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G E N E R A L I T Ã T I 
 
 ART.1. DOMENIU DE APLICARE 
 
 Prezentul caiet de sarcini se aplicã la executarea terasamentelor pentru modernizarea, 

constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie 
sã fie îndeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea 
si finisarea lucrãrilor, controlul calitãtii si conditiile de receptie. 

 
 ART.2. PREVEDERI GENERALE 
 
 2.1 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 si alte 

standarde si normative în vigoare, la data executiei, în mãsura în care acestea completeazã si nu 
contravin prezentului caiet de sarcini. 

 2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitãti de 
specialitate, efectuarea tuturor încercãrilor si determinãrilor rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini. 

 2.3. Antreprenorul este obligat sã efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificãri 
suplimentare fatã de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 2.4. Antreprenorul este obligat sã asigure adoptarea mãsurilor tehnologice si 
organizatorice care sã conducã la respectarea strictã a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

 2.5. Antreprenorul este obligat sã tinã evidenta zilnicã a terasamentelor executate, cu 
rezultatele testelor si a celorlalte cerinte. 

 2.6. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul 
(“Inginerul”) poate dispune întreruperea executiei lucrãrilor si luarea mãsurilor care se impun, pe 
cheltuiala Antreprenorului. 
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C A P I T O L U L  I 
MATERIALE FOLOSITE 

 
 ART.3. PÃMANT VEGETAL 
 
 Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeazã a fi însãmântate sau plantate se foloseste 

pãmânt vegetal rezultat de la curãtirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren, cu 
pãmânt vegetal corespunzãtor. 

 
 ART.4. PÃMANTURI PENTRU TERASAMENTE 
 
 4.1. Categoriile si tipurile de pãmânturi clasificate conform SR EN 1997 ȘI SR EN 1992 

care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date în tabelele 1.a si 1.b. 
 4.2. Pãmânturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice conditii climaterice si 

hidrologice, la orice înãltime de terasament, fãrã a se lua mãsuri speciale. 
 4.3. Pãmânturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice conditii 

climaterice, hidrologice si la orice înãltime de terasament, compactarea lor necesitând o 
tehnologie adecvatã. 

 4.4. Pãmânturile prãfoase si argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când conditiile 
hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor 
STAS 1709/1,2,3-90 privind actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drum. 

 4.5. În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pãmânturi rele 
sau foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate în stare uscatã compactatã mai micã de 
1,5 g/cmc, vor fi înlocuite cu pãmânturi de calitate satisfãcãtoare sau vor fi stabilizate mecanic 
sau cu lianti (var, cenusã de furnal, etc.). Înlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toatã lãtimea 
platformei, la o adâncime de minimum 20 cm în cazul pãmânturilor rele si de minimum 50 cm în 
cazul pãmânturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate în stare uscatã compactatã mai micã 
de 1,5 g/cmc. Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili în functie 
de conditiile locale concrete, de cãtre Inginer. 

Pentru pãmânturile argiloase, simbolul 4d, se recomandã fie înlocuirea, fie stabilizarea lor 
cu var, vaar-ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau când 
pãmântul din patul drumului are umiditatea relativã Wo>0,55 se va executa un strat de separatie 
din geotextil, rezistent si permeabil. 

    W - umiditate naturalã 
   Wo = 
    WL - limita de curgere 
 4.6. Realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizeazã pãmânturi simbol 4d 

(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a cãror calitate conform tabelului 1b este rea, 
este necesar ca alegerea solutiei de punere în operã si eventualele mãsuri de îmbunãtãtire sã fie 
fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice. 

 4.7. Nu se vor utiliza în ramblee pãmânturile organice, mâluri, nãmoluri, pãmânturile 
turboase si vegetale, pãmânturile cu consistentã redusã (care au indicele de consistentã sub 
0,75%), precum si pãmânturile cu continut mai mare de 5% de sãruri solubile în apã. Nu se vor 
introduce în umpluturi, bulgãri de pãmânt înghetat sau cu continut de materii organice în 
putrefactie (brazde, frunzis, rãdãcini, crengi, etc). 
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 ART.5. APA DE COMPACTARE 
 5.1. Apa necesarã compactãrii rambleurilor nu trebuie sã fie murdarã si nu trebuie sã 

continã materii organice în suspensie. 
 5.2. Apa sãlcie va putea fi folositã cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactãrii 

terasamentelor din spatele lucrãrilor de artã. 
 5.3. Eventuala adãugare a unor produse, destinate sã faciliteze compactarea nu se va face 

decât cu aprobarea Clientului, aprobare care va preciza si modalitãtile de utilizare. 
 
          ART.6. PÃMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE 
 
 Pãmânturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile 

trebuie sã aibe calitãtile pãmânturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse 
nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pãmânturi nu trebuie sã aibã elemente cu dimensiuni 
mai mari de 100 mm. 

 
 ART.7. VERIFICAREA CALITÃTII PÃMÂNTURILOR 
 
 7.1. Verificarea calitãtii pãmântului constã în determinarea principalelor caracteristici ale 

acestuia, prevãzute în tabelul 2. 
Tabel 2 

N
r.  

C
rt. 

Caracteristici 
care se verificã Frecvente minime 

Metode de 
determinare 

conform SR 

1 Granulozitate În functie de heterogenitatea 
pãmântului 1913/5-85 

2 Limita de 
plasticitate 

utilizat însã nu va fi mai micã 
decât 1913/4-86 

3 Densitate uscatã 
maxima 

o încercare la fiecare 5.000 
mc 1913/3-76 

4 Coeficientul de 
neuniformitate  7107-1/76 

5 Caracteristicile 
de compactare 

Pentru pãmânturile folosite în 
rambleurile din 

spatele zidurilor si 
pãmânturile folosite 

1913/13-83 

6 Umflare libera la protectia rambleurilor, o 
încercare la fiecare 1.000 mc 1913/12-88 

7 Sensibilitate la 
înghet, dezghet 

O încercare la fiecare: - 2.000 
mc pãmânt pentru 

rambleuri 
- 250 ml de drum in debleu 

1709/3-90 

8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1-82 
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7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinãrilor de 
laborator. 

 
C A P I T O L U L  II 

EXECUTAREA TERASAMENTELOR 
 
 ART.8. PICHETAJUL LUCRÃRILOR 
 
 8.1. De regulã, pichetajul axei traseului este efectuat prin grija Clientului. Sunt 

materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar vârfurile 
de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasati în afara amprizei drumului. Pichetajul este 
însotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati în afara zonei 
drumului, cel putin câte doi reperi pe km. 

 8.2. În cazul când documentatia este întocmitã pe planuri fotogrametrice, traseul drumului 
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeazã sã se facã la începerea 
lucrãrilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru vârfurile de unghi 
si a reperilor de pe teren. 

 8.3. Înainte de începerea lucrãrilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la 
restabilirea si completarea pichetajului în cazul situatiei arãtate la pct.8.1. sau la executarea 
pichetajului complet nou în cazul situatiei de la pct.8.2. În ambele cazuri trebuie sã se facã o 
pichetare detaliatã a profilurilor transversale, la o distantã maximã între acestea de 30 m în 
aliniament si de 20 m în curbe. 

 Pichetii implantati în cadrul pichetajului complementar vor fi legati, în plan si în profil în 
lung, de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial. 

 8.4. Odatã cu definitivarea pichetajului, în afarã de axa drumului, Antreprenorul va 
materializa prin tãrusi si sabloane urmãtoarele: 

   - înãltimea umpluturii sau adâncimea sãpãturii în ax, de-a lungul axului drumului; 
   - punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 
   - înclinarea taluzelor. 
 8.5. Antreprenorul este rãspunzãtor de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si 

are obligatia de a-i restabili sau de a-l reamplasa dacã este necesar. 
         8.6. În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrãrilor este efectuatã de cãtre 

Antreprenor, pe cheltuiala si rãspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisã a Inginerului, cu 
notificare cu cel putin 24 ore în devans. 

 8.7. Cu ocazia efectuãrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si 
aeriene, aflate în ampriza lucrãrilor în vederea mutãrii sau protejãrii acestora. 

  
ART.9. LUCRÃRI PREGÃTITOARE 
 
 9.1. Înainte de începerea lucrãrilor de terasamente se executã urmãtoarele lucrãri 

pregãtitoare în limita zonei expropriate: 
   - defrisãri; 
   - curãtirea terenului de resturi vegetale si buruieni; 
   - decaparea si depozitarea pãmântului vegetal; 
   - asanarea zonei drumului prin îndepãrtarea apelor de suprafatã si adâncime; 
   - demolarea constructiilor existente. 
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 9.2. Antreprenorul trebuie sã execute în mod obligatoriu tãierea arborilor, pomilor si 
arbustilor, sã scoatã rãdãcinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în 
caz cã este necesar, în conformitate cu legislatia în vigoare. 

 Scoaterea buturugilor si rãdãcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înãltime mai micã 
de 2 m precum si la debleuri. 

 9.3. Curãtirea terenului de frunze, crengi, iarbã si buruieni si alte materiale se face pe 
întreaga suprafatã a amprizei. 

 9.4. Decaparea pãmântului vegetal se face pe întrega suprafatã a amprizei drumului si a 
gropilor de împrumut. 

 9.5. Pãmântul decapat si orice alte pãmânturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi 
transportate si depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a 
terasamentelor drumului. Pãmântul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizãrii. 

          9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau 
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de gardã care sã colecteze si sã evacueze 
apa în afara amprizei drumului. În general, dacã se impune, se vor executa lucrãri de colectare, 
drenare si evacuare a apelor din ampriza drumului. 

 9.7. Demolãrile constructiilor existente vor fi executate pânã la adâncimea de 1,00 m sub 
nivelul platformei terasamentelor. 

 Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijã, pentru a fi reutilizate conform 
indicatiilor precizate în caietele de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa 
publicã cea mai apropiatã, transportul fiind în sarcina Antreprenorului. 

 9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupã scoaterea buturugilor 
si rãdãcinilor, etc. vor fi umplute cu pãmânt bun pentru umpluturã, conform prevederilor art.4 si 
compactate pentru a obtine gradul de compactare prevãzut în tabelul nr.5 punctul b. 

 9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor înainte ca “Inginerul” sã 
constate si sã accepte executia lucrãrilor pregãtitoare enumerate în prezentul capitol. 

 Aceastã acceptare trebuie sã fie în mod obligatoriu mentionatã în registrul de santier. 
 
 ART.10. MISCAREA PÃMANTULUI 
 
 10.1. Miscarea terasamentelor se efectueazã prin utilizarea pãmântului provenit din 

sãpãturi, în profilurile cu umpluturã ale proiectului. La începutul lucrãrilor, Antreprenorul trebuie 
sã prezinte Consultantului spre aprobare, o diagramã a cantitãtilor ce se vor transporta (inclusiv 
un tabel de miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea 
terasamentelor (utilaje de transport, distante, etc.). 

         10.2. Excedentul de sãpãturã si pãmânturile din debleuri care sunt improprii realizãrii 
rambleurilor (în sensul prevederilor din art.4) precum si pãmântul din patul drumului din zonele 
de debleu care trebuie înlocuite (în sensul art.4) vor fi transportate în depozite definitive. 

 10.3. Necesarul de pãmânt care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de 
împrumut. 

 10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri în afara profilului din proiect, sub formã de 
supralãrgire, trebuie sã fie supusã aprobãrii “Inginerului”. 

 10.5. Dacã, în cursul executiei lucrãrilor, natura pãmânturilor provenite din debleuri si 
gropi de împrumut este incompatibilã cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului 
de sarcini speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea si 
conditiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie sã informeze “Inginerul” si sã-i 
supunã spre aprobare propuneri de modificare a provenientei pãmântului pentru umpluturã, pe 
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bazã de mãsurãtori si teste de laborator, demonstrând existenta realã a materialelor si evaluarea 
cantitãtilor de pãmânt ce se vor exploata. 

 10.6. La lucrãrile importante, dacã beneficiarul considerã necesar, poate preciza, completa 
sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. În acest caz, Antreprenorul poate 
întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondentã a pãmântului” prin 
care se defineste destinatia fiecãrei naturi a pãmântului provenit din debleuri sau gropi de 
împrumut. 

 10.7. Transportul pãmântului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul 
de miscare a pãmântului” care defineste în spatiu miscãrile si localizarea finalã a fiecãrei cantitãti 
izolate de pãmânt din debleu sau din groapa de împrumut. El tine cont de “Tabloul de 
corespondentã a pãmântului” stabilit de Client, dacã aceasta existã, ca si de punctele de trecere 
obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan 
este supus aprobãrii “Inginerului” în termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de începerea 
lucrãrilor. 

 
 ART.11. GROPI DE ÎMPRUMUT SI DEPOZITE DE PÃMANT 
 
 11.1. În cazul în care gropile de imprumut si depozitele de pãmânt nu sunt impuse prin 

proiect sau în caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul 
“Inginerului”. Acest acord va trebui sã fie solicitat cu minimum opt zile înainte de începerea 
exploatãrii gropilor de împrumut sau a depozitelor. Dacã “Inginerul” considerã cã este necesar, 
cererea trebuie sã fie însotitã de: 

    un raport privind calitatea pãmântului din gropile de împrumut alese, în spiritul 
prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele 
de laborator executate pentru acest raport fiind în sarcina Antreprenorului; 

    acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru 
depozite si/sau pentru gropile de împrumut; 

    un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut si planul de refacere 
a mediului. 

 11.2. La exploatarea gropilor de împrumut Antreprenorul va respecta urmãtoarele reguli: 
    pãmântul vegetal se va îndepãrta si depozita în locurile aprobate si va fi refolosit 

conform prevederilor proiectului; 
    crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizatiei prealabile a 

“Inginerului”, sã fie la o depãrtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului; 
    taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de 

debleu ale drumului cu conditia ca fundul sãpãturii, la terminarea extragerii, sã fie nivelat pentru 
a asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sã fie îngrijit executate; 

    sãpãturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicatã în 
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, în zona de rambleu; 

    în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul 
drumului, amenajând o banchetã de 4,00 m lãtime între piciorul taluzului drumului si groapa de 
împrumut; 

    fundul gropilor de împrumut va avea o pantã transversalã de 1...3% spre exterior si 
o pantã longitudinalã care sã asigure scurgerea si evacuarea apelor; 
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    taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu 
înclinarea de 1:1,5...1:3; când între piciorul taluzului drumului si marginea gropii de împrumut nu 
se lasã nici un fel de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi de 1:3. 

 11.3. Surplusul de sãpãturã din zonele de debleu, poate fi depozitat în urmãtoarele 
moduri: 

    în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat 
fiind nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; 
suprafata superioarã a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelatã la o cotã cel mult egalã cu 
cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat; 

    la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în executie sau 
ale celor existente si în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situatii este necesar sã se 
obtinã aprobarea pentru ocuparea terenului si sã se respecte conditiile impuse. 

 La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmãri ca prin executia acestora sã nu 
se provoace înzãpezirea drumului. 

        11.4. Antreprenorul va avea grijã ca gropile de împrumut si depozitele sã nu 
compromitã stabilitatea masivelor naturale si nici sã nu riste antrenarea terasamentelor de cãtre 
ape sau sã cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice 
particulare. În acest caz, Antreprenorul va fi în întregime rãspunzãtor de aceste pagube. 

 11.5. “Inginerul” se va opune executãrii gropilor de împrumut sau depozitelor, susceptibie 
de a înrãutãti aspectul împrejurimilor si a scurgerii apelor, fãrã ca Antreprenorul sã poatã pretinde 
pentru acestea fonduri suplimentare sau despãgubiri. 

 11.6. Achizitionarea sau despãgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele 
de pãmânturi ca si ale celor necesare gropilor de împrumut, rãmân în sarcina Antreprenorului. 

 
          ART. 12. EXECUTIA DEBLEURILOR 
 
 12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregãtire a 

amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sã fi fost 
verificat si recunoscut ca satisfãcãtor de cãtre “Inginerul” lucrãrii. 

 Aceste acceptãri trebuie, în mod obligatoriu sã fie mentionate în registrul de santier. 
 12.2. Sãpãturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lãtime si pe mãsurã ce avanseazã, se 

realizeazã si taluzarea, urmãrind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale. 
 12.3. Nu se vor creea supraadâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental apar 

asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitãtilor pe care le va prescrie 
“Inginerul” lucrãrii si pe cheltuiala Antreprenorului. 

 12.4. La sãparea în terenuri sensibile la umezealã, terasamentele se vor executa progresiv, 
asigurându-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizãrii 
echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea 
pãmânturilor. Toate lucrãrile preliminare de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea 
sãpãturilor, pentru a se asigura ca lucrãrile se vor executa fãrã a fi afectate de ape. 

 12.5. În cazul când terenul întâlnit la cota fixatã prin proiect nu va prezenta calitãtile 
stabilite si nu este de portanta prevãzutã, “Inginerul” va putea prescrie realizarea unui strat de 
formã pe cheltuiala Clientului. Compactarea acestui strat de formã 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. 
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 12.6. Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacã acesta diferã de 
prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sã aducã la cunostinta “Inginerului” 
neconcordanta constatatã, urmând ca acesta sã dispunã o modificare a înclinãrii taluzurilor si 
modificarea volumului terasamentelor. 

 12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimi 
de maximum 12,00 m sunt date în tabelul 3, în functie de natura materialelor existente în debleu. 

 
 

Tabel 3 

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU ÎNCLINAREA 
TALUZURILOR 

Pãmânturi argiloase, în general argile nisipoase sau 
prãfoase, nisipuri argiloase sau prafuri argiloase 1,0 : 1,5 

Pãmânturi mãrnoase 1,0:1,0...1,0:0,5 
Pãmânturi macroporice (loess si pãmânturi loessoide) 1,0:0,1 
Roci stâncoase alterabile, în functie de gradul de 

alterabilitate si de adâncimea debleurilor 1,0:1,5...1,0:1,0 

Roci stâncoase nealterabile 1,0:0,1 

Roci stâncoase (care nu se degradeazã) cu stratificarea 
favorabilã în ce priveste stabilitatea 

de la 1,0:0,1 pânã la 
pozitia verticalã sau chiar în 
consola 

 
 În debleuri mai adânci de 12,00 m sau amplasate în conditii hidrologice nefavorabile 

(zone umede, infiltratii, zone de bãltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se va 
stabili printr-un calcul de stabilitate. 

 12.8. Taluzurile vor trebui sã fie curãtate de pietre sau de bulgãri de pãmânt care nu sunt 
perfect aderente sau încorporate în teren ca si rocile dislocate a cãror stabilitate este incertã. 

         12.9. Dacã pe parcursul lucrãrilor de terasamente, masele de pãmânt devin instabile, 
Antreprenorul va lua mãsuri imediate de stabilizare, anuntând în acelasi timp “Inginerul”. 

 12.10. Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotã, se vor compacta pânã la 100% Proctor 
Normal, pe o adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c). 

 12.11. În terenuri stâncoase, la sãpãturile executate cu ajutorul explozivului, 
Antreprenorul va trebui sã stabileascã si apoi sã adapteze planurile sale de derocare în asa fel 
încât dupã explozii sã se obtinã: 

    degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei; 
    cea mai mare fractionare posibilã a rocii, evitând orice risc de deteriorare a 

lucrãrilor. 
 12.12. Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui sã se inspecteze, în mod frecvent si în 

special dupã explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, în scopul de a se 
înlãtura pãrtile de rocã, care ar putea sã fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze. 

 Dupã executia lucrãrilor, se va verifica dacã adâncimea necesarã este atinsã peste tot. 
Acolo unde aceasta nu este atinsã, Antreprenorul va trebui sã execute derocarea suplimentarã 
necesarã. 

 12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata 
de 3 m sunt date în tabelul 4. 
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 Tabel 4 
Profilul Tolerante admise 

 Roci necompacte Roci compacte 
Platformã cu strat de formã +/- 3 cm +/- 5 cm 

Platformã fãrã strat de formã +/- 5 cm +/- 10 cm 
Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil în functie de natura rocii 

 
 12.14. Metoda utilizatã pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este 

lãsatã la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentarã, apoi 
de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pãmânt, pentru aducerea la cote, care va trebui 
compactat asa cum este arãtat în art.14. 

 12.15. Dacã proiectul prevede executarea rambleurilor cu pãmânturile sensibile la 
umezealã, “Inginerul” va prescrie ca executarea sãpãturilor în debleuri sã se facã astfel: 

    în perioada ploioasã: extragerea verticalã 
    dupã perioada ploioasã: sãpãturi în straturi, pâna la orizontul al cãrui continut în 

apã va fi superior cu 10 puncte, umiditãtii optime Proctor Normal. 
 12.16. În timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat sã conducã lucrãrile 

astfel ca pãmânturile ce urmeazã sã fie folosite în realizarea rambleurilor sã nu fie degradate sau 
înmuiate de apele de ploaie. Va trebui, în special sã se înceapã cu lucrãrile de debleu de la partea 
de jos a rampelor profilului în lung. 

