Sapatura=31*0.35=10.85 mc 

 Ba8=2.23t 

 Piatra sparta=31*0.15=4.65mc 

 Balast=31*0.2=6.2 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

 

Rampa urcare/coborare nr. 5 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 11m si latimea de 1 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=11 mp 

 Sapatura=11*0.35=3.85 mc 

 Ba8=0.8t 

 Piatra sparta=11*0.15=1.65mc 

 Balast=11*0.2=2.2 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Rampa urcare/coborare nr. 6 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 72m si latimea de 1.6 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=115 mp 

 Sapatura=115*0.35=40.25 mc 

 Ba8=8.3t 

 Piatra sparta=115*0.15=17.25mc 

 Balast=115*0.2=23 mc 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

55 

 

 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

 

Rampa urcare/coborare nr. 7 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 42m si latimea de 1.5 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=63 mp 

 Sapatura=63*0.35=22 mc 

 Ba8=4.55t 

 Piatra sparta=63*0.15=9.45mc 

 Balast=63*0.2=12.6 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 

 
 

 

Rampa urcare/coborare nr. 8 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 65m si latimea de 1.5 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=97.5 mp 

 Sapatura=97.5*0.35=34.13 mc 

 Ba8=7t 

 Piatra sparta=97.5*0.15=14.63mc 

 Balast=97.5*0.2=19.5 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

 

Rampa urcare/coborare nr. 9 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 75m si latimea de 2 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=150 mp 

 Sapatura=150*0.35=52.5 mc 

 Ba8=10.8t 

 Piatra sparta=150*0.15=22.5mc 

 Balast=150*0.2=30 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

 

Rampa urcare/coborare nr. 10 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 51m si latimea de 1.5 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=76.5 mp 

 Sapatura=76.5*0.35=26.8 mc 

 Ba8=5.5t 

 Piatra sparta=76.5*0.15=11.50mc 

 Balast=76.5*0.2=15.3 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Rampa urcare/coborare nr. 11 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 85m si latimea de 2 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=170 mp 

 Sapatura=170*0.35=59.5 mc 

 Ba8=12.25t 

 Piatra sparta=170*0.15=25.5mc 

 Balast=170*0.2=34 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

 

Rampa urcare/coborare nr. 12 

Rampa existenta este la nivel de imbracaminte asfaltica aflata in stare avansata de 

degradare.Are lungimea de 38m si latimea de 2.20 m.  

Se va indeparta prin frezare imbracamintea existenta si prin sapatura un substrat in grosime 

medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Frezare=83.6 mp 

 Sapatura=83.6*0.35=29.26 mc 

 Ba8=6.02t 

 Piatra sparta=83.6*0.15=12.54mc 

 Balast=83.6*0.2=16.72 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 
 

Rampa urcare/coborare nr. 13 

In aceasta zona se propune constructia unei rampe noi.Aceasta va avea lungimea de 28m si 

latimea de 2.00 m.  

Se va indeparta prin sapatura un substrat in grosime medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Sapatura=56*0.35=19.6 mc 

 Ba8=4.03t 

 Piatra sparta=56*0.15=8.4mc 

 Balast=56*0.2=11.2 mc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62 

 

 

Fotografii in care se observa situatia actuala : 

 

 

 
 

Rampa urcare/coborare nr. 14 

In aceasta zona se propune constructia unei rampe noi.Aceasta va avea lungimea de 24m si 

latimea de 2.00 m.  

Se va indeparta prin sapatura un substrat in grosime medie de 30-35 cm. 

            Structura rutiera noua proiectata este: 

 -3 cm BA8 

 -15 cm piatra sparta 

 -20 cm balast 

 Cantitatile rezultate vor fi: 

 Sapatura=48*0.35=16.8 mc 

 Ba8=3.46t 

 Piatra sparta=48*0.15=7.2mc 

 Balast=48*0.2=9.6 mc 
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Fotografii in care se observa situatia actuala : 
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Prezentam tabele centralizatoare lucrari: 

 

Calcule Trepte 

Nr ord C30/37(mc) C12/15(mc) 
balast 
(mc) Sapatura(mc) Arm.plasa(mp) Travetin(mp) 

Sparg 
beton cofraj 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 5 2.28 4.55 11.83 23 0 0 1 

3 1.5 0.75 1.5 3.75 7.5 0 1 4 

4 5.12 3.65 7.3 16.07 37 0 1 4 

5 3 0.77 1.54 5.31 8 0 1 2 

6 2.4 1.44 2.88 6.72 15 0 1.2 4 

7 1.92 0.7 1.4 4.02 7 0 1 3 

8 3.1 2.5 5 10.6 25 0 1.5 10 

9 3.4 2.5 5 10.9 25 35 1.5 4 

10 7.21 5 10 22.21 50 64 2 4 

11 3.91 2.6 5.2 11.71 26 36 2 4 

12 5.05 4.2 8.4 17.65 42 51 3 5 

13 1.3 1 2 4.3 10 15.5 0.5 3 

14 1.5 0 0 0 0 0 0 0 

15 1.53 0 0 0 0 0 0 0 

16 0         32 0 15 

17 1.1 0 0 0 0 0 0 0 

18 1 0 0 0 0 0 0 0 

19 7.6 4 8 19.6 40 0 3 5 

20 10.13 7.7 15.4 33.23 77 117 3 5 

21 4.5 1.7 3.4 9.6 17 22 2 10 

22 1.1 0.8 1.6 3.5 8 0 0.5 2 

23 1 0.8 1.6 3.4 8 0 0.5 2 

24 0.6 0.5 1 2.1 5 0 0.3 2 

25 0.82 0.7 1.4 2.92 7 0 0.4 2 

26 6.86 7 14 27.86 70 86.5 2 3 

27 1.9 0 0 0 0 0 0 0 

28 2.26 0 0 0 0 0 0 0 

29 3.7 0 0 0 0 0 0 0 

30 4.13 0 0 0 0 0 0 0 

31 7.5 8.5 17 33 85 0 1 5 

32 8.5 0 0 0 0 0 0 0 

33 0.5 0 0 0 0 0 0 0 

34 0.3 0 0 0 0 0 0 0 

35 1.55 0 0 0 0 0 0 0 

36 3.7 0 0 0 0 0 0 0 

37 4.05 3.6 7.2 14.85 36 0 2 8 

38 5.15 4.3 8.6 18.05 43 0 2 10 

39 6.75 5.5 11 23.25 55 0 3 15 

40 6.9 6.2 12.4 25.5 62 0 2 12 

41 6 5.3 10.6 21.9 53 0 3 20 

Total 143.54 83.99 168 363.83 841.5 459 40.4 164 
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Calcule Rampe 

Nr ord frezare(mp) Sapatura(mc) 
BA8(t) 

P.sparta(mc) Balast(mc) 

1 62.5 21.9 4.5 9.4 12.5 

2 7.45 2.61 0.54 1.12 1.49 

3 4.2 1.5 0.3 0.63 0.84 

4 31 10.85 2.23 4.65 6.2 

5 11 3.85 0.8 1.65 2.2 

6 115 40.25 8.3 17.25 23 

7 63 22 4.55 9.45 12.6 

8 97.5 34.13 7 14.63 19.5 

9 150 52.5 10.8 22.5 30 

10 76.5 26.8 5.5 11.5 15.3 

11 170 59.5 12.25 25.5 36 

12 83.6 29.26 6.02 12.54 16.72 

13 0 19.6 4.03 8.4 11.2 

14 0 16.8 3.46 7.2 9.6 

Total 871.75 341.55 70.28 146.42 197.15 

 

Lucrari reparatii generale. 

Intrucat unele zone prezinta fisuri ale betonului treptelor existente si nu se prevede refacerea 

totala a acestora se vor injecta fisurile (deschidere <3MM, adancime <15CM) cu rasini epoxidice, 

executate in diafragm. Lungime totala fisuri=200ml. 

Aceleasi zone, ce necesita refaceri partiale, vor fi curatite inainte de reparatii prin metode 

manuale prin frecare cu peria de sirma . Suprafata curatire=627mp. 

Pentru o parte din trepte, fie dintre cele cu refacere totala sau partiala, este necesara tencuiala 

zonelor laterale existente cu mortar de ciment M100 in grosime medie de 2 cm. Suprafata 

totala=80mp. 

Mana curenta. 

Intrucat unele zone ale treptelor sunt abrupte s-a considerat necesara amplasarea unei mane 

curente din teava metalica cu diametrul de 11/4 mm, dreapta montata pe suporti de15 cm, fixare in 

zid caramida sau parapet beton. 

Lungimea totala a acesteia este de 150 ml.  

Spatii verzi 

Spatiile verzi ofera locuitorilor aglomerarilor urbane (care de regula reprezinta un mediu 

nesanatos si neprimitor de viata) niste surse de sanatate si relaxare care sustin protectia mediului si 

conservarea biodiversitatii. 