 Dacã topografia locurilor permite o evacuare gravitationalã a apelor, Antreprenorul va 
trebui sã mentinã o pantã suficientã pentru scurgere, la suprafata pãrtii excavate si sã execute în 
timp util santuri, rigole, lucrãri provizorii necesare evacuãrii apelor în timpul excavãrii. 

 
 ART.13. PREGÃTIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI 
 
 Lucrãrile pregãtitoare arãtate la art.8 si 9 sunt comune atât sectoarelor de debleu cât si 

celor de rambleu. 
 Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrãri pregãtitoare. 
 13.1. Când linia de cea mai mare pantã a terenului este superioarã lui 20%, Antreprenorul 

va trebui sã execute trepte de înfrãtire având o înãltime egalã cu grosimea stratului prescris 
pentru umpluturã, distantate la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu înclinarea de 4% spre 
exterior. 

 Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Inginer”. 
          13.2. Pe terenurile remaniate în cursul lucrãrilor pregãtitoare prevãzute la art.8 si 9, 

sau pe terenuri de portantã scazutã se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului 
pe o adâncime minimã de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform 
tabelului 5. 

 
 ART.14. EXECUTIA RAMBLEURILOR 
 
 14.1. Prescriptii generale 
 
 14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregãtirile terenului, 

indicate în caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, sã fie verificate si acceptate de 
“Inginer”. Aceastã acceptare trebuie sã fie, în mod obligatoriu, consemnatã în caietul de santier. 
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 14.1.2. Nu se executã lucrãri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 
 14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sã fie întreruptã în cazul când calitãtile lor minimale 

definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de 
intemperii. 

 Executia nu poate fi reluatã decât dupã un timp fixat de “Inginer” sau reprezentantul sãu, 
la propunerea Antreprenorului. 
 

 
 14.2. Modul de executie a rambleurilor 
 
 14.2.1. Rambleurile se executã în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia 

proiectului, pe întreaga lãtime a platformei si în principiu pe întreaga lungime a rambleului, 
evitându-se segregãrile si variatiile de umiditate si granulometrie. 

 Dacã dificultãtile speciale, recunoscute de “Inginer”, impun ca executia straturilor 
elementare sã fie executate pe lãtimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din 
benzi alãturate, care împreunã acoperã întreaga lãtime a profilului, urmãrind ca decalarea în 
înãltime între douã benzi alãturate sã nu depãseascã grosimea maximã impusã. 

 14.2.2. Pãmântul adus pe platformã este împrãstiat si nivelat pe întreaga lãtime a 
platformei (sau a benzii de lucru) în grosimea optimã de compactare stabilitã, urmãrind realizarea 
unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv. 

 Suprafata fiecãrui strat intermediar, care va avea grosimea optimã de compactare, va fi 
planã si va avea o pantã transversalã de 3…5% cãtre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea 
panta prescrisã conform articolului 16. 

 14.2.3. La realizarea umpluturilor cu înãltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza 
acestora, blocuri de piatrã sau din beton cu dimensiunea maximã de 0,50 m cu conditia 
respectãrii urmãtoarelor mãsuri: 

   - împãnarea golurilor cu pãmânt; 
   - asigurarea tasãrilor în timp si luarea lor în considerare; 
   - realizarea unei umpluturi omogene din pãmânt de calitate corespuzãtoare pe cel 

putin 2,00 m grosime la partea superioarã a rambleului. 
 14.2.4. La punerea în operã a rambleului se va tine seama de umiditatea optimã de 

compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determinãri ale umiditãtii la sursã si se 
vor lua mãsurile în consecintã pentru punerea în operã, respectiv asternerea si necompactarea 
imediatã, lãsând pãmântul sã se zvânte sau sã se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pânã 
cât mai aproape de cea optimã, sau din contrã, udarea stratului asternut pentru a-l aduce la 
valoarea umiditãtii optime. 

 
 14.3. Compactarea rambleurilor 
 
 14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare 

Proctor Normal prevãzut în STAS 2914-84, conform tabelului 5. 
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Tabel 5 

   Pãmânturi  
Zonele din terasamente (la 

care se prescrie Necoezive Coezive  

gradul de compactare) 
Îmbrã

cãminti 
permanente 

Îmbrã
cãminti 

semiperman
ente 

Îmbrãcãmi
nti permanente 

Îmbrãcã
minti 

semipermanent
e 

a. Primii 30 cm ai terenului 
natural sub un rambleu, cu 

înãltimea: 
h  2,00 m 
h > 2,00 m 

 
100        

95 

 
 

95 
92 

 
97 
92 

 
 

93 
90 

b. În corpul rambleurilor, la 
adâncimea sub patul drumului: 

h  0,50 m 
0,5 < h  2,00 m 

h > 2,00 m 

 
100   
100   
  95 

 
 

100 
97 
92 

 
 

100 
97 
92 

 
 

100 
94 
90 

c. În debleuri, pe adâncimea 
de 30 cm sub  patul drumului 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

   NOTÃ: Pentru pãmânturile necoezive, stâncoase cu granule de 20 mm în proportie 
mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea în stare uscatã a pãmântului compactat nu se 
poate determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, 
când dupã un anumit numãr de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de 
compactare cel mai greu nu lasã urme vizibile la controlul gradului de compactare. 

 14.3.2. Antreprenorul va trebui sã supunã acordului “Inginerului”, cu cel putin opt zile 
înainte de începerea lucrãrilor, grosimea maximã a stratului elementar pentru fiecare tip de 
pãmânt, care poate asigura obtinerea (dupã compactare) a gradelor de compactare arãtate în 
tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier. 

 În acest scop, înainte de începerea lucrãrilor, va realiza câte un tronson de încercare de 
minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pãmânt. Dacã compactarea prescrisã nu poate fi 
obtinutã, Antreprenorul va trebui sã realizeze o nouã plansã de încercare, dupã ce va aduce 
modificãrile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele acestor încercãri trebuie 
sã fie mentionate în registrul de santier. 

         În cazurile când aceastã obligatie nu va putea fi realizatã, grosimea straturilor 
succesive nu va depãsi 20 cm dupã compactare. 

 14.3.3. Abaterile limitã la gradul de compactare vor fi de 3% sub îmbrãcãmintile din 
beton de ciment si de 4% sub celelalte îmbrãcãminti si se acceptã în max. 10% din numãrul 
punctelor de verificare. 
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14.4. Controlul compactãrii 
 În timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupã cum urmeazã: 
  a) controlul va fi pe fiecare strat; 
  b) frecventa minimã a testelor trebuie sã fie potrivit tabelului 6. 
 

 
 Tabel 6 

Denumirea încercãrii  Frecvenãa minimalã 
a 

 încercãrilor 

Observatii 

Încercarea Proctor 1 /5.000 mc Pentru fiecare tip de 
pãmânt 

Determinarea continutului de 
apã 

1 /250 ml de 
platformã 

pe strat 

Determinarea gradului de 
compactare 

3 /250 ml de 
platformã 

pe strat 

 Laboratorul Antreprenorului va tine un registru în care se vor consemna toate rezultatele 
privind încercarea Proctor, determinarea umiditãtii si a gradului de compactare realizat pe fiecare 
strat si sector de drum. 

 Antreprenorul poate sã cearã receptia unui strat numai dacã toate gradele de compactare 
rezultate din determinãri au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceastã receptie va trebui, 
în mod obligatoriu, mentionatã în registrul de santier. 

 
 14.5 Profiluri si taluzuri 
 14.5.1 Lucrãrile trebuie sã fie executate de asa manierã încât dupã cilindrare profilurile 

din proiect sã fie realizate cu tolerantele admisibile. 
 Taluzul nu trebuie sã prezinte nici scobituri si nici excrescente, în afara celor rezultate din 

dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. 
           Profilul taluzului trebuie sã fie obtinut prin metoda umpluturii în adaos, dacã nu sunt 

dispozitii contrare în caietul de sarcini speciale. 
 14.5.2 Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portantã 

corespunzãtoare vor avea înclinarea 1 : 1,5 pânã la înãltimile maxime pe verticalã indicate în 
tabelul 7. 

Tabel 7 
 Natura materialului în rambleu H 

(max m) 
Argile prãfoase sau argile nisipoase 6 
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 
Nisipuri 8 
Pietrisuri sau balasturi 10 

 
 Panta taluzurilor trebuie verificatã si asiguratã numai dupã realizarea gradului de 

compactare indicat în tabelul 5. 
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 14.5.3. În cazul rambleurilor cu înãltimi mai mari decât cele arãtate în tabelul 7, dar 
numai pânã la maxim 12,00 m, înclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului în jos, va fi de 
1:1,5, iar pe restul înãltimii, pânã la baza rambleului, înclinarea va fi de 1:2. 

 14.5.4. La rambleuri mai înalte de 12,00 m, precum si la cele situate în albiile majore ale 
râurilor, ale vãilor si în bãlti, unde terenul de fundatie este alcãtuit din particule fine si foarte fine, 
înclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de 
stabilitate de 1,3....1,5. 

 14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portantã 
redusã, vor avea înclinarea 1:1,5 pânã la înãltimile maxime, h max. pe verticalã indicate în 
tabelul 8, în functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie. 

Tabel 8 
  Caracteristicile terenului de fundatie 

Panta  a) Unghiul de frecare internã în grade 
terenului 5o 10o 15o 

de 
fundatie 

 b) coeziunea materialului KPa 

  
30 

 
60 

 
10 

 
30 

 
60 

 
10 

 
30 

 
60 

 
80 

  Înãltimea maximã a rambleului, h max, în m 
   0  

3,00 
 

4,00 
 

3,00 
 

5,00 
 

6,00 
 

4,00 
 

6,00 
 

8,00 
 

10,00 
  1:10  

2,00 
 

3,00 
 

2,00 
 

4,00 
 

5,00 
 

3,00 
 

5,00 
 

6,00 
  

7,00 
  1:5  

1,00 
 

2,00 
 

1,00 
 

2,00 
 

3,00 
 

2,00 
 

3,00 
 

4,00 
  

5,00 
  1:3  

- 
 

- 
 

- 
 

1,00 
 

2,00 
 

1,00 
 

2,00 
 

3,00 
  

4,00 
 
  
14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmãtoarele: 
 - platformã fãrã strat de formã  +/-  3 cm 
 - platformã cu strat de formã  +/-  5 cm 
 - taluz neacoperit    +/- 10 cm 
 Denivelãrile sunt mãsurate sub lata de 3 m lungime. 
 Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fatã de cea proiectã este de + 50 cm. 
 
 14.6. Prescriptii aplicabile pãmânturilor sensibile la apã 
 14.6.1. Când la realizarea rambleurilor sunt folosite pãmânturi sensibile la apã, 

“Inginerul” va putea ordona Antreprenorului urmãtoarele: 
   - asternerea si compactarea imediatã a pãmânturilor din debleuri sau gropi de 

împrumut cu un grad de umiditate convenabil; 
   - un timp de asteptare dupã asternere si scarificarea, în vederea eliminãrii apei în 

exces prin evaporare; 
   - tratarea pãmântului cu var pentru reducerea umiditãtii; 
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   - practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umiditãtii pãmânturilor cu 
exces de apã. 

 Când umiditatea naturalã este mai micã decât cea optimã se vor executa stropiri succesive. 
 Pentru aceste pãmânturi “Inginerul” va putea impune Antreprenorului mãsuri speciale 

pentru evacuarea apelor. 
 
 14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stâncos 
 14.7.1. Materialul stâncos rezultat din derocãri se va împrãstia si nivela astfel încât sã se 

obtinã o umpluturã omogenã si cu un volum minim de goluri. 
 Straturile elementare vor avea grosimea determinatã în functie de dimensiunea 

materialului si posibilitãtile mijloacelor de compactare. Aceastã grosime nu va putea, în nici un 
caz, sã depãseascã 0,80 m în corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor 
contine blocuri mai mari de 0,20 m. 

 Blocurile de stâncã ale cãror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor 
fi fractionate. “Inginerul” va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor în 
depozite definitive. 

 Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sã fie omogenã. 
Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stâncoase, prezentând un 
procentaj de goluri ridicat, este interzisã. 

 14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu 
utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceastã compactare va fi însotitã de o stropire cu apã, 
suficientã pentru a facilita aranjarea blocurilor. 

 Controlul compactãrii va fi efectuat prin mãsurarea parametrilor Q/S unde: 
Q - reprezintã volumul rambleului pus în operã într-o zi, mãsurat în mc dupã 

compactare; 
S - reprezintã suprafata compactatã într-o zi de utilajul de compactare care s-a 

deplasat cu viteza stabilitã pe sectoarele experimentale. 
Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitã cu ajutorul unui tronson de încercare controlat 

prin încercãri cu placa. Valoarea finalã va fi cea a testului în care se obtin module de cel putin 
500 bari si un raport E2/E1 inferior lui 0,15. 

 Încercãrile se vor face de Antreprenor într-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi 
înscrise în registrul de santier. 

 14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelatã, admitându-se aceleasi tolerante ca si în cazul 
debleurilor în material stâncos, art.12 tab.4. 

 Denivelãrile pentru taluzurile neacoperite trebuie sã asigure fixarea blocurilor pe cel putin 
jumãtate din grosimea lor. 

 
 14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase 
 14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazã concomitent cu îmbrãcarea 

taluzurilor, în scopul de a le proteja de eroziune. Pãmântul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi 
compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupã corectarea 
granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactãrii prescrise. 

 14.8.2. Straturile din pãmânturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea 
unei umiditãti omogene pe întreaga grosime a stratului elementar. 

 14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitându-se tolerantele arãtate la art.12 
tab.4. Aceste tolerante se aplicã straturilor de pãmânt care protejeazã platforma si taluzurile 
nisipoase. 
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 14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrãrilor de artã (culei, aripi, 

ziduri de sprijin, etc.) 
 14.9.1. În lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele 

lucrãrilor de artã vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite în patul drumului, cu 
exceptia materialelor stâncoase. Pe o lãtime minimã de 1 metru, mãsuratã de la zidãrie, mãrimea 
maximã a materialului din carierã, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii. 

          14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea 
integritãtii lucrãrilor de artã. 

 Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobãrii “Inginerului” sau 
reprezentantului acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artã întinderea zonei lor de 
folosire. 

 
 
 14.10. Protectia împotriva apelor 
 Antreprenorul este obligat sã asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si 

inundatiilor provocate de ploi, a cãror intensitate nu depãseste intensitatea celei mai puternice 
ploi înregistrate în cursul ultimilor zece ani. 

 Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizatã de cea mai apropiatã 
statie pluviometricã. 

 
 ART.15. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR 
 Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-se 

sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei. 
 ªantul sau rigola trebuie sã rãmânã constant, paralel cu piciorul taluzului. În nici un caz nu 

va fi tolerat ca acest paralelism sã fie întrerupt de prezenta masivelor stâncoase. Paramentele 
santului sau ale rigolei vor trebui sã fie plane iar blocurile în proeminentã sã fie tãiate. 

 La sfârsitul santierului si înainte de receptia finalã, santurile sau rigolele vor fi complet 
degajate de bulgãri si blocuri cãzute. 

 
 ART.16. FINISAREA PLATFORMEI 
 16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectând 

cotele în profil în lung si în profil transversal, declivitãtile si lãtimea prevãzute în proiect. 
 Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date în tabelul 5, respectiv, în tabelul 

4. 
          În ce priveste lãtimea platformei si cotele de executie abaterile limitã sunt: 
 - la lãtimea platformei: 
  +/- 0,05 m, fatã de ax 
  +/- 0,10 m, pe întreaga lãtime 
 - la cotele proiectului: 
  +/- 0,05 m, fatã de cotele de nivel ale proiectului. 
 16.2. Dacã executia sistemului rutier nu urmeazã imediat dupã terminarea terasamentelor, 

platforma va fi nivelatã transversal, urmãrind realizarea unui profil acoperis, în douã ape, cu 
înclinarea de 4% spre marginea acestora. În curbe se va aplica deverul prevãzut în piesele 
desenate ale proiectului, fãrã sã coboare sub o pantã transversalã de 4%. 
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 ART.17. ACOPERIREA CU PÃMÂNT VEGETAL 
 Când acoperirea cu pãmânt vegetal trebuie sã fie aplicatã pe un taluz, acesta este în 

prealabil tãiat în trepte sau întãrit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a 
le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pãmânt vegetal. 

 Terenul vegetal trebuie sã fie fãrâmitat, curãtat cu grijã de pietre, rãdãcini sau iarbã si 
umectat înainte de rãspândire. 

 Dupã rãspândire pãmântul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor. 
 Executarea lucrãrilor de îmbrãcare cu pãmânt vegetal este în principiu, suspendatã pe 

timp de ploaie. 
 
 ART.18. DRENAREA APELOR SUBTERANE 
 Antreprenorul nu este obligat sã construiascã drenuri în cazul în care apele nu pot fi 

evacuate gravitational. 
Lucrãrile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sã se dovedeascã necesare, vor fi 

definite prin dispozitii de santier de cãtre “Inginer” si reglementarea lor se va face, în lipsa unor 
alte dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale. 

 
 ART.19. ÎNTRETINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE 
 În timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sã execute în timp util si pe 

cheltuiala sa lucrãrile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sã mentinã scurgerea apelor, si sã 
repare toate zonele identificate cu tasãri datoritã proastei executii. 

 În afarã de aceasta, Antreprenorul va trebui sã execute în aceeasi perioadã, la cererea 
scrisã a “Inginerului”, si toate lucrãrile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este 
rãspunzãtor. 

 
 ART.20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRÃRILOR 
 20.1. Controlul calitãtii lucrãrilor de terasamente constã în: 
 - verificarea trasãrii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare; 
 - verificarea pregãtirii terenului de fundatie (de sub rambleu); 
 - verificarea calitãtii si stãrii pãmântului utilizat pentru umpluturi; 
 - verificarea grosimii straturilor asternute; 
 - verificarea compactãrii umpluturilor; 
 - controlul caracteristicilor patului drumului. 
 20.2. Antreprenorul este obligat sã tinã evidenta zilnicã, în registrul de laborator, a 

verificãrilor efectuate asupra calitãtii umiditãtii pãmântului pus în operã si a rezultatelor obtinute 
în urma încercãrilor efectuate privind calitatea lucrãrilor executate. 

           Antreprenorul nu va trece la executia urmãtorului strat dacã stratul precedent nu a 
fost finalizat si aprobat de Inginer. 

 Antreprenorul va întretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pânã la acoperirea 
acestora cu stratul urmãtor. 

 
 20.3. Verificarea trasãrii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de 

trasare 
 Aceastã verificare se va face înainte de începerea lucrãrilor de executie a terasamentelor 

urmãrindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibilã fiind de +/-
0,10 m în raport cu reperii pichetajului general. 
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 20.4. Verificarea pregãtirii terenului de fundatie (sub rambleu) 
 20.4.1. Înainte de începerea executãrii umpluturilor, dupã curãtirea terenului, îndepãrtarea 

stratului vegetal si compactarea pãmântului, se determinã gradul de compactare si deformarea 
terenului de fundatie. 

 20.4.2. Numãrul minim de probe, conform STAS 2914-84, pentru determinarea gradului 
de compactare este de 3 încercãri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate. 

 Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 mc umpluturã. 
 20.4.3. Verificãrile efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calitãtii 

lucrãrilor ascunse, specificându-se si eventuale remedieri necesare. 
 20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin mãsurãtori cu deflectometru cu 

pârghii, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a 
capacitãtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002. 

 20.4.5. Mãsurãtorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale amplasate la 
max. 25 m unul dupã altul, în trei puncte (stânga, ax, dreapta). 

 20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considerã realizatã capacitatea portantã 
necesarã dacã deformatia elasticã, corespunzãtoare vehiculului etalon de 10 KN, se încadreazã în 
valorile din tabelul 9, admitându-se depãsiri în cel mult 10% din punctele mãsurate. Valorile 
admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie în functie de tipul pãmântului de 
fundatie sunt indicate în tabelul 9. 

 20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face în corelatie 
cu mãsurãtorile cu deflectometrul, în punctele în care rezultatele acestora atestã valori de 
capacitate portantã scazutã. 

 
 20.5. Verificarea calitãtii si stãrii pãmântului utilizat pentru umpluturi 
 Verificarea calitãtii pãmântului constã în determinarea principalelor caracteristici ale 

pãmântului, conform tabelului 2. 
 
 20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute 
 Va fi verificatã grosimea fiecãrui strat de pãmânt asternut la executarea rambleului. 

Grosimea mãsuratã trebuie sã corespundã grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul 
de pãmânt respectiv si utilajele folosite la compactare. 

 
 20.7. Verificarea compactãrii umpluturilor 
 20.7.1. Determinãrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat 

de pãmânt pus în operã. 
 În cazul pãmânturilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza 

stratului, când acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului 
când grosimea este mai micã de 25 cm. În cazul pãmânturilor necoezitive se va preleva o singurã 
probã din fiecare punct, care trebuie sã aibã un volum de min. 1000 cm3, conform STAS 2914 - 
84 cap.7. Pentru pãmânturile stâncoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la 
tabelul 5. 

 Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitãtii în stare uscatã a 
acestor probe cu densitatea în stare uscatã maximã stabilitã prin încercarea Proctor, STAS 
1913/13-83. 

 Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minimum trei puncte repartizate 
stânga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 mp de strat compactat. 
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 La stratul superior al rambleului si la patul drumului în debleu, verificarea gradului de 
compactare realizat se va face în minimum trei puncte repartizate stânga, ax, dreapta. Aceste 
puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m. 

 20.7.2. În cazul când valorile obtinute la verificãri nu sunt corespunzãtoare celor 
prevãzute în tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactãrii, fie scarificarea si recompactarea 
stratului respectiv. 

 20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmãtor decât numai dupã obtinerea gradului 
de compactare prescris, compactarea ulterioarã a stratului ne mai fiind posibilã. 

 20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu 
deflectometrul cu pârghie. 

 
 20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului 
 20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupã terminarea executiei 

terasamentelor si constã în verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitãtii, cu 
ajutorul deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului. 

 20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m 
fatã de prevederile proiectului. În ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor, 
tolerantele sunt cele arãtate la pct.12.13 (Tabelul 4) si la pct.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini. 

 Verificãrile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distantã. 
 20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin mãsurãtori cu deflectometrul 

cu pârghie. 
 Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea portantã necesarã la nivelul patului 

drumului se considerã realizatã dacã, deformatia elasticã, corespunzãtoare sub sarcina osiei 
etalon de 115 KN, are valori mai mari decât cele admisibile, indicate în tabelul 9, în cel mult 10% 
din numãrul punctelor mãsurate. 

 
 

Tabel 9 
Tipul de pãmânt conform SR EN 1997 ȘI SR EN 

1992 
Valoarea admisibilã a deformatiei 

elastice 1/100 mm 
Nisip prãfos, nisip argilos 350 

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, 
praf 400 

Argilã prãfoasã, argilã nisipoasã, argilã prafoasã 
nisipoasã, argilã 

 
450 

 
 Când mãsurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu pârghie, nu este posibilã, 

Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer. 
 În cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevãzutã în STAS 2914/4-

89, frecventa încercãrilor va fi de 3 încercãri pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m 
lungime. 
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C A P I T O L U L  III 
 

RECEPTIA LUCRÃRII 
 
 Lucrãrile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe 

faze de excutie), unei receptii preliminare si unei receptii finale. 
 
 ART.21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 
 21.1. În cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrãri ascunse) se efectueazã conform 

Regulamentului privind controlul de stat al calitãtii în constructii, aprobat cu HG 272/94 si 
conform Procedurii privind controlul statului în fazele de executie determinante, elaboratã de 
MLPAT si publicatã în Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica dacã partea de 
lucrãri ce se receptioneazã s-a executat conform proiectului si atestã conditiile impuse de 
normativele tehnice în vigoare si de prezentul caiet de sarcini. 

           21.2. În urma verificãrilor se încheie proces verbal de receptie pe faze, în care se 
confirmã posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmãtoare. 

 21.3. Receptia pe faze se efectueazã de cãtre “Inginer” si Antreprenor, iar documentul ce 
se încheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnãturi. 

 21.4. Receptia pe faze se va face în mod obligatoriu la urmãtoarele momente ale lucrãrii: 
   - trasarea si pichetarea lucrãrii; 
   - decaparea stratului vegetal si terminarea lucrãrilor pregãtitoare; 
   - compactarea terenului de fundatie; 
   - în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înãltimea de umpluturã si la 

realizarea umpluturii sub cota stratului de formã sau a patului drumului; 
   - în cazul sãpãturilor, la cota finalã a sãpãturii. 
 21.5. Registrul de procese verbale de lucrãri ascunse se va pune la dispozitia organelor de 

control, cât si a comisiei de receptie preliminarã sau finalã. 
 21.6. La terminarea lucrãrilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la 

efectuarea receptiei preliminare a lucrãrilor, verificându-se: 
   - concordanta lucrãrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de 

sarcini speciale si a proiectului de executie; 
   - natura pãmântului din corpul drumului. 
 21.7. Lucrãrile nu se vor receptiona dacã: 
   - nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevãzute în proiect; 
   - nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului cât si pe 

fiecare strat în parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze); 
   - lucrãrile de scurgerea apelor sunt necorespunzãtoare; 
   - nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei; 
   - se observã fenomene de instabilitate, începuturi de crãpãturi în corpul 

terasamentelor, ravinãri ale taluzurilor, etc.; 
   - nu este asiguratã capacitatea portantã la nivelul patului drumului. 
         Defectiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili si 

modul si termenele de remediere. 
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 ART.22. RECEPTIA PRELIMINARÃ, LA TERMINAREA 
LUCRÃRILOR 

 
 Receptia preliminarã se face la terminarea lucrãrilor, pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de receptie a lucrãrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu 
HGR 273/94. 

 
 ART. 23. RECEPTIA FINALÃ 
 
 La receptia finalã a lucrãrii se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele si 

dacã acestea au fost întretinute corespunzãtor în perioada de garantie a întregii lucrãri, în 
conditiile respectãrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94. 

 
REFERINTE NORMATIVE 

 
 I. ACTE NORMATIVE 
 
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat în 

MO 397/24.08.2000   închidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie în vederea 
executãrii de lucrãri în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 

NGPM/1996      - Norme generale de protectia muncii. 
NSPM nr.79/1998-Norme privind exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor. 
Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace 

tehnice de stingere. 
Ordin AND nr. 116/1999 -Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrãri de 

întretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor. 
  
II. NORMATIVE TEHNICE 
 
CD 31-2002 -Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a 

capacitãtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide. 
 
 III. STANDARDE 
 
SR EN 933-2012  - Agregate naturale pentru lucrãri de cãi ferate si drumuri. Metode de 

încercare. 
SR 1913       - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pãmânturilor. 
STAS 1709/1-90 -Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. 

Adâncimea de înghet în complexul rutier. Prescriptii de calcul. 
STAS 1709/2-90 -Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. 

Prevenirea si remedierea degradãrilor din înghet-dezghet. Prescriptii tehnice. 
STAS 1709/3-90 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri. 

Determinarea sensibilitãtii la înghet a pãmânturilor de fundatie. Metoda de determinare. 
STAS 1913/1-82  -Teren de fundare. Determinarea umiditãtii. 
STAS 1913/3-76 - Teren de fundare. Determinarea densitãtii pãmânturilor. 
STAS 1913/4-86 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
STAS 1913/5-85 - Teren de fundare. Determinarea granulozitãtii. 
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STAS 1913/12-88  -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale 
pãmânturilor cu umflãri si contractii mari. 

STAS 1913/13-83 -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 
Încercarea Proctor. 

STAS 1913/15-75 -Teren de fundare. Determinarea greutãtii volumice pe teren. 
STAS 2914-84  -Lucrãri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate. 
 
 
 
 
 

ÎNTOCMIT, 
 

ing. Pavil Bogdan 
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CAIET DE SARCINI 
 

2. Strat din balast amestec optimal 
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PREVEDERI GENERALE 
 
  Prezentul Caiet de Sarcini se aplică la execuţia straturilor de fundaţie din balast şi 

balast optimal din structurile rutiere şi cuprinde condiţiile tehnice care trebuie îndeplinite de 
materialele folosite  

  Antreprenorul va efectua, într-un laborator autorizat, toate încercările şi determinările 
cerute de prezentul Caiet de Sarcini şi orice alte încercări şi determinări cerute de Consultant. 

  În completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie să respecte 
prevederile standardelor şi normelor în vigoare. 

  Cu cel puţin 14 zile înaintea începerii lucrărilor la stratul de fundaţie, Antreprenorul va 
prezenta spre aprobare Consultantului, Procedura de Execuţie a statului de fundaţie, care va conţine, 
printre altele: 

o programul de execuţie a stratului de fundaţie; 
o utilajele folosite pentru producerea şi transportul agregatelor; 
o utilajele folosite pentru producerea amestecului optimal; 
o utilajele folosite pentru transportul, împrăştierea, udarea şi compactarea amestecului; 
o sursele (balastiere, furnizori) şi depozitele de agregate, inclusiv căile de acces la acestea. 
  Pentru definitivarea procedurii de execuţie, Antreprenorul va executa sectoare de 

probă, a căror dimensiuni şi locaţii vor fi stabilite împreună cu Consultantul. 
  După executarea sectoarelor de probă, procedura de execuţie va fi completată cu 

informaţii privind tehnologia de aşternere şi compactare: 
o caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, lăţime, presiunea pneurilor, 

caracteristici de vibrare, viteză); 
o numărul de treceri cu şi fără vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform 

prevederilor prezentului Caiet de Sarcini; 
o numărul de sub-straturi în care se va executa stratul de fundaţie (atunci când gradul de 

compactare cerut nu se poate realiza prin aşternerea într-un singur strat); 
o grosimea stratului (sub-straturilor) înainte de compactare; 
  Antreprenorul trebuie să se asigure că prin toate procedurile aplicate, îndeplineşte 

cerinţele prevăzute de prezentul Caiet de Sarcini. 
  Antreprenorul va înregistra zilnic date referitoare la execuţia lucrărilor şi la rezultatele 

obţinute în urma măsurătorilor, testelor şi sondajelor. 
  Antreprenorul va realiza verificări suplimentare, dacă acestea sunt solicitate de 

Consultant. 
 

1. CARACTERISTICI GEOMETRICE 
 

1.1. Generalitati 
Necesitatea testarii si declararii tuturor caracteristicilor din acest capitol trebuie limitata in 

concordanta cu utilizarile particulare, utilizarea finala sau originea agregatului. Cand este necesar, 
incercarile stabilite in capitolul 1 trebuie realizate pentru a determina caracteristicile geometrice 
corespunzatoare 

 
1.2. Clase de granulozitate 
Toate agregatele trebuie notate in raport cu clasa granulara d/D si trebuie sa respecte 

caracteristicile de granulozitate stabilite la 1.3. 
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Clasele de granulozitate trebuie stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in 
tabelul 1 si sa contina seria de baza, sau seria de baza plus seria 1, sau seria de baza plus seria 2. 

Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria 1 si din seria 2. 
Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai mica dimensiune d a claselor granulare 

nu trebuie sa fie mai mic de 1,4. 
 

Tabel 1 - Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate 
 

Serie de baza 
mm 

Serie de baza + seria 
1 

mm 

Setul de baza + seria 
2 

mm 
0 
1 
2 
4 
- 
- 
8 
- 
- 
- 
- 

16 
- 
- 

31.5 (32) 
- 
- 
- 

63 
- 
- 

0 
1 
2 
4 

5.6 (5) 
- 
8 
- 

11.2 (11) 
- 
- 

16 
- 

22.4 
31.5 (32) 

- 
45 
56 
63 
- 

90 

0 
1 
2 
4 
- 

6.3 (6) 
8 
10 
- 

12.5 (12) 
14 
16 
20 
- 

31.5 (32) 
40 
- 

63 
80 
- 
- 

Nota 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatiile particulare. 
Nota 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri simplificate ale 

claselor de granulozitate. 
 
1.3. Granulometrie 
 
1.3.1. Generalitati 
 
Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform EN 933-1, trebuie sa se supuna 

cerintelor din 1.3.2 si 1.3.3, corespunzator marimii agregatului d/D. 
Sunt permise combinatii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat 

mixt. 
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Nota - Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie 
omogenizate. Cand agregatele de densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija 
pentru evitarea segregarii. 

Cand se stabileste ca cel putin 90% din sortarile agregatelor sunt supuse unui control de 
productie al fabricii, luat din loturi diferite pe o perioada de maxim 6 luni, tolerantele sortarii 
declarate de producator trebuie sa se incadreze intre limitele stabilite in 1.3.2 si 1.3.3. 

 
 

Tabel 2 - Cerinte generale de granulometrie 
 

Ag
regat 

Dime
nsiune 

mm 

Procent de trecere exprimat ca masa Cat
egorie G 2 

Da 
1.

4 Db c Dd dc 

e 
d/

2b c 

Ag
regat 

grosier 

d = 1 
si 
D > 2 

10
0 

98 
la 100 

85 
la 99 

0 
la 15 

0 
la 5 

Gc 
85-15 

10
0 

98 
la 100 

80 
la 99 

0 
la 20 

0 
la 5 

Gc 
80-20 

Fi
n 

d = 0 
si 

D = 
6.3 

10
0 

98 
la 100 

85 
la 99 - - GF 

85 
10

0 
98 

la 100 
80 

la 99 - - GF 
80 

A
mestec 
agregat 

d = 0 
si 

D > 
6.3 

- 10
0 

85 
la 99 - - GF 

85 
10

0 
98 

la 100 
80 

la 99 - - GF 
80 

10
0 - 75 

la 99 - - GF 
75 

 
1.3.2. Agregatul grosier 
Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare stabilite in tabelul 2 

corespunzator valorilor d/D. 
Cand se solicita, pentru agregatele grosiere sortate la care d/D = 2 se aplica urmatoarele cerinte 

complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie: 
- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 3; 
- producatorul trebuie sa documenteze si, la cerere, sa declare tipul sortarii care trece pe sita 

mijlocie. Abaterile limita trebuie sa respecte cerintele categoriilor selectate in tabelul 3, in 
concordanta cu o anumita aplicatie sau de utilizare finala. 

Pentru cazul particular in care agregatul grosier are D/d < 2, nu vor fi cerinte in plus fata de 
cele stabilite in tabelul 2. 
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Tabelul 3 - Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere 

pentru site mijlocii 

D/d 
Site 

mijlocii 
mm 

Limite generale si tolerante 
pentru sitele mijlocii (procentul 
masei care trece) unde D/d > 2 

Categoria 
GT Limite 

generale 

Deviatiile 
limita ale 
sortarii tip 

declarate de 
producator 

< 4 D/1.4 25 la 80 ± 15 GTc25/15 
20 la 70 ± 15 GTc20/15 

> 4 D/2 20 la 70 ± 17.5 GTc20/17.
5 

nu se solicita GTNR 

Cand sitele mijlocii calculate mai sus nu sunt cuprinse in seria ISO565/R20 se va folosi 
cea mai apropiata sita din serie 

1.3.3. Agregat fin si mixt 
Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare stabilite in tabelul 2. 
Cand este solicitat, producatorul trebuie sa documenteze si, la cerere, sa declare tipul sortarii 

pentru fiecare granulatie de agregat fin si agregat mixt produsa. Deviatiile limita trebuie sa respecte 
cerintele mentionate in tabelul 4 conform cu o anumita aplicatie sau cu utilizarea finala. 

 
Tabelul 4 - Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru 

agregate fine si agregate mixte 
Abateri limita 

Procent de trecere exprimat ca masa 
Categoria 

Sita D Sita D/2 Sita de 
0.063 mm 

Agregat 
fin 

GTF 

Agregat 
mixt 

GTA 

± 5 
± 5 
± 7 

± 10 
± 20 
± 25 

± 3 a 

± 4 b 

± 5 c 

GTF 10 
GTF 20 
GTF 25 

GTA 10 
GTA 20 
GTA 25 

Nu se solicita GTFNR GTANR 
Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria ISO565/R20 se va 

folosi cea mai apropiata sita din serie. 
Nota - Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul 2. 

a Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabelul 8). 
b Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, f5 si f7 pentru agregate 

mixte (vezi tabelul 8). 
c Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si f3, f5, f7 si f9 pentru agregate 

mixte (vezi tabelul 8). 
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1.4. Forma agregatului grosier 
Cand se solicita, forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui de 

aplatizare, asa cum este stabilit in EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie sa reprezinte incercarea de 
referinta pentru determinarea formei agregatelor grosiere. Indicele de aplatizare trebuie declarat 
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 5, in concordanta cu o anumita aplicatie sau cu 
utilizarea finala. 

 
Tabelul 5 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare 

 

Indice de aplatizare Categoria 
FI 

≤ 20 
≤ 35 
≤ 50 
≤ 50 

FI20 
FI35 
FI50 

FIDeclarat 
Nu se solicita FINR 

 
Cand se solicita, indicele de forma determinat conform EN 933-4, trebuie declarat conform cu 

categoria relevanta specificata in tabelul 6, in concordanta cu o anumita aplicatie sau de utilizarea 
finala. 

 
Tabelul 6 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare 

 

Indice de forma Categoria 
SI 

≤ 20 
≤ 40 
≤ 50 
≤ 55 

SI20 
SI40 
SI55 

SIDeclarat 
Nu se solicita SINR 

 
1.5. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor rotunjite din 

agregate grosiere 
 
Cand se solicita, procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din 

agregatele grosiere, determinat conform EN 933-5, trebuie declarat conform cu categoria relevanta 
stabilita in tabelul 7. 

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria C90/3 si nu 
necesita o incercare suplimentara. 
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Tabelul 7 - Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul 
particulelor rotunjite din agregate grosiere. 

 
Fractiunea de masa de 

particule sfaramate sau 
zdrobite 

% 

Fractiunea de masa de 
particule total rotunjite 

% 

Categoria 
 

C 

de la 90 pana la 100 
de la 50 pana la 100 

de la 50 la 100 
- 
- 

Valoare declarata 

de la 0 pana la 3 
de la 0 pana la 10 
de la 0 pana la 30 
de la 0 pana la 50 
de la 0 pana la 70 
Valoare declarata 

C90/3 
C50/10 
C50/30 
CNR/50 
CNR/70 
CDeclarat 

Nu se solicita Nu se solicita CNR 
 
1.6. Continut de parti fine 
Cand se solicita, continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat 

conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 8. 
Tabelul 8 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine 

 

Agregat 
Fractia de masa care 

trece pe sita de 0.063 mm 
% 

Categoria 
f 

Grosier 

≤ 2 
≤ 4 
> 4 

f2 

f4 

fDeclarata 

nu se solicita fNR 

Fin 

≤ 3 
≤ 7 
≤ 10 
≤ 16 
≤ 22 
>22 

f3 

f7 

f10 

f16 

f22 

fDeclarata 
nu se solicita fNR 

Mixt 

≤ 3 
≤ 5 
≤ 7 
≤ 9 
≤ 12 
≤ 15 
> 15 

f3 

f5 

f7 

f9 

f12 

f15 

fDeclarata 
nu se solicita fNR 
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1.7. Calitatea partilor fine 
Cand continutul de parti fine dintr-un agregat fin depaseste o fractiune de masa de 3% si exista 

o dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare suplimentara. Cand se solicita, 
agregatele pot fi evaluate pentru determinarea efectelor negativeale partilor fine, conform anexei A. 

 
2. CARACTERISTICI FIZICE 
2.1. Generalitati 
Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol variaza in functie de 

intrebuintarea finala, sau natura agregatului. Cand se solicita, incercarile stabilite in capitolul 2 
trebuie realizate astfel incat sa determine caracteristicile fizice corespunzatoare. 

2.2. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier 
Cand se solicita, rezistenta la fragmentare trebuie determinata in termenii coeficientului Los 

Angeles, asa cum este stabilit in EN 1097-2:2010. Metoda de incercare Los Angeles trebuie sa 
reprezinte incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare. Coeficientul Los 
Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9 in concirdanta cu o 
anumita aplicatie sau utilizare finala. 

 
Tabelul 9 - Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles 

 
Caoeficient Los Angeles Categorie 

LA 

≤ 20 
≤ 25 
≤ 30 
≤ 35 
≤ 40 
≤ 50 
≤ 60 
> 60 

LA20 

LA25 

LA30 

LA35 

LA40 

LA50 

LA60 

LADeclarat 
nu se solicita LANR 

Cand se solicita, rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform EN 1097-2:2010 
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 10 in concordanta cu 
o anumita aplicatie sau utilizare finala. 

 
Tabelul 10 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact 

Valoarea incercarii la impact 
% 

Categoria 
SZ 

≤ 18 
≤ 22 
≤ 26 
≤ 32 
≤ 35 
≤ 38 
> 38 

SZ18 

SZ22 

SZ26 

SZ32 

SZ35 

SZ38 

SZDeclarat 
nu se solicita SZNR 
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2.3. Rezistenta la uzura a agregatului grosier 
Cand se solicita, rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro-Deval, MDE) 

determinata conform EN 1097-1:2011, trebuie declarata conform cu categoria relevanta specificata in 
tabelul 11 in concordanta cu o anumita aplicatie sau utilizare finala. 

 
Tabelul 11 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzura 

Coeficientul micro-Deval Categoria 
MDE 

≤ 20 
≤ 25 
≤ 35 
≤ 50 
> 50 

MDE 20 

MDE 25 

MDE 35 

MDE 50 

MDE Declarat 
nu se solicita MDE NR 

2.4. Densitatea granulelor 
Cand se solicita, densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097-6:2013, 

capitolele 7, 8 sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate. 
 
2.5. Absorbtia apei 
Cand se solicita, absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097-6:2013, capitolele 7, 

8 sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate. 
 
3. CARACTERISTICI CHIMICE 
3.1. Generalitati 
Necesitatea incercarilor si declararea tuturor caracteristicilor stabilite in prezentul capitol 

variaza in functie de intrebuintare si originea agregatului. Daca este cazul, incercarile stabilite in 
capitolul 6 trebuie realizate pentru determinarea caracteristicilor chimice corespunzatoare. 

 
3.2. Sulfat solubil in acid 
Cand se solicita, continutul de sulfat solubil in acid al agregatelor combinate pentru materiale 

legate hidraulic, determinat conform SR  EN 1744-1+A1:2013,  trebuie declarat conform cu 
categoria relevanta stabilita in tabelul 12. 