Iata care sunt principalele functii ale spatiilor verzi in zonele urbane: 

-spatiile verzi sustin sistemele urbane din punct de vedere social si ecologic; 

-contribuie la indeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor 

-contribuie la diminuarea stresului vietii urbane; 
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-contribuie la “umanizarea” orasului, fiind placute din punct de vedere estetic, au rol de 

infrumusetare; 

-ofera posibilitatea de a-ti clarifica si limpezi gadurile, sustin odihna oamenilor; 

-cu cat spatiile verzi sunt mai diverse ca numar, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atat e 

mai mare valoarea lor psihologica; 

Se prevede refacerea spatiilor verzi afectate de lucrarile din zona treptelor si aleilor. Acestea 

vor fi alcatuite din gazon . 

Suprafetele ce vor fi amenajate ca spatiu verde vor avea 300 mp. 

Mobilier urban 

In zona scarilor nr 17 si nr 20 se vor amplasa cate 8 jardiniere de fiecare si cate 8 banci din 

lemn pe structura metalica. 

Jardinierele din beton au dimensiunile de 80 cm inaltime si diamentru de 100 cm. 

 

 BANCA- familia MIELA, tehnologia Resysta-LME151/152 

Structura din aliaj de aluminiu, scaunul și spătarul din plăci din lemn. 
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 La realizarea lucrărilor se vor folosi numai materiale agrementate conform 

reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu 

legislaţia U.E. Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 şi a legii nr. 

10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuţia lucrărilor. 

 

Baza de proiectare:  

Prezenta documentație a fost întocmită în conformitate cu legislația în vigoare: 

 LEGEA 10/24 ian. 1995 – Privind calitatea în construcţii; 

 STAS 10144 / 1-90 – Profiluri transversale – Prescripţii de proiectare; 

 STAS 10144 / 2-91 – Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti – Prescripţii de proiectare; 

 STAS 10144 / 3-91 – Elemente geometrice ale străzilor – Prescripţii de proiectare; 

 STAS 863/85 – Lucrări de drumuri – Elemente geometrice ale traseelor – Prescripţii de 

proiectare; 

 Ordin 43, 44, 45, 46, 47, 49 – al Ministrului transporturilor din 27 ian. 1998 publicate în 

„Monitorul Oficial al României„ nr. 138 bis din 6 aprilie 1998; 

 SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare 

în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri  
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 SR 6400/2008 – Lucrări de drumuri. Staturi de bază și de fundații. 

 STAS 2900-89  Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor 

 Ordinul nr. 571/1997 privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi 

panourilor publicitare în zona drumurilor. 

 Ordonanța Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și actualizările 

ulterioare; 

 Ordonanța 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor; 

 Tema de proiectare elaborată de către beneficiar. 

 Verificarea proiectului 

În conformitate cu pervederile H.G. nr. 766/1997 privind stabilirea categoriei de importanţă, 

lucrarea se încadrează în categoria de importanță D, construcţie de importanţă redusa, a căror 

neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură şi se va verifica la cerinţa A4B2D. 

 

 Calculul categoriei de importanta, a clasei de importanță  

 Categoria de importanţă a fost stabilită conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N 

din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” 

Factorii determinanţi care au stat la baza stabiliri categoriei de importanţă au fost: 

1. Importanţa vitală. 

2. Importanţa social-economică şi culturală. 

3. Implicarea economică. 

4. Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existenţa). 

5. Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu. 

6. Volumul de muncă şi de materiale necesare. 

Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, a căror 

punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie. 

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 

P(n) = k(n) x Σ p(i) / n(i); 

Rezultă o încadrare a construcţiei în categoria de importanţă redusa – D. 

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanţi: 

P(1) – Importanţă vitală, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – oameni implicaţi direct – nivel redus, punctaj 1; 

p(ii) - oameni implicaţi indirect – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1; 

P(2) – Importanţă social economică şi culturală, funcţiunile construcţiei 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – mărimea comunităţii care apelează la funcţiuni – nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(ii) – ponderea pe care o au funcţiunile în comunitate nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii) – natura şi importanţa funcţiunilor – nivel mediu, punctaj 2; 

P(3) – Implicarea ecologică, influenţa construcţiei asupra mediului natural şi construit 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului – nivel 

redus, punctaj 1; 

p(ii) – gradul de influenţă nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1; 
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p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2; 

P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă) 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2; 

p(ii) – măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei 

acţiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii) – măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare 

– nivel mediu, punctaj 2; 

P(5) – Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de teren 

şi de mediu – nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp – nivel 

mediu, punctaj 2; 

p(iii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină activităţi / măsuri deosebite 

pentru exploatarea construcţiei – nivel mediu, punctaj 2; 

P(6) – Volumul de muncă şi de materiale necesare 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii) – volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor construcţiei 

pe durata de existenţă a acesteia – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia – nivel redus, 

punctaj 1;  

 

Nr. 