Tabelul 12 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulfat solubil in 
acid  

 

Agregat 
Cantinutul de sulfat 
solubil in acid 

% 

Categoria 
AS 

Agregate, altele decat 
zgura de furnal racita in aer 

≤ 0.2 
≤ 0.8 
> 0.8 

AS0.2 

AS0.8 

ASDeclarat 

nu se solicita ASNR 

Zgura de furnal racita 
in aer 

≤ 1.0 
> 1.0 

AS1.0 

ASDeclarat 

nu se solicita ASNR 
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3.3. Sulf total 
 
Cand se solicita, continutul de sulf total al agregatului, determinat conform SR  EN 1744-

1+A1:2013, capitolul 11, trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 13. 
 

Tabelul 13 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulf total 
 

Agregat Continutul de sulf total 
% 

Categoria 
S 

Agregate, altele decat 
zgura de furnal racita in aer 

≤ 1 
> 1 

S1 

SDeclarat 

nu se solicita SNR 

Zgura de furnal racita 
in aer 

≤ 2 
> 2 

S2 

SDeclarat 

nu se solicita SNR 

 
3.4. Alti constituienti 
 
3.4.1. Constituienti care altereaza gradul de stabilitate si intarire a amestecurilor legate 

hidraulic 
 
Agregatele si filerele de agregate care contin substante organice sau alte substante in proportii 

care altereaza gradul de stabilitate a amestecurilor legate hidraulic, trebuie evaluate din punct de 
vedere al timpului de intarire si al rezistentei la compresiune conform cu SR  EN 1744-1+A1:2013, 
15.3. 

Proportiile acestor materiale trebuie sa fie astfel incat acestea sa nu produca: 
a) cresterea timpului de priza a mortarului cu mai mult de 120 min; 
b) scaderea rezistentei la compresiune a probelor de mortar cu mai mult de 20% in 28 zile. 
Prezenta materiei organice trebuie sa fie determinata conform SR  EN 1744-1+A1:2013, 15.1 

(incercarea cu hidroxid de sodiu). Daca rezultatul indica prezenta acidului humic, prezenta acizilor 
fulvici trebuie determinata conform SR  EN 1744-1+A1:2013, 15.2. Daca culoarea lichidului 
supernatat din aceste incercari este mai putin intensa decat culorile standard, atunci agregatele trebuie 
considerate ca necontinand materie organica. 

 
3.4.2. Constituienti cae afecteaza stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie 

utilizate pentru agregate nelegate. 
 
3.4.2.1. Stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie 
 
Cand se solicita, stabilitatea volumului agregatelor din zgura de otelarie trebuie sa fie 

determinata conform SR  EN 1744-1+A1:2013, 19.3. Agregatul din zgura de otelarie va fi considerat 
stabil din punct de vedere al volumului, daca expansiunea sa nu fie mai mare decat valoarea maxima 
specificata, declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 14, in concordanta cu o 
anumita aplicatie sau cu utilizarea finala. Pentru determinarea continutului de oxid de magneziu 
(MgO), se va aplica incercarea stabilita in EN 196-2:2013 
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Tabelul 14 - Categorii pentru valorile maxime ale expansiunii agregatelor din 
zgura de otelarie 

 
Tip de zgura de otelarie Expansiune 

Procente de volum 
Categoria 

V 

zgura - BOFa/zgura 
EAFb 

≤ 5 
≤ 7.5 
≤ 10 
> 10 

V5 

V7.5 

V10 

VDeclarata 

nu se solicita VNR 
a zgura - BOF: zgura de furnal cu oxigen 
b zgura - EAF: zgura de furnal cu arc electric 

 
3.4.2.2. Descompunerea silicatului dicalcic din zgurile de furnal racite in aer 
Cand se solicita, agregatele din zgura de furnal racite in aer trebuie incercate conform SR  EN 

1744-1+A1:2013, 19.1 si nu trebuie sa contina silicat dicalcic descompus. 
 
3.4.2.3. Descompunerea fierului din zgura de furnal racita in aer 
Cand se solicita, agregatele din zgura de furnal racite in aer trebuie incercate conform SR  EN 

1744-1+A1:2013, 19.2 si nu trebuie sa contina foer descompus. 
 
3.4.3. Componenti solubili in apa 
Cand se solicita o determinare a componentelor solubile in apa, se va prepara un aluat conform 

SR EN 1744-3 2003. 
 
3.4.4. Impuritati 
Cand se solicita, agregatele nu trebuie sa contina materii straine ca: lemn, sticla si material 

plastic, care deterioreaza utilizarea finala a produsului. 
 
4. DURABILITATE 
 
4.1. Generalitati 
Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol trebuie limitate 

conform unei anumite aplicatii, sau utilizari finale, sau naturii agregatului. Cand se solicita, 
incercarile stabilite in capitolul 7 trebuie efectuate astfel incat sa determine proprietatile de 
durabilitate necesare. 

 
4.2. Actiunea radiatiei solare asupra bazaltului „Sonnenbrand” 
Cand sunt semne de eroziune „de tipul radiatiei solare”, pierderea de masa si rezistenta la 

fragmentare trebuie determinate conform SR EN 1367-3:2002/AC:2004 si EN 1097-2:2010. 
In completarea incercarii la firbere, pierderea de masa si rezistenta la fragmentare (SBSZ sau 

SBLA) trebuie declarate conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 15 in concordanta cu o 
anumita aplicatie sau utilizare finala. 
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Tabelul 15 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la „Sonnenbrand” 
 

Metoda de 
incercare 

Rezultate % Categorie 

SB 
Incercarea la 

firbere si 
 
 
a) incercarea la 

impact sau 
 
 
b) incercarea 

Los Angeles 
 

Cresterea 
valorii de impact 
dupa fierbere 

 
Cresterea 

valorii de impact 
dupa fierbere 

 
Cresterea 

coeficientului Los 
Angeles dupa 
fierbere 

≤ 1 
 
 
 

≤ 5 
 
 
 

≤ 8 

 
 
 
 

SBSZ 

 

 

 

SBLA 

Incercarea la 
fierbere si 

 
a) incercarea la 

impact sau 
 
b) incercarea 

Los Angeles 
 

Pierderi de 
masa dupa fierbere 

 
Pierderi de 

masa dupa fierbere 
 
Cresterea 

coeficientului Los 
Angeles dupa 
fierbere 

> 1 
 
 

> 5 
 
 

> 8 

 
 
 

SBSZ Declarata 

 
 

SBSZ Declarata 

 

nu se solicita SBNR 

 
4.3. Rezistenta la inghet - dezghet 
 
4.3.1. Generalitati 
Modalitatile generale de utilizare a agregatelor intr-un mediu care este supus la inghet si 

dezghet este prezentat in anexa B. 
 
4.3.2. Absorbtia de apa ca incercare de selctare pentru rezistenta la inghet - dezghet 
Cand se solicita, valoarea absorbtiei de apa ca incercare de selectare trebuie determinata 

conform cu procedurile stabilitae fie in EN 1097-6:2013, capitolul 7, fie in EN 1097-6:2013, anexa 
B, cu declararea rezultatului si a procedurii de incercare utilizate. 

Daca absorbtia de apa, determinata in conformitate cu EN 1097-6:2013, capitolul 7 nu este mai 
mare decat una din valorile alese din categoriile stabilite in tabelul 16, agregatul trebuie considerat 
rezistent la inghet-dezghet. 
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Tabelul 16 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-
6:2013, capitolul 7) 

 
Absorbtia de apa 
Procente de masa 

% 

Categoria 
WA24 

≤ 1 
≤ 2 

WA24 1 

WA24 2 
Nota - Incercarea absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei 

de furnal 
 
Daca absorbtia de apa, determinata conform EN 1097-6:2013 anexa B nu este mai mare decat o 

valoare maxima de 0.5%, atunci agregatul trebuie considerat  rezistent la inghet-dezghet (a se vedea 
tabelul 17). 

 
Tabelul 17 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-

6:2013, anexa B) 
 

Absorbtia de apa 
Procente de masa 

% 

Categoria 
WA24 

≤ 0.5 
>0.5 

WA24 0.5 

WA24 Declarata 
nu se solicita WA24NR 

Nota - Incercarea absorbtiei  de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei 
de furnal 

 
4.3.3. Rezistenta la inghet-dezghet 
Cand se solicita, rezistenta la inghet-dezghet, determinata conform EN 1367-1 2007 sau 

conform EN 1367-2:2010, trebuie declarata in conformitate cu categoria relevanta stabilita in tabelul 
18 sau tabelul 19. 

 
Tabelul 18 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la inghet-dezghet 

 
Inghet-dezghet 

Procente de masa a 
% 

Categoria 
F 

≤ 1 
≤ 2 
≤ 4 
>4 

F1 

F2 

F4 

FDeclarata 
nu se solicita FNR 

a In situatii extreme de vreme rece si/sau saturatie de sare sau de dezghetare cu sare, ii 
pot fi mai potrivite incercarile care utilizeaza solutie de sare sau uree descrise in EN 1367-
1:2007 anexa B. Limitele din acest tabel nu se aplica. 
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Tabelul 19 - Categorii pentru valorile maxime ale conditiei de maxim a sulfatului 
de magneziu 

 
Valoarea sulfatului de magneziu 

Procente de pierdere de masa 
% 

Categoria 
MS 

≤ 18 
≤ 25 
≤ 35 
> 35 

MS18 

MS 25 

MS35 

MSDeclarata 
nu se solicita MSNR 

 
5. EVALUAREA CONFORMITATII 
5.1. Generalitati 
Producatorul trebuie sa efectueze incercarile de tip initiale (a se vedea 8.2) si controlul 

productiei de agregate pentru a se asigura ca produsul este conform cu standardul european  si sa 
declare valorile corespunzatoare. 

 
5.2. Incercarile de tip initiale 
Incercarile de tip initiale relevante pentru utilizarea finala, trebuie realizate pentru verificarea 

conformitatii cu cerinte specifice in urmatoarele circumstante: 
a) va fi utilizata o noua sursa de agregate; 
b) exista o modificare majora in natura materialelor brute sau in conditiile de prelucrare care 

pot afecta proprietatile agregatelor. 
Rezultatele incercarile initiale trebuie confirmate prin documente ca punct de plecare pentru 

controlul productiei de agregate pentru acel material. Aceasta implica identificarea in special a 
oricaror componente la care exista probabilitatea emiterii de radiatii peste nivelul de fond normal, a 
oricaror componente la care exista probabilitatea sa eliberezecarburi poliaromatice sau alte substante 
nocive. Daca continutul in oricare din aceste componente depaseste limitele in vigoare conform cu 
prevederile valabile la locul utilizarii, trebuie declarate rezultatele incercarilor initiale. 

 
5.3. Controlul productiei de agregate 
Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei care sa respecte cerintele 

din SR EN 13242+A1:2008 anexa C. 
Inregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al calitatii sunt puse 

in functiune in cursul productiei de agregate. 
 
6. NOTARE SI DESCRIERE 
 
6.1. Notare 
Agregatul trebuie identificat in modul urmator: 
 
a) sursa si producatorul - daca materialul a mai fost manevrat intr-un depozit, trebuie declarate 

si sursa si depozitul; 
b) tipul agregatului (a se vedea EN 932-3); 
c) clasa de granulozitate. 
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6.2. Informatii specifice pentru descrierea unui agregat 
Necesitatea furnizarii unor alte informatii depinde de situatie si de intrebuintare, de exemplu: 
a) un cod de legatura intre denumire si descriere; 
b) orice alta informatie suplimentara necesara identificarii agregatului. 
 
 
7. MARCARE SI ETICHETARE 
Borderoul de livrare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 
a) denumirea; 
b) data expeditiei; 
c) numarul de serie al borderoului; 
d) referire la SR EN 13262:2011. 
 
 
8. PREPARAREA BALASTULUI OPTIMAL 
 
8.1. Staţia de preparare a balastului optimal 
Staţia de preparare a balastului optimal va avea următoarele echipamente şi facilităţi: 
o Zone separate de depozitare a agregatelor pe platforme de beton, cu pante pentru scurgerea 

apelor; platformele vor fi prevăzute cu separatoare verticale, pentru evitarea amestecării agregatelor; 
fiecare zonă va avea indicat tipul agregatului. 

o Dispozitiv de dozare şi amestec; 
o Mijloace adecvate pentru prevenirea segregării amestecului la descărcarea în mijloacele auto; 
o Laborator de staţie autorizat; 
o Facilităţi pentru siguranţa lucrătorilor şi echipament de stingere a incendiilor; 
o Instalaţii şi materiale pentru curăţarea dispozitivelor de dozare şi amestec, a buncărelor şi a 

mijloacelor de transport. 
 Dozarea agregatelor se va face gravimetric. Se vor respecta următoarele toleranţe pentru 

dozarea gravimetrică: 
o Agregate   3%; 
o Apa  2%. 
 
După instalarea, verificarea şi obţinerea tuturor autorizaţiilor legale cerute de autorităţile 

competente, staţia de preparare va fi supusă aprobării Consultantului. 
Toate cheltuielile legate de autorizarea şi funcţionarea staţiei vor fi suportate de Contractor. Pe 

parcursul funcţionării, pe cheltuiala sa, Antreprenorul va asigura verificările necesare în vederea 
producerii amestecului la parametrii aprobaţi. 

 
8.2. Prepararea amestecului 
Înaintea începerii lucrărilor, Antreprenorul va efectua încercările în funcţionare ale staţiei de 

preparare în vederea obţinerii amestecului aşa cum a fost determinat în laborator. 
Aceste încercări vor stabili de asemenea, durata minimă de amestec, durata care să asigure o 

omogenitatea amestecului.  
Orice modificare a proporţiilor amestecului, în afara ajustărilor impuse de umiditatea 

agregatelor din stoc, va fi tratată ca schimbare a formulei de compoziţie şi supusă aprobării 
Consultantului. 
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Cantitatea de apa necesară va fi determinată în funcţie de umiditatea agregatelor, luând în 
considerare pierderea de apă în timpul transportului de la staţia de preparare la locul de punere în 
operă. 

8.3. Controlul calităţii amestecului 
Prelevarea probelor şi controlul calităţii amestecului vor fi efectuate conform Tabelului de mai 

jos. 
 

Teste efectuate la staţia de preparare 
Metoda de verificare sau 

caracteristici care trebuie verificate Frecvenţa minimă la staţia de preparare SR 

Umiditatea optimă de 
compactare (Testul Proctor 

Modificat) 
pentru fiecare studiu de compoziţie 1913/

13-83 

Granulozitatea amestecului la fiecare 500 m3, o dată pe zi, 4606-
80 

Umiditatea agregatelor (1) la schimbarea condiţiilor meteo, o dată pe 
zi 

1913/
1-82 

 
Nota: (1) - pentru stabilirea cantităţii necesare de apă în amestec. 
 
Toleranţele la realizarea amestecului sunt următoarele: 
o Sort 0- 8 mm:   5%; 
o Idem fracţiunea de 4 mm:   2% 
 
Pentru celelalte sorturi nu se admit toleranţe. 
 
Limitele formulei sunt calculate pornind de la granulozitatea formulei propuse, prin aplicarea 

toleranţelor admisibile. 
În cazul folosirii balastului natural, transportul, depozitarea şi controlul vor fi făcute în aceleaşi 

condiţii ca pentru balastul optimal. 
 
9. EXECUŢIA STRATULUI DE FUNDAŢIE 

 
9.1. Sectorul de probă 
În vederea stabilirii procedurii de execuţie şi a utilajelor şi dispozitivelor de aşternere şi 

compactare, înainte de începerea lucrărilor, cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va executa 
câte un sector de probă pentru fiecare sursă de agregate. Sectorul de probă va avea cel puţin 50 m 
lungime şi va ocupa cel puţin jumătate din lăţimea platformei.  

Cantitatea de apă care trebuie eventual adăugată pentru obţinerea umidităţii optime de 
compactare va fi stabilită de laboratorul de şantier. Apa va fi adăugată prin stropire, astfel încât să 
aducă amestecul la umiditatea optimă de compactare, uniform distribuită în masa amestecului. 

Toleranţele în umiditatea amestecului sunt 1% peste, 2% sub nivelul optim de umiditate. 
Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundaţie se vor stabili utilizând 

încercarea Proctor Modificată în conformitate cu prevederile STAS 1913/13-83): 
 max..PM = densitatea maximă în stare uscată (g/cm3); 
W opt..PM= umiditatea optimă de compactare (%) . 
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Pregătirea, executarea lucrărilor şi măsurătorile efectuate pe sectorul de probă vor fi efectuate 
în prezenţa Consultantului.  

Pregătirea, executarea lucrărilor şi măsurătorile efectuate pe sectorul de probă vor fi efectuate 
pe cheltuiala Antreprenorului.  

Partea din tronsonul de probă cu rezultatele optime confirmate ca atare de Consultant, va servi 
ca sector de referinţă la definitivarea procedurii de execuţie. 

9.2. Condiţii preliminare 
Execuţia fundaţiei de balast poate începe numai după ce lucrările de terasamente din sectorul 

respectiv, inclusiv stratul de formă (dacă este cazul) sau substratul de fundaţie şi lucrările pentru 
drenarea apelor din fundaţie (drenuri transversale şi longitudinale, rigole, şanţuri), au fost verificate şi 
aprobate de Consultant. 

Pentru a permite drenajul apei din stratul de fundaţie, baza stratului va fi cu minim 15 cm 
deasupra nivelului maxim al apei în şanţurile / rigolele adiacente temporare realizate pentru 
evacuarea apelor în timpul execuţiei.  

Este interzisă aşternerea într-un acelaşi sector de lucru, a balastului / balastului optimal 
provenind din depozite diferite.  

În cazul folosirii unor surse diferite de balast, se vor nota în Jurnalul de Şantier, limitele 
sectoarelor şi sursele folosite. 

9.3. Transportul 
Antreprenorul va lua toate măsurile ca pe durata încărcării şi transportului la locul de punere în 

operă, balastul / balastul optimal să nu-şi modifice semnificativ compoziţia (segregare, scăderea sau 
creşterea conţinutului de apă, parte fină, etc.). 

 
9.4. Punerea în operă 
Aşternerea stratului de fundaţie poate începe numai la aprobarea Consultantului, după ce patul 

drumului a fost verificat şi aprobat de acesta. 
Balastul / balastul optimal va fi aşternut pe terasamentul recepţionat, într-unul sau mai multe 

straturi, în funcţie de grosimea prevăzută în proiect şi grosimea optimă de compactare stabilită pe 
tronsonul experimental. 

Antreprenorul nu va începe execuţia nici unui strat înainte ca stratul inferior să fie terminat, 
verificat şi recepţionat de Consultant. Antreprenorul va asigura, pe propria cheltuială, întreţinerea 
necesară pentru straturile recepţionate, până la acoperirea cu următorul strat. 

Recepţia oricărui strat va fi refăcută atunci când între recepţia iniţială şi acoperirea cu stratul 
următor, au trecut mai mult de 7 zile sau când, în interiorul acestui interval, în opinia Consultantului, 
stratul recepţionat nu mai corespunde condiţiilor pentru a fi acoperit. 

Compactarea se va face cât mai curând posibil după ce materialul a fost aşternut şi nivelat, în 
conformitate cu cerinţele procedurii de execuţie, aşa cum a fost definitivată în urma executării 
sectorului de probă. 

Caracteristicile efective de compactare vor fi determinate pe probe prelevate din lucrare: 
 ef = densitatea efectivă (g/cm3); 
W ef = umiditatea efectivă pentru compactare (%). 
                       
                                                     ef 
Gradul de compactare gc =   -------------- x 100 
         max..PM 
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Acolo unde stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, acostamentele 
vor fi completate şi compactate simultan cu execuţia stratului de fundaţie, astfel încât stratul de 
fundaţie să fie permanent încadrat de acostamente, cu asigurarea evacuării apei din stratul de 
fundaţie. 

Pentru evitarea degradărilor accidentale, Antreprenorul va lua toate măsurile pentru limitarea 
circulaţiei pe stratul compactat şi finisat. 

 
Este interzisă aşternerea stratului de fundaţie atunci când: 
o umiditatea balastului este în afara limitelor specificate la punctul 9.1; 
o balastul este îngheţat sau conţine gheaţă; 
o condiţiile meteo determină ca patul drumului / stratul de formă (dacă este cazul) să nu mai 

răspundă cerinţelor pentru a fi acoperit. 
 
10. CONTROLUL EXECUŢIEI şi RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Testele din timpul execuţiei stratului de fundaţie, vor fi făcute conform Tabelului de mai jos. 