Crt. 

Factorul determinant Criteriile asociate 

k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 1 1 2 1 

2. 1 3 4 4 2 

3. 1 1 1 1 2 

4. 1 3 2 4 2 

5. 1 3 6 2 2 

6. 1 3 6 2 1 

Total 6 14 20 15 10 

 14 (6<14<17)  

Categoria de importanţă D - Redusa 

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a 

construcţiilor), din analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a punctajelor acordate 

pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor şase factori determinanţi: rezultă categoria de 

importanţă este D – lucrări de importanţă redusa. 

 

Întocmit,                                                                                                

Ing. Ovidiu Ursanu                                                           
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PROGRAM DE CONTROL PE ȘANTIER PRIVIND URMĂRIREA LUCRĂRILOR 

EXECUTATE PE FAZE DETERMINANTE 

                                                                                      VIZAT 

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII VEST 

Inspectoratul Judetean în Construcţii Arad 

Program de control nr. 1 

Pentru controlul calităţii lucrărilor pe perioada execuţiei 

- TREPTE– 

Beneficiarul Municipiul ARAD reprezentat prin diriginte (inspector) de 

şantier……………………………………………………….. 

SC INTERCAD PROIECT SRL in calitate de proiectant general, reprezentat prin  ing. 

Ursanu Ovidiu 

Executantul, ..................................... reprezentat prin ................................................................. 

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in construcţii a HG 766/1997 – 

regulament cu privire la conducerea si asigurarea calităţii in construcţii, precum si a normativelor in 

vigoare, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii. 

Nr. 

crt . 

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se 

recepţionează si pentru care trebuie intocmite 

documente scrise 

Document scris: 

Proces verbal – PV 

Proces  verbal lucrări 

ascunse – PVLA 

Proces verbal recepţie 

calitativa- PVRC 

Proces  verbal faza 

determinantă -PVFD 

Intomeşte si 

semnează: 

IC 

Beneficiar 

Executant 

Proiectant 

Geolog 

 

Observaţii 

 

0 1 2 3 4 

1.  Predarea amplasament PV B+E+P  

2.  Verificarea  patului treptelor PVRC B+ E+P+G  

3.  

Verificarea calităţii materialelor pentru 

stratul de balast, conform prevederilor 

din caietul de sarcini 

PVRC B+E  

4.  Verificarea stratului de balast PV E+B+P  

5.  Verificarea stratului de beton C12/15 PVRC B+E+P  

6.  
Verificarea stratului de beton C30/37 la 

trepte 
PVRC B+E+P  

7.  Receptie la terminarea lucrarilor  comisie   

 

    Beneficiar,                         Executant,                 Proiectant, 

Diriginte de santier                                                   .                  S.C. INTERCAD PROIECT SRL 

               Ing. Ursanu Ovidiu        
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PROGRAM DE CONTROL PE ȘANTIER PRIVIND URMĂRIREA LUCRĂRILOR 

EXECUTATE PE FAZE DETERMINANTE 

                                                                                      VIZAT 

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII VEST 

Inspectoratul Judetean în Construcţii Arad 

Program de control nr. 1 

Pentru controlul calităţii lucrărilor pe perioada execuţiei 

- ALEI PIETONALE– 

Beneficiarul Municipiul ARAD reprezentat prin diriginte (inspector) de 

şantier……………………………………………………….. 

SC INTERCAD PROIECT SRL in calitate de proiectant general, reprezentat prin  ing. 

Ursanu Ovidiu 

Executantul, ..................................... reprezentat prin ................................................................. 

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, privind calitatea in construcţii a HG 766/1997 – 

regulament cu privire la conducerea si asigurarea calităţii in construcţii, precum si a normativelor in 

vigoare, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii. 

Nr. 

crt . 