 
Testele asupra stratului de formă 

Determinarea, procedeul de 
verificare sau caracteristicile care trebuie 

verificate 

Frecvenţa minimă la locul de 
punere în operă STAS 

Examinarea documentelor de 
transport la fiecare transport - 

  - 
Umiditatea optimă de compactare 
(Testul Proctor Modificat) 

pentru fiecare sursă şi oricând se 
consideră necesar 

1913/13-
83 

Grosimea stratului 3 determinări la fiecare 2000 m2 de 
fundaţie - 

Caracteristicile de compactare 
- umiditatea 
- densitatea 

6 probe la fiecare 2000 m2 de strat 
aşternut 

1913/1-
82 

1913/5-
85 

12288-85 
Gradul de compactare 

(prin determinarea greutăţii 
volumetrice în stare uscată) 

în fiecare zi, 6 probe la fiecare 
2000 m2 de strat aşternut 

1913/15-
75 

12288-85 

Capacitatea portantă 

în fiecare profil transversal din 
proiect, pe la fiecare 25 m pe fiecare 

bandă, inclusiv benzile de staţionare de 
urgenţă 

Normativ 
CD 31-94 

 
Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie va fi determinată cu 

deflectometrul cu pârghie, în conformitate cu Instrucţiunile tehnice departamentale CD 31-94. 
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10.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului 
 
Grosimea stratului de fundaţie va fi verificată oriunde se consideră necesar dar în cel puţin 3 

puncte la 2000 m2 de fundaţie executat; toleranţa admisibilă este de +2 cm. 
Lăţimea stratului se măsoară oriunde se consideră necesar, dar cel puţin în fiecare profil 

transversal din proiect; toleranţa admisibilă este de  5 cm. 
Panta transversală a stratului de fundaţie este aceeaşi cu panta proiectată a îmbrăcăminţii rutiere 

şi va fi măsurată oriunde se consideră necesar, dar cel puţin în fiecare profil transversal din proiect; 
toleranţa admisibilă este de  0,4%. 

Cotele stratului se măsoară oriunde se consideră necesar, dar cel puţin în fiecare profil 
transversal proiectat; toleranţa admisibilă este de  1 cm. 
 

10.2. Verificarea compactării şi capacităţii portante 
 
Stratul de fundaţie va fi compactat până la atingerea gradului de compactare de 100 % Proctor 

Modificat pentru cel puţin 95% din punctele măsurate şi a gradului de compactare de minim 98%, în 
toate  punctele de măsurare.  

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie se consideră realizată dacă 
valoarea deformaţiei elastice (măsurate conform prevederile normativului CD 31-94) este mai mică 
de 180 1/100 mm.  

Uniformitatea execuţiei este considerată satisfăcătoare dacă valoarea coeficientului de variaţie 
este sub 35%. 

 
10.3. Verificarea caracteristicilor suprafeţei stratului 
 
Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se face cu lata de 3 m lungime, oriunde se 

consideră necesar, dar cel puţin: 
o în profil longitudinal, în axul fiecărei benzi de circulaţie; denivelările admisibile măsurate sub 

lată sunt de  2 cm; 
o în profil transversal, în secţiunile transversale din proiect; denivelările admisibile măsurate 

sub lată sunt de  1 cm; 
 
10.4. Recepţia lucrărilor 
 
După terminarea lucrărilor pe un tronson, lucrările executate vor fi supuse aprobării 

Consultantului, înaintea aşternerii stratului următor. 
Inspectarea lucrărilor care devin ascunse trebuie să stabilească dacă acestea au fost realizate 

conform proiectului şi prezentului Caiet de Sarcini. 
Recepţia presupune verificarea înregistrărilor din timpul execuţiei şi a rezultatelor încercărilor 

precum şi examinarea efectivă a lucrărilor.  
În urma verificării se încheie un proces verbal de recepţie prin care se autorizează trecerea la 

faza următoare de execuţie. 
 

Intocmit, 
ing. Pavil Bogdan   
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3. IMBRACAMINTI RUTIERE DIN BETON DE CIMENT 
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G E N E R A L I T Ã Ţ I 
 
 ART.1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE 
 
 Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile privind condiţiile generale care trebuie sã fie 

îndeplinite la prepararea, transportul, punerea în operã şi controlul calitãţii materialelor şi a 
betonului, la realizarea îmbrãcãminţii rutiere cu beton de ciment şi se aplicã la construcţii, 
modernizãri sau ranforsãri de: 

   - drumuri publice; 
   - drumuri de exploatare (forestiere, petroliere, agricole, miniere); 
   - drumuri industriale interioare şi exterioare 
   - drumuri care sunt legate direct de reţeaua drumurilor publice, chiar dacã nu fac parte 

din categoriile enumerate mai sus; 
   - platforme industriale (auto sau de depozitare în aer liber); 
   - platforme de parcare, locuri de staţionare, alei carosabile; 
   - platforme portuare; 
   - piste, cãi de rulare şi platforme aeroportuare, pentru care trebuie sã se respecte şi 

prescripţiile tehnice în vigoare, specifice acestor lucrãri. 
 Prevederile prezentului caiet de sarcini NU se aplicã la: 
 - îmbrãcãminţi din beton armat monolit; 
 - îmbrãcãminţi executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat; 
 - îmbrãcãminţi din beton precomprimat; 
 - piste pentru ciclişti; 
 - trotuare şi alei pentru pietoni. 
 
 ART.2. PREVEDERI GENERALE 
 
 2.1. Îmbrãcãminţile rutiere cu beton de ciment sunt alcãtuite din dale, delimitate între ele prin 

rosturi şi se executã de regulã într-un singur strat, în care betonul îndeplineşte caracteristicile pentru 
un strat de uzurã. În cazuri justificate tehnic şi economic, în sistemul cofrajelor fixe, îmbrãcãminţile 
se pot executa şi în douã straturi, betonul din stratul superior îndeplinind caracteristicile pentru strat 
de uzurã, iar betonul din stratul inferior, îndeplinind caracteristicile unui strat de rezistenţã. 

 2.2. Îmbrãcãminţile rutiere cu beton de ciment pot fi executate în cofraje fixe, conform SR 
183-1:1995 sau în cofraje glisante, conform SR 183-2:1998. Ambele variante au rezultate 
satisfãcãtoare, iar alegerea rãmâne la latitudinea Antreprenorului, care, la executarea lucrãrilor va 
respecta şi prevederile Normativului NE 014-2002. 

 2.3. Betoanele rutiere pentru realizarea îmbrãcãminţilor de beton de ciment se clasificã dupã 
clase, pe baza criteriului rezistenţei la încovoiere (Rinc.), pe care betonul trebuie sã-l obţina la 28 de 
zile. 

 Rezistenţa caracteristicã la încovoiere, Rk
inc. se obţine din interpretarea statisticã şi se 

defineşte ca valoare a rezistenţei sub care se pot întâlni statistic cel mult 5% din rezistenţele obţinute 
prin încercarea la încovoiere a epruvetelor de beton, la vârsta de 28 zile. Epruvetele prismatice au 
dimensiunile 150x150x600 mm şi se încearcã prin încãrcare cu douã forţe egale şi simetrice. 

 Clasele de betoane rutiere se noteazã conform tabelului 1. 
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           Tabel 1 
Clasa de beton rutier Rk

inc. - MPa (N/mm2) 
BcR 3,5 3,5 
BcR 4,0 4,0 
BcR 4,5 4,5 
BcR 5,0 5,0 

 
 2.4. În general, alegerea clasei de beton a îmbrãcãminţii rutiere depinde de categoria sau 

clasa drumului, de intensitatea traficului şi de caracteristicile geometrice ale drumului, prezentate în 
tabelul 2. 

           Tabel 2 
 Clasa de trafic 
 Trafic 

foarte 
greu 

Trafic greu Trafic mediu Trafic uşor 

Denumirea Numãrul straturilor de îmbrãcãminte 
lucrãrilor 

un 
strat 

uzurã 
sau 
un 

strat re
zi

st
en

ţã
 uzurã 

sau 
un 

strat re
zi

st
en

ţã
 uzurã 

sau 
un 

strat re
zi

st
en

ţã
 

 Clasa betonului 
Autostrãzi, drumuri naţionale, 

judeţene, comunale şi strãzi cu douã 
sau mai multe benzi de circulaţie 

B
cR

 5
,0

 
(B

cR
 4

,5
) 

B
cR

 5
,0

 
(B

cR
 4

,5
) 

B
cR

 4
,5

 
(B

cR
 4

,0
) 

B
cR

 4
,5

 
(B

cR
 4

,0
) 

B
cR

 4
,0

 
(B

cR
 3

,5
) 

B
cR

 4
,0

 

B
cR

 3
,5

 
Ranforsarea sistemelor rutiere 

existente la drumuri şi autostrãzi 

B
cR

 5
,0

 
(B

cR
 4

,5
) 

B
cR

 5
,0

 
(B

cR
 4

,5
) 

B
cR

 4
,5

 
(B

cR
 4

,0
) 

B
cR

 4
,5

 
(B

cR
 4

,0
) 

B
cR

 4
,0

 
(B

cR
 3

,5
) 

B
cR

 4
,0

 

B
cR

 3
,5

 

Drumuri de exploatare: 
- cu 2 benzi de circulaţie 

B
cR

 5
,0

 
(B

cR
 4

,5
) 

B
cR

 5
,0

 
(B

cR
 4

,5
) 

B
cR

 4
,5

 
(B

cR
 4

,0
) 

B
cR

 4
,5

 
(B

cR
 4

,0
) 

B
cR

 4
,0

 
(B

cR
 3

,5
) 

B
cR

 4
,0

 

B
cR

 3
,5

 

- cu o bandã de circulaţie  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

B
cR

 3
,5

  
- 

Drumuri şi platforme 
industriale 

 B
cR

 4
,5

 

 B
cR

 4
,5

 

 B
cR

 4
,0

 

 B
cR

 4
,0

 

 B
cR

 3
,5

 

B
cR

 3
,5

  
- 
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Strãzi cu o bandã de circulaţie 
şi alei carosabile 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

B
cR

 3
,5

  
- 

Locuri de staţionare, platforme 
de parcare şi portuare 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

B
cR

 3
,5

  
- 

Piste, cãi de rulare ãi platforme 
pentru aeroporturi: 

- internaţionale şi interne 

 
BcR 5,0 (BcR 4,5) într-un singur strat 

- de lucru BcR 4,5 (BcR 4,0) pentru stratul de uzurã sau un 
strat 

BcR 4,0 (BcR 3,5) pentru stratul de rezistenţã 
 
NOTE:     

1.Clasa de betoane care va fi executatã este cea prevãzutã în proiectul lucrãrii. 
2.Betoanele de clasa BcR 5,0 şi BcR 4,5 se realizeazã cu  ciment tip I 42,5 sau I 42,5R. 
3.Betoanele de clasa BcR 4,0 şi BcR 3,5 se realizeazã cu ciment tip I 42,5 sau I 42,5R. 
4.Alte tipuri de cimenturi vor putea fi utilizate numai cu avizul unui institut de specialitate rutierã cu 
acordul Inginerului şi Proiectantului. 
 
2.5. Antreprenorul este obligat sã asigure mãsurile organizatorice şi tehnologice corespunzãtoare 
pentru respectarea strictã a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, 
efectuarea tuturor încercãrilor şi determinãrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
2.7. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune 
întreruperea execuţiei lucrãrilor şi luarea mãsurilor care se impun. 

 
C A P I T O L U L  I 

 
NATURA ŞI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE 
 
 STANDARDE DE PRODUS 
 
 Materialele din care se executã îmbrãcãminţile de beton de ciment trebuie sã îndeplineascã 

condiţiile de calitate în conformitate cu prevederile standardelor de materiale, dupã cum urmeazã: 
   - agregate naturale de balastierã - SR EN 13043:2013 
   - agregate naturale de carierã - SR EN 13043:2013 
   - cenuşã de termocentralã - SR EN 197 – 1 : 2011 
   - aditiv plastifiant mixt pentru betoane - SR en 934-2-2003  
   - apã - SR EN 1008 
   - emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidã - SR EN 13808:2005 
   - oţel beton OB 37 - SR EN 10034 
   - hârtie rezistentã - SR EN 643:2003 
   - folii de polietilenã - SR EN ISO 527 
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   - bitum neparafinos pentru drumuri tip D80/100 - SR 754:1999 
   - filer - SR EN 13043:2003/AC:2004  
   - alte materiale şi produse pentru colmatarea rosturilor: masticuri bituminoase gata preparate; 

chituri elastice pe bazã de poliuretan sau silicon sau chituri tiocolice; profile de neopren sau şnururi 
din materiale elastice speciale; toate aceste materiale trebuie sã fie normate sau agrementate, 
Inginerul aprobând tipurile care se vor utiliza. 

  
ART.3. CIMENTURI 
  
3.1. La prepararea betoanelor se va utiliza unul din urmãtoarele tipuri de ciment care trebuie sã 

corespundã condiţiilor tehnice de calitate indicate în tabelul 3, conform prevederilor standardelor 
respective: 

   - ciment I 42,5R, SR EN 197-1:2011; 
   - ciment I 42,5, SR EN197-1 :2011 ;. 
 
Condiţii tehnice pentru ciment       

 Tabel 3 
   
Caracteristicile cimentului  

I 42,5 I 42,5 R 

Caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului: 
- priza începe dupã: 
- priza sfârşeşte dupã 
- constanta de volum pe turte; 
- constanta de volum pe ace Le Chatelier; 
- fineţea de mãcinare exprimatã prin suprafaţa 

specificã (orientativ, rest pe sita 0,1) 
- rezistenţa la întindere prin încovoiere: 
     - dupã 2 zile 
     - dupã 7 zile 
     - dupã 28 zile 
- rezistenţa la compresiune: 
     - dupã 2 zile 
     - dupã 7 zile 
     - dupã 28 zile 

 
min. ore 
max. ore 

- 
max. mm 

 
cm2/g 
min. N/mm2 

 
 
       
min.N/mm2 

 
1 
- 
- 
10 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
10 
- 
42,5...62,5 

 
1 
- 
- 
10 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
20 
- 
42,5...62,5 

  
 3.2. Este indicat ca şantierul sã fie aprovizionat de la o singurã fabricã de ciment. 
 3.3. Dacã Antreprenorul propune utilizarea mai multor tipuri de ciment, este necesarã 

aprobarea Inginerului lucrãrii. În acest scop, fiecare tip de ciment aprobat va fi utilizat pe porţiuni 
distincte ale lucrãrii, conform celor stabilite împreunã cu Inginerul. 

 3.4. Cimentul se va aproviziona în vrac, utilizând autocisterne sau containere speciale CF cu 
descãrcare pneumaticã, destinate exclusiv acestui produs sau în saci de hârtie, transportaţi în 
vagoane închise sau camioane acoperite. 

 3.5. Transportul, manipularea şi depozitarea se vor efectua în condiţiile necesare pentru ca 
cimentul sã fie ferit de umezealã, de impurificãri (cu var, cenuşã de termocentralã, filer, cãrbune, 
pãmânt, alte materiale) şi de amestecarea diferitelor tipuri de ciment. 
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 3.6. Depozitarea cimentului se va efectua numai dupã constatarea existenţei şi analizãrii 
certificatului de calitate sau a certificatului de garanţie (când cimentul se preia de la o bazã de 
aprovizionare) şi dupã verificarea capacitãţii libere de depozitare în silozuri sau încãperi special 
amenajate. 

 Cimentul aprovizionat în vrac se va depozita în silozuri, atât în cazul depozitelor de rezervã 
cât şi în cazul celor de consum. 

 Cimentul aprovizionat în saci se va depozita în magazii, sacii aşezându-se în stive, 
suprapunându-se maximum 10 saci şi lãsându-se spaţii libere de 50 cm de la pereţii exteriori. 

 Silozurile şi depozitele vor fi marcate cu tipul cimentului; pe toatã durata depozitãrii se va 
ţine evidenţa loturilor de ciment, acesta utilizându-se în ordinea datelor de aprovizionare, dupã 
confirmarea prin buletine de laborator a calitãţii cimentului la aprovizionare. 

 3.7. În cursul execuţiei, când apare necesarã schimbarea sortimentului de ciment depozitat în 
silozuri, acestea se vor goli complet şi se vor curãţa prin instalaţia pneumaticã apoi vor fi marcate 
corespunzãtor noului sortiment de ciment ce urmeazã a se depozita. 

 3.8. Nu se va utiliza ciment cu temperatura peste +50oC, iar durata de depozitare nu va depãşi 
durata prescrisã de producãtor pentru tipul de ciment utilizat, durata decurgând de la data expedierii 
cimentului de la producãtor. 

 Cimentul cu o duratã mai mare de depozitare sau cu un aspect care denotã cã a fost influenţat 
de umiditate sau impurificat, va putea fi întrebuinţat numai dupã verificarea stãrii de conservare, în 
funcţie de reziduul pe sita # 1 mm, şi a rezistenţei la compresiune, aşa cum se indicã în tabelul 4. 

            
Tabel 4 

Reziduul pe sita  1 mm, r % Starea de conservare 
0 Bunã - ciment nealterat 

 
max. 10% 

Ciment cu început de alterare, putând fi utilizat în funcţie de 
rezultatele încercãrilor fizico-mecanice la 2 (7) zile sau, în lipsa 
acestora va fi considerat de tip III-V 32,5 şi folosit la betoane de 

clasa cel mult Bc 5 
peste 10% Ciment alterat, putând fi utilizat numai la prepararea mortarelor 

  
   3.9. În cazul în care cimentul nu îndeplineşte condiţiile prevãzute în tabelul 3 va fi declasat şi 

se va folosi ca atare. 
 3.10. Verificarea calitãţii cimentului de cãtre Antreprenor, se va face în conformitate cu 

prevederile tabelului nr. 9. 
 3.11. Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calitãţii cimentului astfel: 
   - într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare 
   - într-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determinãrilor efectuate în 

laborator. 
  
ART.4 AGREGATE 
  
 4.1. Pentru prepararea betoanelor de ciment rutiere se vor utiliza urmãtoarele sorturi de 

agregate: 
 - nisip natural, sorturile 0-4, conform SR EN 13043:2013; 
 - pietriş concasat, sorturile 4-8; 8-16; 16-25(31), conform SR EN 13043:2013; 
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 - agregate de carierã, concasate: criblurã sorturile 8-16; 16-25 şi piatrã spartã (split) sort 25-
40, conform SR EN 13043:2013. 

NOTA: Pietrişul concasat NU se va utiliza la executarea pistelor aeroportuare, autostrãzilor şi 
drumurilor cu trafic foarte greu; ca agregat de balastierã (SR EN 13043:2013), se va utiliza numai 
sortul de nisip natural 0-4. 

  
4.2. Sorturile de agregate utilizate în diferitele straturi ale îmbrãcãminţilor sunt indicate în 

tabelul nr. 5. 
           Tabel 5 
 Îmbrãcãminţi 

executate 
 
Natura agregatului 

Sorturile 
agregatelor 

Granulozitatea 
agregatului 
total 

A într-un  
singur strat 

Nisip natural 0-4 0-25 

  Criblurã 8-16 şi 16-25  
  Nisip natural 0-4  
  Criblurã 8-16 şi 16-25 0-40 
  Piatrã spartã (split) 25-40  
  Nisip natural 0-4 0-25(31) 
  Pietriş concasat*) 4-8, 8-16 şi 16-25(31)  
B în douã straturi: Nisip natural 0-4 0-25 
 - stratul de uzurã; Criblurã 8-16 şi 16-25  
  Nisip natural 0-4 0-25(31) 
  Pietriş concasat*) 4-8, 8-16 şi 16-25(31)  
 -stratul  

de rezistenţã 
Nisip natural 0-4  

  Criblurã 8-16 şi 16-25 0-40 
  Piatrã spartã (split) 25-40  
  Nisip natural 0-4 0-25(31) 
  Pietriş concasat 4-8, 8-16 şi 16-25(31)  
 
  NOTÃ:   *) La prepararea betoanelor din straturile de uzurã pentru: locurile de staţionare, 

platforme de parcare auto, industriale şi portuare, strãzi şi drumuri de exploatare cu o bandã de 
circulaţie precum şi alei carosabile, se poate înlocui criblura cu pietriş concasat. 

 4.3. Agregatele trebuie sã provinã din roci omogene în ce priveşte compoziţia mineralogicã, fãrã 
urme vizibile de dezagregare fizicã, chimicã sau mecanicã, şi lipsite de piritã, limonitã sau sãruri 
solubile. 

 Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci cu conţinut de silice microcristalinã sau 
amorfã, deoarece reacţioneazã cu alcaliile din cimenturi. 

 4.4. Criblurile şi spliturile trebuiesc obţinute din roci de clasa A şi/sau B, conform tabelului 3 
din SR EN 13043:2013. 

 4.5. Agregatele trebuie sã îndeplineascã condiţiile de admisibilitate indicate în tabelul 6. 
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CONDIŢII TEHNICE PENTRU AGREGATE  
   Tabel 6 

Nr Caracteristicile Condiţii de admisibilitate Determinare 
crt agregatelor naturale nisip pietriş  

concasat 
criblurã split conform 

1 Conţinut de impuritãţi: 
- corpuri strãine (bucãţi  
de lemn, frunze etc.); 

 
nu se admit 

 
nu se  
admit 

 
nu se 
 admit 

 
nu se  
admit 

 

 - argilã în bucãţi sau argilã  
aderentã pe granulele 
 agregatelor; 

 
- 

 
- 

nu se  
admite 

nu se 
admite 

SR EN 
 12620 

 - micã liberã, % , max. 1 - - -  
 - cãrbune, %, max. 0,5 - - -  
 -humus (culoarea soluţiei 
-de hidroxid de sodiu); 

Incolorã 
 pânã la  
gãlbuie 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 - sulfaţi (exprimaţi în SO3), % max. 1 - - -  
 - parte levigabilã, % max. - 0,3 - -  
2 Granulozitatea conform figurii 1 din SR EN 13043:2013 

şi tabel 12 şi figurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
şi 8 din caietul de sarcini 

 
SR EN  
12620 

 - conţinut de fracţiuni sub 0,1 mm: 
- în sortul 8-16, % max. 
- în sortul 16-25, % max. 
- în sortul 25-40, % max. 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1 

0,5 
- 

 
- 
- 

0,3 

 
SR EN 933 
SR EN  
933-2 

3 Echivalent de nisip, min. 85 - - - SR EN 933 
4 Grad de spargere, %, min. - 65 - -  
5 Rezistenţa la strivire a agregatelor 
 în stare saturatã, %, min. 