Lucrări ce se controlează, se verifică sau 

se recepţionează si pentru care trebuie 

intocmite documente scrise 

Document scris: 

Proces verbal – PV 

Proces  verbal lucrări 

ascunse – PVLA 

Proces verbal 

recepţie calitativa- 

PVRC 

Proces  verbal faza 

determinantă -PVFD 

Intomeşte si 

semnează: 

IC 

Beneficiar 

Executant 

Proiectant 

Geolog 

 

Observaţii 

 

0 1 2 3 4 

1.  Predarea amplasament PV B+E+P  

2.  Verificarea  patului drumului PVRC B+ E+P  

3.  

Verificarea calităţii materialelor pentru 

strat de balast, conform prevederilor din 

caietul de sarcini 

PVRC B+E  

4.  
Verificarea stratului de fundatie din 

balast 
PVFD B+ E+P 

Fază 

determinantă 

5.  

Verificarea calităţii materialelor pentru 

strat de piatra sparta, conform 

prevederilor din caietul de sarcini 

PVRC B+E  

6.  
Verificarea stratului de baza din  piatra 

sparta 
PVFD B+ E+P 

Fază 

determinantă 

7.  Verificarea stratului de BA 8 PVRC B+E+P  

8.  Receptie la terminarea lucrarilor  comisie   

 

    Beneficiar,                         Executant,                 Proiectant, 

Diriginte de santier                                                   .                  S.C. INTERCAD PROIECT SRL 

               Ing. Ursanu Ovidiu        



Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.
Nr. cap.
Deviz

General
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara TVA) Din care C+M

Lei Lei

0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia

utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare

a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului

tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii

1 LUCRARI EXECUTIE TREPTE
3 Lucrari conexe
2 LUCRARI EXECUTIE RAMPE

6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
9 6.2 Probe tehnologice si teste

Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

TOTAL (fara TVA)

TOTAL (cu TVA)

Sef proiect

Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 1 LUCRARI EXECUTIE TREPTE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta

1.1 Terasamente
1.2 Structura

6 4.1.3 Arhitectura
7 4.1.4 Instalatii
8 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

10 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari
15 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

17 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

TOTAL 1 LUCRARI EXECUTIE TREPTE (fara TVA)

TOTAL 1 LUCRARI EXECUTIE TREPTE (cu TVA)
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Antet stanga eDevize

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

Sef proiect

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 1 LUCRARI EXECUTIE TREPTE
Stadiul fizic: 1.1 Terasamente

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Sapatura

1 TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de
0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3

100
mc

3.630
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 2 km
tona 617.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

3 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2

100
mc

3.630
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Sapatura

Spargere beton

4 RPDB38B% - Spargerea si desfacerea betonului de ciment
pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte,
podete sau guri de scurgere, etc. executate in: alei,
trotuare sau fundatii de drumuri;

mc 40.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TRA01A25 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
25 km. $

tona 96.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Spargere beton

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "1.1" - Formular F3 Pagina 1 din 2
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Antet stanga eDevize

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 1 LUCRARI EXECUTIE TREPTE
Stadiul fizic: 1.2 Structura

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Strat de fundatie balast

1 DD11A% - Strat de agregate naturale cilindrate, avand
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire,
antigeliva si anticapilara: cu asternere manuala;

mc 168.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 374.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$
tona 39.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Strat de fundatie balast

Strat de beton C12/15

4 CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi
de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la
constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv

mc 84.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4.1 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 mc 84.672

5 TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $

tona 202.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri

refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.

mp 35.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
7 CMJ15A10 - Scari de beton demontare cofraje, pt. trepte

brute de beton
 ml 350.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

8 TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM
ochiurile 100X100MM

mp 841.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9 TRA02A30 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30
km.

tona 3.800
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Strat de beton C12/15

Trepte acces-beton C30/37

10 CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv

mc 143.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
10.1 2100995 - Beton de cimentC 30/37 mc 144.144

11 TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu
autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $

tona 343.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
12 CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri

refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.

mp 164.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
13 CMJ15A10 - Scari de beton demontare cofraje, pt. trepte

brute de beton
 ml 800.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
14 TRA02A30 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30
km.

tona 13.700
material:

manopera:
utilaj:

transport:
15 CG07XA-02 - Pardoseli din marmura sau dale

piatr.mont.simpl.sau desen incl.strat sup.de 3CM din
M100T,curatire - pentru pardoseli din granit

mp 459.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
15.1 2202054 - Placa marmura ruschita cal.I g = 2CM S