 
- 

 
60 

 
- 

 
- 

SR EN  
12620 

6 Uzura cu maşina tip Los Angeles 
 (LA), %, max. 

 
- 

 
25 

 
25 

 
25 

 

7 Rezistenţa la acţiunea repetatã 
 a sulfatului de sodiu (Na2SO4)  
5 cicluri, % max. 

 
- 

 
3 

 
3 

 
6 

 

8 Forma granulelor agregatelor 
 cu dimensiunea minimã > 7(8) mm: 
- raport b/a; c/a min. 
- conţinut de granule plate şi  
aciculare: % max 
- coeficient de formã % max. 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

0,66;0,33 
 
25 
- 

 
 
- 
 
- 
25 

 
 
- 
 
- 
25 

SR EN 933 

 
 4.6. Agregatele naturale se aprovizioneazã din timp, în depozite, în cantitãţi suficiente, pentru 

a asigura omogenitatea şi constanta caracteristicilor lor precum şi continuitatea proceselor 
tehnologice în care sunt utilizate. 
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 Aprovizionarea agregatelor la staţia de betoane se va face numai dupã ce analizele de 
laborator au arãtat cã acestea sunt corespunzãtoare. 

 4.7. Transportul, manipularea şi depozitarea agregatelor naturale se efectueazã în condiţii 
care sã le fereascã de împrãştiere, impurificare sau amestecare între sorturi. 

 4.8. Agregatele naturale se depoziteazã, intermediar şi final, pe platforme betonate, cu pante 
şi rigole pentru evacuarea apelor. În vederea depozitãrii separate, a diferitelor sorturi, se vor creia 
compartimentele necesare, cu înãlţimea corespunzãtoare evitãrii amestecãrii sorturilor. 
Compartimentele se vor marca cu tipurile de sorturi depozitate. 

 În cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se efectueazã pe platforme din lemn, în 
lãzi sau folosind amenajãri recuperabile. Pentru depozitele de consum, cu volum redus de agregate, 
se pot folosi silozuri. 

 Este interzisã depozitarea agregatelor direct pe pãmânt sau pe platforme doar balastate. 
 4.9. Drumurile de acces la depozite trebuie sã fie amenajate pentru a evita antrenarea de noroi 

şi alte materiale în depozite, de cãtre mijloacele de transport. În cazul aprovizionarii pe calea feratã, 
rampele de descãrcare vor fi betonate şi dimensionate cu spaţii suficiente pentru evitarea amestecãrii 
sorturilor. Se va asigura un spaţiu (compartiment) pentru depozitarea loturilor refuzate. 

 4.10. Verificarea calitãţii agregatelor de cãtre Antreprenor se va face în conformitate cu 
prevederile tabelului nr. 9. 

 4.11. Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calitãţii agregatelor astfel: 
   - într-un dosar, vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor 
   - într-un registru (registrul pentru încercãri agregate) rezultatele determinãrilor efectuate 

de laborator. 
 
 ART.5. APÃ 
 
 5.1. Apa utilizatã la prepararea betoanelor poate sã provinã din reţeaua publicã sau din altã 

sursã, dar în acest din urmã caz trebuie sã îndeplineascã condiţiile tehnice prevãzute în SR EN 1008. 
 Metodele de determinare sunt reglementate prin acelaşi SR EN 1008. 
 5.2. Verificarea se face la începerea lucrãrilor şi se repetã ori de câte ori se observã cã se 

schimbã caracteristicile apei. 
 5.3. În timpul utilizãrii pe şantier, se va evita poluarea apei cu detergenţi, materiale organice, 

uleiuri, argile, etc. 
 5.4. Verificarea calitãţii apei se va face conform tabelului 9. 
 
 ART.6. ADITIVI 
 
 Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor rutiere se va face conform prevederilor Codului de 

Practicã NE 012-2010. 
 Stabilirea tipului de aditivi sau a combinaţiei de aditivi se va face luând în considerare 

recomandãrile din tabelul 4.4 şi din ANEXELE 1.3 şi 1.4 ale Codului de Practicã. 
 În general, la prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza: 
   - obligatoriu, un aditiv antrenor de aer; 
   - aditiv reducãtor de apã, pentru îmbunãtãţirea lucrabilitãţii (utilizarea de aditiv nu trebuie 

sã conducã la reducerea dozajului de ciment); 
   - obligatoriu, aditiv accelerator sau întârzietor de prizã în cazurile indicate la punctul 6.2. 
 6.1. Antreprenorul poate folosi la prepararea betoanelor rutiere aditivul mixt (dispersant şi 

antrenor de aer) Disan A conform SR EN 480:2003 sau alt produs agrementat tehnic pentru nivelul de 
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calitate cerut. Aceşti aditivi vor fi aprobaţi de cãtre Inginerul lucrãrii pe baza studiilor preliminare 
efectuate în scopul stabilirii compoziţiei betonului. 

 Caracteristicile fizico-chimice ale aditivului Disan A sunt arãtate în tabelul 7. 
 
           Tabel 7 

 
Caracteristici 

Condiţii de 
admisibilitate 

Determinare 
 conform 

 
Aspect praf de culoare caferiu deschis vizual 

Conţinut de substanţã uscatã, %, min. 90  
Substanţe insolubile în apã, %, max. 2,0  

Substanţe reducãtoare, %, max. 5,5 SR EN  
480:2003 

Conţinut de cenuşã, % 16...20  
pH-ul soluţiei cu concentraţia în 1% 4,5…5,5  

 
Nota: Valorile din tabel se referã la substanţa uscatã la o temperaturã de 105oC + 5oC. 
 
 6.2. În conformitate cu prevederile tabelului 4.4 din Codul de Practicã NE 012-2010, pentru 

reglarea procesului de întârziere sau accelerare de prizã, în funcţie de cerinţele impuse de tehnologiile 
speciale de execuţie, la prepararea betoanelor rutiere se vor folosi aditivi acceleratori de prizã sau 
întârzietori de prizã, obligatorii, în urmãtoarele cazuri: 

 - întârzietor de prizã + superplastifiant (Plastifiant) la betoane turnate pe timp cãlduros; 
 - accelerator de prizã + Anti-îngheţ la betoane turnate pe timp friguros. 
 6.3. Fiecare lot de aditivi, trebuie sã fie însoţit de certificatul de calitate eliberat de producãtor. 

Nu se admite utilizarea loturilor de aditivi pentru care nu existã certificat de calitate. 
 6.4. Depozitarea şi pãstrarea aditivilor se va face în ambalajul original şi în încãperi uscate 

(ferite de umiditate). 
 Capacitatea de stocare va fi pentru o cantitate necesarã în minimum 3 zile de producţie. 
 6.5. Recipientele în care se preparã soluţia de aditiv, vor fi bine curãţate în interior, de orice 

impuritãţi (praf, grãsimi, pãcurã, etc.) înainte de utilizare şi nu vor fi folosite decât în acest scop. 
 6.6. Soluţia de Disan A se va pãstra în recipiente metalice închise, pentru a se evita 

impurificarea sau modificarea concentraţiei, datoritã evaporãrii apei. 
 Pentru a evita decantarea soluţiei de aditivi, mijloacele de stocare vor fi prevãzute cu 

dispozitive de agitare. 
 6.7. Verificarea calitãţii aditivilor se va face conform tabelului 9. 
 
 ART.7. OŢEL BETON 
 
 7.1. Pentru executarea ancorajelor practicate în sistemul cofraje fixe sau glisante se va folosi 

oţelul beton rotund de  10 mm, respectiv 12 mm, tip OB 37, conform SR 438-1:2012. 
 7.2. Gujoanele utilizate pentru realizarea rosturilor transversale de dilataţie în sistemul 

cofraje glisante vor fi din oţel rotund, neted, de  25-30 mm şi 500-600 mm lungime, conform SR 
EN 10060:2004. 

 7.3. La livrare, oţelul beton va fi însoţit de certificatul de calitate emis de producãtor. 
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 7.4. Oţelul beton se va depozita şi pãstra în condiţii care sã evite favorizarea corodãrii şi 
murdãririi acestuia cu pãmânt sau alte materiale. 

 7.5. Verificarea calitãţii oţelului beton se va face conform tabelului 9. 
 
 ART.8. ADAOSURI 
 
 8.1. La prepararea betoanelor de ciment pentru stratul de rezistenţã al îmbrãcãmintei rutiere, 

realizate cu betoane de clasa BcR 4,0 şi BcR 3,5, se poate folosi ca adaos, cenuşa de termocentralã, 
cu respectarea prevederilor din “Normativul pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşã de 
termocentralã”, indicativ CD 147-2002. 

 8.2. Cenuşa de termocentralã se obţine prin depunerea electrostaticã sau mecanicã a 
particulelor asemãnãtoare prafului, din gazele de ardere de la cuptoarele alimentate cu cãrbune 
mãcinat. 

 Conform, pct. 3.2.2.4. cenuşile obţinute prin alte metode nu trebuie sã fie adãugate în 
cimentul utilizat la prepararea betoanelor rutiere. 

 8.3. Cenuşa de termocentralã se transportã, se manipuleazã şi se depoziteazã astfel încât sã 
fie feritã de impurificãri şi de modificãri ale caracteristicilor fizico-chimice ale acesteia. Cenuşa de 
termocentralã poate fi transportatã în vrac sau în saci de plastic, cu luarea de mãsuri identice cu cele 
indicate în cazul transporturilor de ciment. 

 8.4. Depozitarea cenuşilor de termocentralã se face în silozuri, magazii sau în depozite 
acoperite (şoproane, etc.) iar durata de depozitare nu va depãşi 6 luni. 

 Cantitatea de cenuşã depozitatã trebuie sã corespundã cu cea pentru cel puţin a unei zile 
întregi de productie. 

 Caracteristicile tehnice ale cenuşei de centralã termoelectricã trebuie sã corespundã prevederilor 
din SR EN 450:2006 şi celor din tabelul 8. 

 
           Tabel 8 

CARACTERISTICI Condiţii de  
admisibilitate 

Determinare  
conform 

Umiditate, %, max 1 SR EN 450-1:2012 
Fineţea exprimatã prin rezidiu pe sita cu ţesãturã de 
 sârmã 0,2, % max 

10 SR 227-2 

Substanţe combustibile, % max 5 SR 3832-7:1997/ 
C1:1998 

Suma oxizilor (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3), % max 70 SR EN 450-2:2012 
SR EN 450-2:2012 

Oxid de magneziu (MgO), % max 4 SR EN 450-2:2012 
Trioxid de sulf (SO3), % min 3 SR EN 450-2:2012 

 
 ART.9. ALTE MATERIALE 
 
 Pentru realizarea îmbrãcãminţilor de beton de ciment mai sunt necesare şi urmãtoarele 

materiale: 
 a) Hârtie rezistentã Kraft (125 g/m) conform SR EN 643:2003 sau folie de polietilenã de 

joasã densitate (0,06 mm grosime) conform SR EN ISO 527, pentru: 
    execuţia îmbrãcãminţilor din beton de ciment pe fundaţie de balast sau piatrã spartã; 
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    izolarea contra aderenţei la beton a unei jumãtãţi din ancorele de oţel ce trebuiesc 
fixate în rosturile longitudinale de contact ale îmbrãcãminţilor de beton de ciment executate în 
cofraje fixe. 

 b) Produse de protecţie a suprafeţei betonului proaspãt, contra evaporãrii apei, cum sunt: 
    acoperişuri mobile; 
    emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidã, conform SR EN 13808:2005. 
 c) Produse de colmatare a rosturilor: 
    la cald, cu mastic bituminos alcãtuit din: 
              bitum tip D 80/100, conform SR EN 14023:2010; 
              filer de calcar, conform SR EN 13043:2003/AC:2004; 
              DANUVAL tip I, sort 13, conform reglementãrilor tehnice în vigoare 
    la rece, cu unul din urmãtoarele produse, conforme cu reglementãrile tehnice în 

vigoare: 
              ASROBIT; 
              Prefabricate din neopren sau cauciuc. 
 d) Aditivi superplastifianţi pentru fluidizarea betonului, necesar la: 
   - betoane în spaţii înguste (supralãrgiri în curbe, parcãri auto, acostamente, banchete); 
   - înlocuirea parţialã sau totalã a unor dale cu defecţiuni; 
   - repararea degradãrilor îmbrãcãminţilor din beton de ciment (ruperi la margini ale 

dalelor, zone faianţate, ruperi la colţuri). 
 
 ART.10. VERIFICAREA CALITÃŢII MATERIALELOR 
 
 10.1. Controlul calitãţii materialelor se efectueazã preliminar (pentru aprobarea furnizorilor şi 

a reţetelor) şi la aprovizionare şi înainte de utilizare. 
 10.2. Verificãrile la aprovizionare şi înainte de utilizarea materialelor, care trebuie efectuate 

şi frecvenţa acestora sunt cele prevãzute în tabelul 9. 
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VERIFICAREA CALITÃŢII MATERIALELOR                                 Tabel 9 

 
Nr. 
crt. 

 
Materialul 

Acţiunea, procedeul de 
verificare, caracteristicile 
care se verificã 

 
Scopul acţiunii 
sau verificãrii 

 
Frecvenţa 
minimã 

 
Tipul de 
laborator 

     II III 
0 1 2 3 4 5 6 
A. LA APROVIZIONAREA MATERIALELOR ÎN DEPOZITE DE REZERVÃ SAU LA STAŢIILE DE 

BETOANE 

A.1 Ciment 

a.Examinarea datelor înscrise 
în certificatul de calitate sau 
certificatul de garanţie 

Constatarea confirmãrii 
calitãţii de cãtre 
furnizor 

La fiecare lot 
aprovizionat 

 
DA 

 
DA 

  

b. Stabilitatea şi timpul de prizã, 
conform SR EN 196-3+A1: 
2009 

Evitarea unor erori  
nesesizate la controlul  
de fabricaţie sau 
semnalarea unor 
impurificãri intervenite 
în timpul transportului 

O determinare la 
fiecare transport 
dar nu mai puţin 
de o determinare 
la 100 t, pe o 
probã medie 

 
 
DA 

 
 

DA 

  

c. Rezistenţe mecanice 
prin metodã rapidã, 
conform SR EN 197-1 2011 

Aprecierea orientativã 
a mãrcii cimentului Facultativ 

 
DA 

 
- 

  

d1. Rezistenţe mecanice la 
2(7) zile conform 
SR EN 196-1:2006 (numai 
dacã nu se efectueazã 
încercarea prin metodã rapidã 
sau rezultatele obţinute prin 
aceastã metodã sunt 
necorespunzãtoare) 

Confirmarea clasei 
cimentului 

O probã la200t 
dacã livrarea 
se efectueazã 
în loturi mai 
mici de 100 t 
O probã la 500t 
dacã livrarea 
se efectueazã 
în loturi mai 
mari de 100 t 

 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 

- 

  

d2. Rezistenţe mecanice 
la 28 zile, conform 
SR EN 196-1:2006 (idem, ca 
mai sus) 

Culegere de date pentru 
evidenţa calitãţii 
cimentului utilizat   

  

e. Prelevarea de contra-probe 
care se pãstreazã min. 45 zile 
(pãstrate în cutii metalice 
sau pungi de polietilenã 
sigilate) 

Verificãri ulterioare în 
caz de litigiu 

La fiecare lot 
aprovizionat 
probele se iau 
împreunã cu 
delegatul 
beneficiarului 
sau al 
ISCLPUAT 

 
DA 
 
DA 

  

f. Starea de conservare (numai 
dacã s-a depãşit termenul de 
garanţie sau au intervenit 
factori de alterare) 

Evitarea aprovizionãrii 
cimenturilor alterate 

O determinare la 
fiecare transport 
sau la max. 100 t, 
pe o probã medie 

 
DA 
 
DA 

    Tabel 9 (continuare) 
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0 1 2 3 4 5 6 
A.2 Agregate a. Examinarea datelor 

înscrise în certificatul de  
calitate 

Constatarea  
confirmãrii calitãţii 
 de cãtre furnizor 

La fiecare lot 
aprovizionat 

 
DA 

 
DA 

  b. Conţinutul de  
impuritãţi (echivalente de 
 nisip, pãrţi levigabile,  
humus, conţinut de 
 fracţiuni fine sub 0,1 mm) 
şi de corpuri strãine  
(bucãţi de lemn, argilã 
 aderentã, conţinut de 
 cãrbune şi micã) conform 
 SR EN 933 şi SR EN 12620 

Confirmarea calitãţii 
lotului aprovizionat 

O probã la max.  
500 m3 pentru  
fiecare sursã 
(pentru 
humus la  
schimbarea sursei), 
 iar la corpuri 
 strãine numai 
 în cazurile în  
care se  
observã prezenţa 
 lor 

 
DA 

 
DA 

  c. Granulozitatea sorturilor 
 conf. SR EN 12620 pentru 
 nisip şi pietriş şi conf. 
 SR EN 933 pentru criblurã 

Confirmarea calitãţii 
 lotului aprovizionat 

O probã la  
max. 500 m3, 
 pentru fiecare  
sort, iar în 
 cazul  
aprovizionã-rii de la 
 aceleaşi surse, o 
probã la  
max. o  
sãptãmânã  
pentru fiecare  
sort şi sursã 

 
DA 

 
DA 

  d. Caracteristici geometrice 
 (forma granulelor, 
 coeficientul de  
aplatizare), conform 
 SR EN 12620 şi SR EN 933 

Culegere de date  
pentru evidenţa  
calitãţii agregatelor 

De fiecare datã  
când se  
observã  
schimbãri pe 
 parcursul 
aprovizionãrii de la 
 aceeaşi sursã sau când 
se schimbã sursa 

 
DA 

 
DA 

  e. Rezistenţa la uzurã  
Los Angeles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constatarea  
confirmãrii calitãţii de 
 cãtre furnizor 

La fiecare lot 
aprovizionat şi  
când se  
observã  
schimbãri pe 
 parcursul 
aprovizionãrii 

 
DA 

 
DA 
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A.3 Cenuşã  
de termoc 
entralã  
SR EN 450:2006/2 

a. Examinarea datelor  
înscrise în certificatul 
 de calitate 

Constatarea  
garantãrii calitãţii 
de cãtre producãtor 

La fiecare lot 
aprovizionat 

 
DA 

 
DA 

  b. Fineţea, conform  
SR 227-2 

Confirmarea 
caracteristicilor din 
 tabelul 9 

La fiecare lot 
aprovizionat dar nu mai 
puţin de o determinare 
la  
100 t pe o probã 
 medie 

 
DA 

 
- 

  c. Constanta de volum,  
conform SR 3832-7 

Evitarea folosirii 
 unui lot 
 necorespunzãtor 

La fiecare lot 
aprovizionat 
 

 
DA 

 
- 

  d. Indicile de activitate la 
 24 ore 

Confirmarea 
Caracteristicilor 
 garantate 

La fiecare lot 
aprovizionat de cenuşã 
 tip A 

 
DA 

 
- 

A.4 Aditivi Examinarea datelor  
înscrise în certificatul de 
 calitate 

Constatare agarantãrii 
 calitãţii 
 de cãtre producãtor 

La fiecare 
 lot aprovizionat 

 
DA 

 
DA 

A.5 Produse de 
colmatare a 
rosturilor 

Verificarea caracteristicilor 
fizico-mecanice ale 
 produselor, comparativ 
cu prevederile agrementelor 
 tehnice respective 

Confirmarea  
caracteristicilor  
fizico-mecanice 

La fiecare 
 lot aprovizionat 

 
DA 

 
DA 

A.6 Produse 
chimice pentru 
protecţia suprafeţei 
betonului proaspãt 

Verificarea caracteristicilor 
 tehnice ale produselor,  
comparativ cu prevederile  
agrementelor tehnice 
 respective 

Confirmarea  
caracteristicilor  
tehnice 

La fiecare 
 lot aprovizionat 

 
DA 

 
DA 

A.7 Oţel-beton a. Verificarea datelor  
înscrise în certificatul de  
calitate 

Constatarea garantãrii  
calitãţii de cãtre  
producãtor 

La fiecare 
 lot aprovizionat 

 
DA 

 
DA 

  b. Verificarea caracteristicilor  
mecanice (rezistenţa la  
rupere, limita de curgere, 
 alungirea la rupere, etc.)  
conform SR EN 10060:2004 

Confirmarea  
Caracteristicilor 
 standardizate 

Minim 2 probe 
 pe lot 

 
DA 

 
DA 

B. ÎNAINTE DE UTILIZAREA MATERIALELOR 
B.1 Ciment a. Verificarea duratei 

 de depozitare 
Încadrarea în  
termenul de garanţie 

La fiecare 
 lot aprovizionat 

 
DA 

 
DA 

  b. Starea de conservare  
numai dacã s-a depãşit 
 termenul de depozitare  
sau au intervenit  
factori de alterare 

Evitarea  
utilizãrii cimenturilor 
 alterate 

Douã probe pe 
 siloz (sus şi jos) 
 sau la interval  
de max. 50 t  
ciment consumat 

 
DA 

 
DA 
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B.2 Agregate a. Conţinutul de  
impuritãţi şi corpuri  
strãine conform  
SR EN 12620 şi SR EN 933 

Sesizarea eventualelor  
impurificãri intervenite  
în depozitul de primire  
în cursul manipulãrii 
 locale 

Ori de câte ori 
 apar factori 
 de impurificare,  
dar cel puţin o  
datã pe sãptãmânã 

 
DA 

 
DA 

  b.Verificarea granulozitãţii  
sorturilor conform  
SR EN 12620 şi SR EN 933 

Adoptarea compoziţiei  
betonului în  
funcţie de  
rezultatele obţinute 

O probã la 400 m3  
beton dar cel puţin  
o datã pe zi, şi  
oricând apar  
factori care pot 
 modifica  
granulozitatea, la  
fiecare sort 

 
DA 

 
DA 

  c. Umiditatea, conform 
SR EN 12620 

Adoptarea compoziţiei 
 betonului, în  
funcţie de  
rezultatele obţinute 

O probã la 200 m3  
beton şi când se  
observã o  
schimbare cauzatã 
 de condiţiile 
 meteorologice. 
La peste 200 m3 

 beton/zi,  
frecvenţa minimã  
este de o probã  
pe zi 

 
DA 

 
DA 

B.3 Aditivi Densitatea soluţiei,  
conform reglementãrilor  
tehnice în vigoare (dacã 
 aditivul se preparã la  
staţia de betoane) 

Corectarea dupã  
caz a concentraţiei 

O probã la fiecare 
 şarjã de 
 aditiv preparatã 

 
DA 
 
DA 

B.4 Apã Compoziţia chimicã,  
conform SR EN 1008 

Utilizarea la  
prepararea betonului  
a unei ape  
corespunzãtoare 

O probã la  
începerea  
lucrãrilor, dacã  
apa nu provine 
 dintr-o sursã  
de apã potabilã 

 
DA 

 
- 

B.5 Cenuşã 
 de  
termocentralã 

Umiditatea Adaptarea compoziţiei O probã pe  
schimb 

DA - 
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C A P I T O L U L  II 
 
STABILIREA COMPOZIŢIEI BETONULUI 
 
 ART.11. ÎNCERCÃRI PRELIMINARE 
 11.1. Antreprenorul are obligaţia de a lua mãsuri în vederea stabilirii, pe bazã de încercãri 

preliminare efectuate de cãtre un laborator de specialitate, a compoziţiei betonului rutier care sã asigure 
obţinerea tuturor caracteristicilor cerute betonului în stare proaspãtã şi întãritã, conform prevederilor din 
prezentul caiet de sarcini. 

 11.2. Încercãrile preliminare vor începe cu cel puţin 90 zile înainte de începerea lucrãrilor de 
betonare, iar compoziţia betonului adoptatã pe baza rezultatelor obţinute din aceste încercãri va fi 
aprobatã de Inginerul lucrãrii. 

11.3. Din încercãrile preliminare trebuie sã rezulte variaţiile admisibile ale compoziţiei, care sã 
permitã adaptarea ei la condiţiile şantierului, pãstrând caracteristicile betonului în ceea ce priveşte 
lucrabilitatea, conţinutul de aer oclus şi rezistenţele mecanice. 

 11.4. Dozajele admise, de ciment şi aditiv şi raportul A/C, conform SR 183-1 tabel 3 şi SR 
182-2 pct. 2.3.4., sunt indicate în tabelul 10. 

 
           Tabel 10 
 Clasa betonului rutier  
Material BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5 BcR 5,0 Observaţii 
1 2 3 4 5 6 

1. Ciment I 42,5; I 42,5R*) 310-330 330-350 350-370  cofraje fixe 
 min. 310 cofraje glisante 
 0,45 pentru betoanele cu granulozitate 

 continuã 
cofraje fixe 

2. Raport apã/ciment, max 0,47 pentru betoanele cu  
granulozitate discontinuã 

cofraje fixe 

 0,52 pentru betoanele cu adaos de cenuşã cofraje fixe 
 0,43 pentru betoanele cu granulozitate  

continuã 
cofraje glisante 

 0,25...0,30 pentru beton cu granulozitate  
continuã 

cofraje fixe 

3. Aditiv DISAN A % din masa 
cimentului 

0,30...0,35 pentru beton cu granulozitate 
discontinuã şi agregate naturale concasate 

cofraje fixe 

 0,35...0,40 pentru betoane cu granulozitate  
discontinuã şi agregate naturale de balastierã 

cofraje fixe 

 0,15 pentru beton fluidifiat cofraje fixe 
 conform specificaţiei tehnice de produs cofraje glisante 
 
NOTÃ: *) Cantitãţile prevãzute pentru dozajele de ciment nu conţin şi pierderile. 
 11.5. Caracteristicile betonului rutier întãrit care trebuie îndeplinite la stabilirea reţetelor prin 

încercãrile preliminare trebuie sã fie cu 10% mai mari decât cele obligatorii la execuţie, pentru a 
exista garanţia acoperirii diferenţelor între condiţiile de laborator şi cele de şantier. 

 Valorile pentru reţete sunt indicate în tabelul 11. 
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CARACTERISTICILE BETONULUI ÎNTÃRIT LA ÎNCERCÃRI PRELIMINARE
       

Tabel 11 
Nr. 
crt. 

 
Condiţii tehnice 

Clasa betonului rutier 

 (preliminar, la reţete,) BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5 BcR 5,0 
0 1 2 3 4 5 
1 Rezistenţa caracteristicã la încovoiere  

(Rk
inc) determinatã la 28 zile pe  

epruvete prismatice 150x150x600mm  MPa   min. 

 
 

3,8 

 
 

4,4 

 
 

4,9 

 
 

5,5 
2 Rezistenţa medie la compresiune determinatã 

 la 28 zile pe cuburi cu latura de 
 150 (141) mm sau fragmente de prisme cu 
 latura secţiunii 150 mm (Rc med.)    MPa 

 
 

34,0 

 
 

39,0 

 
 

44,5 

 
 

50 

3. Gradul de gelivitate al betonului  
determinat conform SR 3518:2009 

G 100 G 100 G 100 G 100 

NOTÃ: Încercãrile la compresiune pe fragmentele de prismã sunt informative. 
  
ART.12. COMPOZIŢIA BETONULUI RUTIER 
 
 12.1. Compoziţia betonului rutier se realizeazã cu agregate naturale prelucrate, apã, ciment şi 

aditivi în conformitate cu prevederile urmãtoare: 
  
 12.1.1. În sistemul cofraje fixe 
 
  a. Îmbrãcãminţile ce se executã într-un singur strat se realizeazã cu agregate concasate 

0…25 mm conform limitelor din fig. 1 sau 0…40 mm conform limitelor din fig. 2, iar cele ce se 
executã în douã straturi se realizeazã cu agregate concasate 0…25 mm conform fig. 1 în cazul 
stratului de uzurã şi 0…31 mm conform fig. 3 sau 0…40 mm conform fig. 2 în cazul stratului de 
rezistenţã. 

NOTÃ: În lipsa sortului de agregate pietriş 8-16, respectiv criblurã 8-16, se poate realiza şi un 
beton cu granulozitatea discontinuã, având agregatul total în limitele curbelor granulometrice din fig. 
4, 5 şi 6. Acest tip de beton nu se aplicã la autostrãzi, drumuri publice cu trafic foarte greu, piste, cãi 
de rulare şi platforme aeroportuare. 

   b. Betonul din stratul de uzurã al îmbrãcãmintei din beton de ciment se realizeazã cu 
nisip natural (SR EN 13043:2013) şi agregate concasate (criblurã) (SR EN 13043:2013). 

   c. Betonul din stratul de rezistenţã al îmbrãcãminţilor din beton de ciment rutiere pentru 
drumuri şi strãzi cu trafic greu, mediu sau uşor şi piste aeroportuare interne, se realizeazã cu nisipul 
natural de râu şi pietriş (SR EN 13043:2013), sau piatrã spartã (split) (SR EN 13043:2013). 

 În cazul locurilor de staţionare, platformelor de parcare şi supralãrgirilor în curbe, se poate 
folosi beton rutier fluidifiat conform prescripţiilor tehnice în vigoare. 
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 12.1.2. În sistemul cofraje glisante 
 Curba granulometricã a amestecului total se realizeazã cu agregate 0…25 mm şi trebuie sã se 

situeze între limitele domeniului haşurat din fig. 7, sau cu agregate 0…40 mm, caz în care trebuie sã 
se situeze între limitele domeniului haşurat din fig. 8. 

 12.2. La stabilirea compoziţiei betonului rutier se vor aplica cerinţele de bazã din Codul de 
Practicã NE 012-2010, cap. 6, adaptate la specificul betoanelor rutiere şi se vor respecta prevederile 
anexei II.1 din Normativul pentru executarea îmbrãcãminţilor rutiere din beton de ciment în 
sistemele cofraje fixe şi glisante, indicativ NE 014-2002. 

 12.3. Zonele granulometrice ale agregatului total la betoanele pentru îmbrãcãminţi rutiere 
sunt cele din tabelul 12 şi figurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. 

 
ZONELE GRANULOMETRICE ALE AGREGATULUI TOTAL  

Tabel 12 
Nr. Zonele 

granulometrice 
Limit

e 
Treceri % în masã prin sita cu ochiuri pãtrate de mm: 

crt. ale agregatului total  0,2 0,63 1 2 4 8 16 25 31,5 40 
 I. Pentru sistemul în cofraje fixe 

1 Cu granulozitate  
continuã 

           

 0…25 mm (fig. 1) min. 2 7 10 20 29 45 75 95 -  
  max. 8 22 30 42 52 70 90 100 -  
 0…40 mm (fig. 2) min. 2 6 8 17 23 40 60 75 - 95 
  max. 7 22 28 40 48 62 80 90 - 00 
 0…31,5 mm (fig. 3) min. 2 6 8 17 23 40 60 75 95  
  max. 7 22 28 40 48 62 80 91 0  

2 Cu granulozitate 
discontinuã 

           

 0…25 mm (fig. 4)            
    fãrã sortul 8-16 min. 2 7 12 20 28 38 38 95 - - 
  max. 8 22 29 42 48 58 58 100 - - 
 0…40 mm (fig. 5)            
    fãrã sortul 8-16 min. 2 12 17 25 30 35 35 64 - 95 
  max. 7 22 29 40 45 56 56 78 - 100 
 0…31,5 mm (fig. 6)            
    fãrã sortul 8-16 min. 2 12 17 25 30 35 35 75 95 - 
  max. 7 22 29 40 45 56  83 100 - 
 II. Pentru sistemul în cofraje glisante 

3 Cu granulozitate  
continuã 

           

 0…25 mm (fig. 7) min. 2 13 18 30 38 55 80 95 - - 
  max. 8 22 30 42 52 70 90 100 - - 

 0…40 mm (fig. 8) min. 2 13 17 25 33 50 70 82 - 95 
  max. 7 22 28 40 48 62 79 90 - 100 
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 12.4. Caracteristicile betonului rutier proaspãt sunt indicate în tabelul 13. 
CARACTERISTICILE BETONULUI PROASPÃT    

Tabel 13 
 Caracteristicile betonului proaspãt Determinare 
Nr.  Valoarea conform 
crt. Denumirea Sistem  

cofraje fixe 
Sistem 
cofraje glisante 

 

1. Lucrabilitatea: 
- prin metoda tasãrii, cm. max. 

 
3 

 
- 

 

 - prin metoda gradului de compactare 1,15 ... 1,35 1,15 ... 1,35 SR EN 
12350-1:2009 

 - prin metoda de remodelare Webe, sec - 10 - 15  
2. Densitatea aparentã kg/m3 2400  40 2400  50  
3. Conţinutul de aer oclus     % 3,5  0,5 4 - 6 SR EN 41-2:2006 

8 
 
  
12.5. Caracteristicile betonului rutier întãrit sunt indicate în tabelul 14. 
CARACTERISTICILE BETONULUI ÎNTÃRIT     

Tabel 14 
Nr. Condiţii tehnice care trebuie Clasa betonului rutier 
crt. îndeplinite de betonul întãrit, la execuţie BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5 BcR 5,0 
1. Rezistenţa caracteristicã la încovoiere  
(Rk

inc) determinatã la 28 zile pe  
prisme 150x150x600mm  MPa, min. 

 
 

3,5 

 
 

4,0 

 
 

4,5 

 
 

5,0 
2. Rezistenţa medie la compresiune (Rc)  
determinatã la 28 zile pe cuburi cu latura de 
 150(141) mm, fragmente de prisme cu latura 
 secţiunii de 150 mm, conform SR EN 12390sau 
 carote, conform Instrucţiunilor C 54.  MPa, min. 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

45 
3. Gradul de gelivitate al betonului 
 determinat conform SR 3518:2009 

 
G 100 

 
G 100 

 
G 100 

 
G 100 
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C A P I T O L U L  III 
 
PREPARAREA BETONULUI RUTIER 
 
 Utilajele şi echipamentele necesare executãrii îmbrãcãminţilor rutiere din beton de ciment 

trebuie selectate în conformitate cu prevederile Contractului, Proiectului şi Caietului de Sarcini, iar 
preliminar aceestea trebuie prezentate Inginerului pentru aprobare. 

 Antreprenorul trebuie sã asigure funcţionarea pe şantier a staţiei de betoane şi a 
echipamentelor pentru aşternerea betonului. 

 
 ART.13. STAŢIA DE BETOANE 
 13.1. Prin staţia de betoane se înţelege orice unitate sau instalaţie care produce şi livreazã 

beton, fiind dotatã cu una sau mai multe centrale de beton. 
 13.2. Productivitatea practicã a staţiei de betoane trebuie sã fie cel puţin egalã cu cea a 

utilajului de punere în operã a betonului, pentru a se evita staţionarea acestuia. 
 13.3. Staţia de betoane, trebuie sã fie amplasatã la o distanţã faţã de punctul de lucru, 

corespunzãtoare unui timp de transport al betonului, de maximum 45 minute. 
 13.4. Staţia de betoane trebuie sã dispunã de: 
   - depozite de agregate, având compartimente amenajate pe o platformã betonatã şi cu 

scurgerea apelor asiguratã; 
   - silozuri de ciment, marcate, având capacitatea corelatã cu capacitatea de producţie a 

staţiei; 
   - silozuri pentru cenuşi de termocentralã în cazul cã se folosesc; 
   - instalaţia de preparare, rezervoare şi dozatoare; 
   - instalaţie pentru încãlzirea apei şi agregatelor; 
   - centralã sau centrale de beton în bunã stare de funcţionare; 
   - buncãre de descãrcare a betonului preparat; 
   - dotãri care sã asigure spãlarea malaxoarelor, buncãrelor şi mijloacelor de transport; 
   - laborator amenajat şi dotat corespunzãtor; 
   - dotãri privind protecţia muncii şi PSI. 
 13.5. Centrala de beton trebuie sã fie de tip discontinuu de dozare şi malaxare cu funcţionare 

automatã, cu urmãtoarele caracteristici: 
 - înregistrarea puterii de malaxare; 
 - dozarea agregatelor şi a cimentului, se face gravimetric; 
 - dozarea apei şi a soluţiei de aditivi, se face volumetric cu dozatoare automate sau cu 

contoare cu debitmetru cu precizie de 1% cu totalizator şi revenire automatã la zero dupã fiecare 
şarjã; 

 - mãsurarea continuã a umiditãţii agregatelor, obligatoriu în pâlnia de alimentare; 
 - durata de amestecare va fi de cel puţin 60 secunde (90 secunde în eventualitatea utilizãrii şi 

a cenuşei de termocentralã), la betoanele îmbrãcãminţilor în cofraje fixe şi de 90…120 secunde, la 
betoanele îmbrãcãminţilor în cofraje glisante. 

 13.6. Utilajul de dozare trebuie sã fie automat iar dacã se folosesc cofrajele glisante, 
productivitatea trebuie sã fie adecvatã pentru a menţine o mişcare uniformã a maşinii de pavat de cel 
puţin 0,75 m pe minut. La determinarea cerinţelor de capacitate a utilajului de dozare, trebuie sã se 
ţinã seama de raportul specific pentru construcţia îmbrãcãminţilor pe timp cãlduros. 

 Agregatele, cimentul şi aditivii trebuie dozaţi în funcţie de greutate, în timp ce apa se poate 
doza fie în funcţie de greutate fie în funcţie de volum. Utilajele de dozat trebuie verificate şi gradate 
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sãptãmânal. Cântarele agregatelor şi cimenturilor de la instalaţia de dozat trebuie verificate folosind 
greutãţile standard. 

 Abaterile permise de dozaj ale utilajului sunt: 
 + 3% pentru agregate şi amestecuri; 
 + 2% pentru ciment, apã, var; 
 + 5% pentru aditivi; 
 + 3% pentru cenuşi. 
 Toleranţele sunt exprimate în funcţie de greutatea teoreticã a fiecãrui material, potrivit setãrii 

utilajului de dozare. 
 13.7. Instalaţiile de preparare vor dispune de buncãre intermediare cu capacitatea egalã cu 3 

şarje, iar pentru evitarea segregãrii, descãrcarea betonului în buncãre se va face axial, prin 
intermediul unui jgheab şi a unei pâlnii de min. 0,50 m înãlţime. La utilizarea simultanã a mai multor 
instalaţii, acestea trebuie sã dispunã de condiţii identice (componenţi, dozare, lucrabilitate beton, 
etc.) pentru a asigura livrarea de betoane identice. 

 Nu se admite menţinerea betonului în buncãr mai mult de 15 minute de la descãrcarea primei 
şarje, iar durata totalã de încãrcare a mijlocului de transport nu va depãşi 20 minute. 

 Buncãrele vor fi curãţite cel puţin de douã ori pe schimb sau la întreruperi mai mari de o orã. 
 13.8. Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare numitã pentru verificarea îndeplinirii 

condiţiilor prevãzute la punctele 13.4, 13.5 şi 13.6, lista reglajelor efectuate la centrala de beton, care 
va controla dacã toate punctele prevãzute au fost verificate şi în special: 

   - verificarea şi etalonarea basculelor şi a dozatoarelor volumetrice; 
   - funcţionarea eficace a dispozitivelor de obturare (deschidere-închidere) a agregatelor 

şi cimenturilor şi eventual adaosurilor; 
   - starea malaxoarelor, în special uzura paleţilor; 
   - funcţionarea automatizatã. 
 Toate aceste verificãri se vor face fãrã a prepara beton. 
 13.9. Înainte de începerea producţiei de beton, se va efectua un test de funcţionare a staţiei de 

betoane. În timpul testului de funcţionare, Antreprenorul trebuie sã evalueze şi sã verifice modul de 
intrare al agregatelor în malaxor, dozajul materialelor, timpul de amestecare, etc. în conformitate cu 
specificaţiile tehnice ale staţiei de betoane şi cu normele şi reglementãrile din prezentul caiet de 
sarcini. În timpul producţiei, staţia de betoane va fi testatã periodic, cel puţin o datã la 3 luni, în 
conformitate cu normele şi regulamentele existente. 

 Rezultatele testelor se vor introduce în declaraţia de producţie a betonului. 
 13.10. Documentaţia completã, referitoare la unitatea de producere a betonului, va fi 

transmisã Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru autorizare, conform legislaţiei în vigoare. 
Producţia de beton poate începe doar dupã ce staţia de betoane a fost autorizatã de cãtre ISC şi 
aprobatã de cãtre Inginerul lucrãrii. 

 
 ART.14. EXPERIMENTAREA PREPARÃRII BETONULUI RUTIER 
ÎN STAŢIE 
 Înainte de începerea lucrãrilor, Antreprenorul este obligat sã facã experimentarea preparãrii 

betonului rutier în staţie, pentru a verifica dacã folosind mijloacele şantierului, reţeta betonului 
stabilitã în laborator permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini. 

 Încercãrile trebuiesc repetate pânã la obţinerea rezultatelor satisfãcãtoare privind: 
 - lucrabilitatea; 
 - conţinutul în aer oclus; 
 - omogenitatea betonului; 
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 - rezistenţa la încovoiere. 
 În cazul centralelor de beton cu douã malaxoare încercarea de verificare a omogenitãţii se va 

face pentru ambele malaxoare. 
 Cu ocazia acestor verificãri se va verifica şi durata minimã de malaxare, necesarã pentru a 

asigura o bunã omogenizare a betonului. 
 Probele pentru verificãri se vor lua din cel puţin 6 amestecuri diferite, pe care se vor 

determina caracteristicile arãtate la Capitolul II, art. 12, Compoziţia betonului. 
 ART.15. PREPARAREA PROPRIU-ZISÃ A BETONULUI RUTIER 
 15.1. Este interzisã prepararea betonului în instalaţiile care nu asigurã respectarea abaterilor 

prevãzute la pct. 13.6 sau la care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte. 
 Antreprenorul rãspunde permanent de buna funcţionare a mijloacelor de dozare, verificându-

le ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o datã pe sãptãmânã. 
 15.2. Cantitatea de apã corespunzãtoare unui amestec se va corecta ţinând seama de 

umiditatea agregatelor şi de soluţia “Disan A”, astfel încât sã se respecte raportul A/C avut în vedere 
la stabilirea reţetei. 