3415
mp 468.180

16 RPCB11A+ - Buciardarea suprafetelor de beton, in
vederea aderarii unui beton nou

MP 400.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17 CF15A# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,

executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 CM
grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu
suprafete plane

mp 80.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17.1 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1

schimb
ora 0.320

17.2 20000364 - Masina de tencuit Mai 4you Economy ora 0.640
18 IZA02XA - Curatarea prin metode manuale a supraf.de

beton si metal prin frecare cu peria de sirma
mp 627.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

19 RCSB18A% - Injectarea fisurilor (deschidere <3MM,
adancime <15CM) cu rasini epoxi., exec.in diafragme B.a.

m 200.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Trepte acces-beton C30/37

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
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Antet stanga eDevize

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 2 LUCRARI EXECUTIE RAMPE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta

3.1 Terasamente
5 4.1.3 Arhitectura
6 4.1.4 Instalatii
7 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari
14 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

16 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

TOTAL 2 LUCRARI EXECUTIE RAMPE (fara TVA)

TOTAL 2 LUCRARI EXECUTIE RAMPE (cu TVA)
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null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 2 LUCRARI EXECUTIE RAMPE
Stadiul fizic: 3.1 Terasamente

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Frezare asfalt

1 DI20A01^ - Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii
asfaltice cu grosimea de 5 cm

mp 872.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 60.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Frezare asfalt

Sapatura

3 TSC04G1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de
0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda
hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3

100
mc

3.420
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 2 km
tona 581.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

5 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2

100
mc

3.420
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
6 L1C31A1 - Compactare strat de balast cu ajutor placi

vibrocompactare sau a altor utilaje metalice similare
100
mp

9.860
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL Sapatura

Strat de fundatie balast

7 DD11A% - Strat de agregate naturale cilindrate, avand
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire,
antigeliva si anticapilara: cu asternere manuala;

mc 205.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
8 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 457.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
9 TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$
tona 47.600

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Strat de fundatie balast

Strat de baza piatra sparta

10 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
cu impanare fara innoroire;

mc 147.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
11 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 359.400
material:

manopera:
utilaj:

transport:
12 TRA05A02 - Transport rutier materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 2 km.$
tona 36.750

material:
manopera:

utilaj:
transport:

TOTAL Strat de baza piatra sparta

Strat BA8
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Antet stanga eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
13 DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii

imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton
cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu
peria mecanica;

mp 986.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
14 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau

a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida

100
mp

9.860
material:

manopera:
utilaj:

transport:
15 TRA05A15 - Transport rutier materiale,semifabricate cu

autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15
tona 0.440

material:
manopera:

utilaj:
transport:

16 TRA01A15 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 71.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17 DB16H1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate

marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu
asternere mecanica

mp 986.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
17.1 20018327 - Mixtura asfaltica tip ba8 t 69.020
17.2 20018306 - Emulsie de bitum cationica cu rupere

rapida S8877
t 2.958

TOTAL Strat BA8

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
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Antet stanga eDevize

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 3 Lucrari conexe

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta

3.1 Mobilier urban
3.2 Mana curenta din teava metalica
3.3 Spatii verzi

7 4.1.3 Arhitectura
8 4.1.4 Instalatii
9 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare

13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
15 4.5 Dotari
16 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe

18 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

TOTAL 3 Lucrari conexe (fara TVA)

TOTAL 3 Lucrari conexe (cu TVA)
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null

Nr.
Nr cap.
Deviz

General
Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0 1 2 3

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 3 Lucrari conexe
Stadiul fizic: 3.1 Mobilier urban

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 RPCO48B+(asim) - Procurare si montare jardiniere beton buc 16.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

2 CL24A%(asim) - Procurare si montare banci lemn pe
cadru metalic

buc 16.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 TRA01A15 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
15 km. $

tona 3.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 3 Lucrari conexe
Stadiul fizic: 3.2 Mana curenta din teava metalica

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 CH04A01> - Mana curenta metalica, teava cu diametrul

de 11/4 mm, dreapta montata pe suporti de15 cm, fixare in
zid caramida sau parapet beton, mana curenta balustrada
zidita(ml)

m 150.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
1.1 5900696 - Electrod sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00

MM inv R 1.2
kg 9.000

2 TRA02A30 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30
km.

tona 7.500
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
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Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad
Obiectul: 3 Lucrari conexe
Stadiul fizic: 3.3 Spatii verzi

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 TSH03A1 - Extragerea pamantului necesar amenajarii

spatiilor verzi,cu pastrarea structurii teren mijlociu
mc 30.000

material:
manopera:

utilaj:
transport:

2 TSH05A1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu
pastrarea structurii,in straturi de : 10 CM grosime

mp 300.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 TSH09B1 - Semanarea gazonului pe suprafete in panta

peste 30 %
100
mp

3.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 TRA01A02 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 2
km. $

tona 54.000
material:

manopera:
utilaj:

transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
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Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA    (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. Denumirea resursei materiale U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pretul unitar
(fara TVA)

- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Furnizorul

Greuta-
tea

(tone)

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7
1 2000157 - Otel beton profil neted

OB37 stas 438 D=12MM
kg 31.200 0.030

2 20018306 - Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida S8877

t 2.958 2.960

3 20018327 - Mixtura asfaltica tip ba8 t 69.020 69.020
4 2004268 - Plasa sudata pentru B.a.

din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80
buc 67.280 4.510

5 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30)
saci

kg 6,920.000 6.990

6 210040C - Ciment II B 32,5 (M 30)
saci

kg 920.000 0.000

7 2100440 - Ciment portland cu
adaosuri PA 35 saci S 1500

kg 8.000 0.010

8 2100957 - Beton de ciment B 200-
BC-15 stas 3622

mc 84.672 207.450

9 2100995 - Beton de cimentC 30/37 mc 144.144 381.980
10 2101406 - Ciment alb kg 344.250 0.350
11 2200381 - Balast sortat spalat de riu

0-70 MM
mc 489.003 831.310

12 2200513 - Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 MM

mc 2.400 3.240

13 2201658 - Piatra sparta pentru
drumuri R.magmatice 15-25 MM.

mc 29.841 44.760

14 2201672 - Piatra sparta pt drumuri
R.magmatice 40-63 MM.

mc 179.193 268.790

15 2202054 - Placa marmura ruschita
cal.I g = 2CM S 3415

mp 468.180 25.360

16 2206220 - Nisip sortat nespalat mc 19.278 26.030
17 2600323 - Emulsie de bitum

cationica cu rupere rapida S8877
kg 448.630 0.490

18 2901167 - Manele D=7-11CM L=2-
6M rasinoase S.1040

mc 0.139 0.080

19 2903995 - Scindura rasin lunga tiv
cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942

mc 0.119 0.060

20 2904406 - Dulap rasinos tivit cls a
GR=48MM L=3,50M s 942

mc 0.179 0.090

21 2928361 - Panou cofraj astereala
scind. ras.scurte subscurte

mp 12.935 0.190

22 2955896 - Energie electrica la contor
pentru lucrari de constr-montaj

kwh 15.000 0.000

23 3064291 - Material marunt % 0.000
24 3421097 - Otel patrat lam.cald S 334

OL 37-1N lt = 30
kg 10.846 0.010
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Antet stanga eDevize

Nr. Denumirea resursei materiale U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pretul unitar
(fara TVA)

- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Furnizorul

Greuta-
tea

(tone)

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7
25 3700340 - Banda din otel laminat la

cald, stas 908, 3X25 MM ol 37-1N
kg 29.600 0.030

26 3803166 - Sirma moale obisnuita D
= 1,5 OL 32 S 889

kg 12.615 0.010

27 5838579 - Surub cu cap patrat
pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455

buc 59.700 0.010

28 5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6
S 926

buc 59.700 0.000

29 5883043 - Saiba plata pentru lemn a
m 11 OL 34 S 7565

kg 0.995 0.000

30 5886942 - Cuie cu cap conic tip a
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

kg 4.975 0.010

31 5900696 - Electrod sud.OL. S 1125/2
E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2

kg 9.000 0.010

32 6002945 - Hartie sticlata pt. slefuire
uscata

buc 188.100 0.000

33 6103294 - Vopsea minium de plumb
V 351-3 ntr 90-80

kg 3.750 0.000

34 6110596 - Dinox 10L kg 4.000 0.000
35 6111746 - Rasina epoxidica dinoxin

72
kg 10.000 0.010

36 6200341 - Huila de forja kg 30.000 0.030
37 6201084 - Ulei emulsionabil pentru

decofrare betoane stas 11382
kg 23.880 0.030

38 6202806 - Apa industriala in cisterne
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

mc 58.993 58.990

39 6202818 - Apa industriala, pentru
mortare si betoane, de la retea

mc 20.000 20.000

40 6311528 - Scoaba otel pentru
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

kg 5.970 0.010

41 6704236 - Tub pvc 13 MM m 10.200 0.000
42 7106239 - Apa pentru mortare si

betoane
mc 86.536 86.540

43 7204435 - Seminte de plante-
graminee perene (pm)

kg 11.880 0.010

44 7300057 - Acetona tehn cal I stas
6366-69

kg 10.000 0.010

45 7322691 - Folie din hirtie caserata
cu polietilena nii3-1970

kg 2.880 0.000

46 7326594 - Intaritor teta ni 6573-75 kg 1.580 0.000
47 7326741 - jardiniera beton buc 16.000 0.010
48 7343982 - Rumegus din lemn kg 1,836.000 1.840
49 7800823 - Mana curenta dreapta din

tv. de otel 1 1/4" si ol lamin
m 150.000 0.020

50 8000277 - Material marunt % 0.000
51 8000761 - banca lemn pe cadru

metalic
buc 16.000 0.060

TOTAL Materiale Greutate 2,041.34
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Antet stanga eDevize

Nr. Denumirea resursei materiale U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pretul unitar
(fara TVA)

- Lei -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Furnizorul

Greuta-
tea

(tone)

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4 6 7

Sef proiect

Investitie - Formular C6 Pagina 3 din 3

Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)



Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. Denumirea meseriei
Consumul cu

manopera
- Om/ore -

Tarif mediu
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -
Procent
romani

0 1 2 3 4 = 2 X 3 5
1 10200 - Asfaltator 201.762
2 11000 - Betonist 1,092.320
3 12510 - Constructor cai ferate 17.649
4 13410 - Dulgher constructii 141.910
5 15000 - Fierar beton 110.062
6 17450 - Izolator de lucrari speciale 68.970
7 18111 - Lacatus constructii metalice 135.000
8 20300 - Muncitor calificat 1,377.000
9 20600 - Muncitor de deservire 332.071
10 20640 - Muncitor deservire constructii masini 170.892
11 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in

constructii
428.669

12 20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala 29.400
13 21100 - Muncitor necalificat 266.220
14 24100 - Pavator 196.367
15 24200 - Peisagist 48.600
16 28420 - Tinichigiu sant 21.600
17 31000 - Zidar 112.000

Ore Manopera 4,750.490 TOTAL

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. Denumirea utilajului de constructii Ore de
functionare

Tariful unitar
(fara TVA)
- Lei/ora -

Valoarea
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 = 2 X 3
1 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1

schimb
0.320

2 20000364 - Masina de tencuit Mai 4you Economy 0.640
3 2036 - Malaxor pentru prepararea mortarului 18.360
4 2425 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 32.130
5 2504 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 4,0-5,9

MC/min
8.000

6 2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit
4-5,9MC/min

32.000

7 2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg 24.000
8 3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor

termic 0,71-1,25MC
10.786

9 3546 - Autogreder pina la 175cp 6.174
10 3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 3.384
11 3714 - Agregat de torcretat si injectat beton 5,0-10,0

MC/N
6.000

12 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric
0,9-1,5KW

105.100

13 4005 - Compactor static autoprop.cu
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf

100.221

14 4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf 5.226
15 4020 - Placa vibratoare cu motor ardere interna 10cp

1600kgf
9.860

16 4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp 0.296
17 4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term.

fara palpator 92cp
5.226

18 4047 - Autogudronator 3500-3600L 0.523
19 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J.

pentru cantitati de 5-8 tone
11.080

20 600001425 - Freza mecanica 6.976
21 6702 - Macara de fereastra 0,15tf 6.640
TOTAL Utilaje

Sef proiect
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Municipiul Arad
Executant:
Proiectant: SC Intercad Proiect SRL
Obiectivul: Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul

Arad

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. Tipul de transport Tone
transportate Km parcursi Ore de

functionare
Tariful unitar

-
Lei\(Tone*Km

Valoarea
- Lei -

0 1 2 3 4 5 6 = 2 X 3 X 5
1 30227 - Transport rutier

materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

123.350 2.000 0.050

2 30240 - Transport rutier
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe

0.440 15.000 0.380

3 30295 - Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =
20km

545.000 20.000 0.500

4 8888892 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 2 km.

54.000 2.000 0.050

5 8888893 - Transportul rutier al pamintului
sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km

1,198.000 2.000 0.050

6 8888918 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

1,324.400 15.000 0.380

7 8888938 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

96.000 25.000 0.620

8 8889019 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul
pe dist.= 30 km.

25.000 30.000 0.750

TOTAL Transport

Sef proiect
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