 15.3. Ordinea de introducere a materialelor componente în malaxor se face conform 
prevederilor cãrţii tehnice a utilajului respectiv. 

 15.4. Pe parcursul preparãrii betonului, laboratorul staţiei poate modifica reţeta, în funcţie de 
rezultatele încercãrilor privind umiditatea şi granulozitatea agregatelor, şi de densitatea aparentã, de 
lucrabilitatea şi volumul de aer oclus al betonului proaspãt, în situaţiile reale existente, cu condiţia 
realizãrii caracteristicilor tehnice cerute prin caietul de sarcini. 

 15.5. La terminarea unui schimb sau întreruperea preparãrii betonului pe o duratã mai mare 
de o orã, malaxorul va fi spãlat cu jet de apã sau apã cu pietriş. 

 15.6. Se va evita golirea malaxoarelor direct în mijloacele de transport, recomandându-se 
folosirea de buncãre intermediare. Pentru evitarea segregãrii betonului, buncãrele vor fi încãrcate 
axial prin intermediul unor jgheaburi şi a unei pâlnii de minimum 0,5 m înãlţime. 

 Nu se admite menţinerea betonului în buncãr mai mult de 15 minute. 
 Buncãrele intermediare vor fi curãţate cel puţin de douã ori într-un schimb. 
 15.7. Temperatura betonului proaspãt mãsurata în mijloacele de transport înaintea plecãrii de 

la staţie trebuie sã se situeze în intervalul +5o…+30oC, iar la punerea în operã sã nu depãşeascã 
30oC. 

 ART.16. CONTROLUL CALITÃŢII BETONULUI PROASPÃT 
PREPARAT 
 16.1. Pentru asigurarea caracteristicilor betonului proaspãt precizate la punctul 12.4 tabelul 

13, în scopul evitãrii punerii în operã a unui beton necorespunzãtor, se vor face în prealabil, la staţia 
de betoane, determinãri pe betonul proaspãt. 

 16.2. Controlul operativ al calitãţii betonului se va face conform prevederilor din ANEXA I.3 
la Normativul NE 014-2002. 

 Ori de câte ori un rezultat se situeazã în afara limitelor admise, indicate la punctul 12.4, se va 
repeta imediat determinarea respectivã. 

 Dacã şi la o nouã determinare rezultatul nu se înscrie în limitele admise, se va sista 
prepararea betonului şi se vor stabili, dupã caz, mãsurile tehnologice ce se impun: corectarea 
cantitãţii de apã, a proporţiilor sorturilor de agregate sau aditivi, a temperaturii componenţilor şi 
verificarea instalaţiei. 

 Dupã aplicarea mãsurilor stabilite şi dupã reluarea preparãrii betonului, determinarea 
caracteristicilor respective se va face la fiecare amestec, adoptându-se eventualele corecţii succesive 
pânã când se constatã cã cel puţin 3 rezultate consecutive se înscriu în limitele admise. 
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 16.3. În continuare, controlul se va face cu frecvenţa prevãzutã în tabelul 15. 
                                                             Tabel 15 
 

Nr. 
 

Faza de 
 

Caracteristicile care se 
 

Scopul verificãrii 
 

Frecvenţa 
Tipul de 
laborator 

crt. execuţie verificã  minimã II III 
0 1 2 3 4 5 6 
A. ÎN CURSUL PREPARÃRII BETONULUI LA STAŢIA DE BETOANE 
A.1 Betonul  

proaspãt 
a. Lucrabilitatea, 
 conform SR EN  
12350-1:2009 

Reglarea procesului  
tehnologic şi  
respectarea 

De douã ori pe schimb 
 de lucru, pentru  
fiecare tip de 

D
A 

DA 

  b. Densitatea aparentã condiţiilor tehnice din 
Tabelul 13 

beton şi betonierã D
A 

DA 

  c.Temperatura (la 
temperaturi ale aerului sub 
+50C şi peste +250C) 

Reglarea procesului 
 tehnologic pentru  
respectarea condiţiilor  
tehnice de  +50C...+300C 

Patru determinãri 
 pentru fiecare 
 tip de beton şi  
schimb de lucru 

 
D

A 

 
DA 

  d. Granulozitatea  
agregatelor din 
 amestecul de 
 beton, conform SR 
 EN 12350-1:2009 

Confirmarea respectãrii  
granulozitãţii  
agregatelor din 
reţeta betonului 

Facultativ  
DA 

 
DA 

  e.Conţinutul de aer 
oclus, conform 
 SR EN 413-2:2006 8 

Reglarea preparãrii 
 şi respectarea condiţiilor 
 tehnice din Tabel 13 

O probã pe  
schimb 

 
DA 

 
DA 

A.2 Betonul  
întãrit 

a. Rezistenţa la încovoiere 
 pe epruvete prismatice 
 de 150x150x600 mm, 
, la vârsta de 28 zile, 
conform NE 014:2002, 
Anexa III.1 

Verificarea realizãrii  
condiţiilor de calitate  
pentru clasa de 
 beton prescrisã 

Câte o serie de 3 
 epruvete prismatice 
 pe schimb, pentru 
 fiecare tip debeton  
şi betonierã, dar 
 minimum o serie de  
100 m3 

 
DA 

 
DA 

  b. Idem la vârsta de 7 
 zile, pentru încercãri 
orientative 

Verificarea operativã 
 a compoziţiei betonului 

O probã pe 
 sãptãmânã 

 
DA 

 
- 

  c. Rezistenţa la compresiune  
pe fragmente de prisme 
 cu latura secţiunii de 150 
mm  
sau epruvete cubice cu 
 latura de 150 mm, la vârsta 

 de 28 zile, conform 
 SR EN 12390-3 

Verificarea realizãrii  
rezistenţei la 
 compresiune a 
 betonului 

Câte o serie de 3  
epruvete prismatice 
 pe schimb, pentru 
 fiecare tip de beton  
şi betonierã, dar  
minimum o serie 
 de 100 m3 

 
DA 

 
- 

  Determinarea gradului de 
gelivitate, conform  
SR 3518:2009 

Verificarea îndeplinirii 
condiţiilor din Tabelul 14 

Se determinã la  
elaborarea  
compoziţiei betonului 

 
DA 

 
- 

B. LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA 
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B.1 Betonul proaspãt, 
la descãrcarea 
 din mijlocul de 
 transport 

a.Examinarea 
documentului  
de transport 

Constatarea garantãrii  
calitãţii de cãtre producãtor 
 şi respectarea duratei de  
transport 

La fiecare transport  
- 

 
DA 

  b. Lucrabilitatea  
(consistenţa),  
conform SR EN 
 12350-1:2009 

Confirmarea 
 caracteristicilor  
impuse 
betonului 

O probã pentru fiecare 
 tip de beton şi  
schimb de lucru, 
 dar cel puţin o 
 probã la 20 m3 
beton 

 
- 

 
DA 

  c. Temperatura (la temp 
eratura aerului, sub +50C  
şi peste +250C) 

Confirmarea  
caracteristicilor impuse 
 betonului 

Patru determinãri 
 pentru fiecare tip 
 de beton şi  
schimb  
de lucru 

 
- 

 
DA 

B.2 Betonul  
întãrit 

Determinarea rezistenţei 
la compresiune pe 
 epruvete cilindrice 
 (carote) extrase 
 din îmbrãcãmintea  
executatã, conform  
SR EN 12390 

Verificarea calitãţii  
betonului pus  
în lucrare 

3 carote pe km de  
bandã de 
 îmbrãcãminte din  
beton sau min. 4 
 carote din fiecare 
 zonã de îmbrãcãminte 
 asupra cãreia existã  
dubii de calitate 

 
DA 

 
- 

 
 16.4. Calitatea betoanelor din îmbrãcãminţile rutiere, se va aprecia pe baza rezultatelor 

înregistrate în evidenţele de laborator şi buletinele de încercare a epruvetelor confecţionate la statia 
de betoane, încercate şi prelucrate la laboratoarele de specialitate ale Antreprenorului, care vor ţine 
evidenţa zilnicã pe formularul “Registrul pentru evidenţa preparãrii şi punerii în operã a betoanelor 
rutiere”, conform Anexei I.4 din Normativul NE 014:2002, privind betonul preparat: 

   - compoziţia betonului realizat; 
   - caracteristicile betonului proaspãt (lucrabilitate, densitate, conţinut de aer oclus, 

temperaturã); 
   - confecţionarea epruvetelor de beton pentru determinarea rezistenţelor mecanice. 
 16.5. Şeful punctului de lucru va ţine evidenţa betonului turnat pe formularul tipizat 

“Condica pentru evidenţa betoanelor turnate”, unde se vor consemna zilnic: 
   - cantitãţi de beton turnate; 
   - elemente turnate; 
   - confecţionarea epruvetelor de control şi rezultatele încercãrilor mecanice pe betonul 

întãrit. 
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C A P I T O L U L  IV 
PUNEREA ÎN OPERÃ A BETONULUI RUTIER 
 
 ART.17. ECHIPAMENTE PENTRU EXECUŢIA BETONULUI RUTIER 
 17.1. Îmbrãcãminţile rutiere din beton de ciment pot fi executate în douã metode: 
 - cu cofraje fixe (longrine metalice) 
 - cu cofraje glisante (utilaj mobil, pe şenile, ghidat electronic în plan orizontal şi vertical, 

dotat cu un senzor de direcţie, unul de nivel, cu douã unitãţi de vibraţie, o curea transportoare şi 
cofraje). 

 17.2. Antreprenorul va alege metoda de lucru care va fi folositã. 
 Pentru aceasta, înainte de începerea lucrãrilor de execuţie, Antreprenorul va trebui sã prezinte 

Inginerului spre aprobare metoda aleasã pentru execuţia îmbrãcãminţii din beton de ciment. 
 17.3. Procedura va conţine descrierea tehnologiei de execuţie adoptatã, ce trebuie verificatã 

la începerea lucrãrilor, pe un sector de probã (300-600 m lungime) şi va contine: 
 - descrierea detaliatã a echipamentului; 
 - descrierea detaliatã a întregului proces de execuţie a lucrãrilor, inclusiv pregãtirea fundaţiei, 

realizarea betonului, transportul, turnarea şi conservarea; 
 - documentaţia trebuie sã conţinã informaţii ca: viteza utilajului, intensitatea vibrãrii 

betonului, grosimea stratului de beton (înainte de vibrarea şi finisarea stratului de beton), nivelarea 
suprafeţei, protejarea betonului finisat, tãierea rosturilor şi finisarea. 

 
 ART.18. MANAGEMENTUL TRAFICULUI PUBLIC ŞI DE ŞANTIER 
 Antreprenorul trebuie sã prezinte preliminar autoritãţilor competente şi Inginerului un plan cu 

managementul traficului, care sã conţinã descrierea detaliatã a tuturor mãsurilor necesare diminuãrii 
efectelor ivite pe timpul execuţiei în zonele de trafic. Managementul traficului se va face în deplinã 
conformitate cu normele şi reglementãrile în vigoare. 

 
 ART.19. TRANSPORTUL BETONULUI 
 19.1. Transportul betonului rutier se realizeazã cu autobasculante cu basculare în spate sau 

lateral. Autobasculantele trebuie sã fie etanşe, iar în cazurile cu temperaturi la limitã ale aerului, 
betonul din autobasculante se va acoperi cu prelate, astfel încât sã se evite modificarea 
caracteristicilor betonului (se interzice udarea betonului pe timpul transportului). 

 19.2. Dupã fiecare 3-4 transporturi şi ori de câte ori este nevoie, autobasculantele vor fi 
curãţate şi spãlate cu jet de apã. 

 19.3. Durata maximã de transport, consideratã din momentul terminãrii încãrcãrii în mijlocul 
de transport şi sfârşitul descãrcãrii acestuia la punctul de lucru, nu va depãşi 60 minute la 
temperaturi ale betonului  15oC şi 45 minute la temperaturi situate în intervalul 15o...30oC. 

 19.4. Timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezistenţã şi pânã la 
completa finisare a suprafeţei stratului de uzurã nu trebuie sã depãşeascã cu mai mult de o orã 
începutul prizei cimentului. 

 19.5. Timpul scurs de la prepararea betonului pentru stratul de rezistenţã şi pânã la completa 
finisare a suprafeţei stratului de uzurã nu trebuie sã depãşeascã timpul de începere a prizei betonului. 

 19.6. Când se transportã beton cu lucrabilitate redusã, sunt necesare autocamioane echipate 
cu vibratoare pentru a descãrca betonul. Camioanele trebuiesc curãţate cu jet de apã la fiecare 3-4 
curse şi oricând este necesar. 

 19.7. Fiecare transport de beton va fi însoţit de un bon de transport. 
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 19.8. Numãrul autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie sã asigure un flux 
continuu alimentãrii utilajelor de punere în operã. 

 19.9. Circulaţia autobasculantelor pe stratul de beton slab (când acesta este stratul suport al 
îmbrãcãmintei) se va admite numai dupã atingerea a 70% din rezistenţa la 28 zile a betonului slab. 

 
 ART.20. LUCRÃRI PREGÃTITOARE 
 
 20.1. Înainte de a începe executarea îmbrãcãminţii din beton de ciment se va verifica şi 

recepţiona stratul suport al acesteia (fundaţia sau stratul de bazã), conform STAS 6400-84, prin 
verificarea elementelor geometrice, abaterilor limitã, denivelãrilor admisibile, precum şi a capacitãţii 
portante a complexului fundaţii-pat, corectându-se toate defecţiunile constatate. Nu se va trece la 
executarea îmbrãcãminţii din beton de ciment decât numai dupã efectuarea remedierilor necesare. 

 20.2. Fundaţia sau stratul de bazã trebuie sã aibã la suprafaţa sa aceleaşi pante în profil 
transversal şi aceleaşi declivitãţi în profil longitudinal ca cele ale suprafeţei îmbrãcãminţii de beton 
de ciment. 

 20.3. Denivelãrile admisibile ale suprafeţei straturilor de fundaţie în sens longitudinal, sub 
dreptarul de 3 m lungime şi a unei pene, vor fi de + 2 cm, în cazul straturilor de fundaţii din balast, 
piatrã spartã şi din materiale granulare stabilizate mecanic şi de + 1,5 cm, din agregate naturale 
stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici. 

 20.4. Denivelãrile admisibile ale suprafeţei stratului de fundaţie în sens transversal, sub lata 
de 3 m, vor fi cu + 0,5 cm diferite de cele admise pentru îmbrãcãmintea din beton de ciment. 

 20.5. La straturile din beton slab, abaterile limitã la panta transversalã şi la cotele în profil 
longitudinal vor fi cele prevãzute în caietul de sarcini întocmit pentru betonul slab. 

 Înainte de executarea îmbrãcãminţilor din beton de ciment peste stratul de beton slab, dupã 
corectãrile defecţiunilor constatate la acesta, se va executa o peliculã izolatoare alcãtuitã din douã 
straturi de emulsie bituminoasã cationicã, pe toatã suprafaţa acestuia. 

 20.6. Denivelãrile admisibile în profil transversal şi longitudinal al suprafeţei îmbrãcãminţii 
rutiere existente (bituminoase sau din beton de ciment) care se ranforseazã, vor fi cele prevãzute în 
standardele respective: SR EN 13108 şi SR EN 13108 :2006/AC 2008 sau SR 183. 

 20.7. La executarea îmbrãcãminţilor de beton de ciment, peste îmbrãcãminţi existente, 
acestea vor fi tratate conform prevederilor proiectului şi Normativului NE 014:2002 pct. 7.14…7.18. 

 20.8. Lucrãrile de corectare şi finisare a fundaţiei sau a stratului de bazã vor preceda lucrãrile 
de betonare cu 400-1000 m lungime de drum. 

 20.9. Pe fundaţia verificatã şi rectificatã se monteazã longrinele metalice pe benzi de beton 
(C 4/5 - C 6/7,5) sau de mortar, cu lãţimea de minimum 30 cm, preparate cu un dozaj de 160 kg 
ciment la mc. 

 Înãlţimea cofrajelor fixe trebuie sã fie egalã cu grosimea îmbrãcãminţii proiectate. 
 Se va da o deosebitã atenţie poziţionãrii corecte în plan a longrinelor şi o aşezare la cote cu 

ajutorul nivelei, corespunzãtor elementelor geometrice în plan şi în profil în lung din proiect. 
 20.10. Longrinele trebuie montate înaintea începerii turnãrii betonului, pe cel puţin o lungime 

de turnare programatã zilnic. 
 20.11. În cazul fundaţiilor de balast, piatrã spartã şi din materiale granulare stabilizate 

mecanic, între longrinele metalice montate pe fundaţia umezitã în prealabil, se va aşterne un strat de 
nisip de 2 cm grosime dupã compactare. Nisipul va avea echivalentul de nisip, EN > 85. 

 20.12. Pe stratul de nisip bine nivelat şi compactat se va întinde hârtie rezistentã (Kraft) sau 
folie de polietilenã. 
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 Benzile de hârtie sau folie de polietilenã trebuie sã se suprapunã cu minim 5 cm în sens 
longitudinal şi 20 cm în sens transversal. Banda superioarã va fi în sensul pantei. 

 20.13. Banda de hârtie sau folia de polietilenã trebuie sã fie întinsã cu puţin timp înainte de 
betonare, pentru a evita producerea de cute şi trebuie sã fie asiguratã contra vântului, aşezând peste 
ea din loc în loc bare metalice, care vor fi apoi recuperate. 

 Este interzisã folosirea de beton proaspãt sau bolovani şi nu se va cãlca pe hârtia rezistentã 
întinsã. 

 20.14. În situatiile în care stratul superior al fundaţiei este alcãtuit din materiale stabilizate cu 
lianti hidraulici sau mixturi asfaltice, nu se va executa acoperirea suprafeţei fundaţiei cu strat de 
nisip şi hârtie sau folie de polietilenã. 

 În aceste cazuri, înainte de aşternerea betonului, suprafaţa acestor fundaţii se va stropi cu apã. 
 20.15. În cazul în care betonul se executã cu cofraje glisante pregãtirea stratului suport se va 

face în condiţiile specifice sistemului cofraje fixe pe fundaţii noi. 
 20.16. Stratul suport va fi verificat şi aprobat înainte de turnarea betonului pentru 

îmbrãcãminte, pe o zonã corespunzãtoare unei zile de lucru. 
 20.17. Principalele controale ce trebuiesc fãcute înainte de punerea în operã a betonului sunt 

urmãtoarele: 
 - pregãtirea stratului suport pe care urmeazã sã fie aşternut betonul, în conformitate cu 

prevederile pct. 20.1...20.16; 
 Constatãrile acestor verificãri vor fi consemnate în procese verbale de lucrãri ascunse, care 

vor preciza concret verificãrile efectuate, constatãrile rezultate şi dacã se admite trecerea la 
executarea îmbrãcãmintei de beton; 

 - poziţionarea corectã a longrinelor (execuţie în sistemul cofraje fixe) sau a firelor de ghidaj 
pentru palpatorii maşinii cu cofraje glisante; 

 - poziţionarea corectã a rosturilor de dilataţie; 
 - asigurarea bunei funcţionãri a utilajelor de punere în operã a betonului rutier. 
 
 ART.21. EXPERIMENTAREA PUNERII ÎN OPERÃ A BETONULUI 
RUTIER 
 21.1. Înainte de începerea lucrãrilor, Antreprenorul va realiza obligatoriu un tronson 

experimental de min. 300 m lungime pentru a verifica pe şantier, în condiţii de execuţie curente, 
realizarea caracteristicilor cerute betonului pus în operã în conformitate cu prevederile prezentului 
caiet de sarcini precum şi pentru a regla utilajele şi dispozitivele de punere în operã a betonului şi 
eventual corectarea compoziţiei betonului în limitele stabilite prin studiul preliminar. 

 Se vor urmãri în special: 
   - reglarea utilajului de rãspândire şi vibrare pentru obţinerea grosimii necesare şi o 

suprafaţare perfectã; 
   - reglarea pervibratoarelor, stabilirea distanţelor dintre ele şi mai ales a celor situate la 

marginea îmbrãcãminţii; 
   - punerea la punct a operaţiilor de finisare a suprafeţelor de striere şi de rãspândire a 

produsului de protecţie ca şi a metodelor de execuţie a rosturilor şi a timpului de tãiere. 
 21.2. Partea din tronsonul executat consideratã ca cea mai bine realizatã va servi ca tronson 

de referinţã pentru restul lucrãrii. 
 Caracteristicile obţinute pe acest tronson de referinţã se vor consemna în scris, pentru a servi 

la urmãrirea calitãţii lucrãrilor ce se vor executa în continuare. 
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 ART.22. PUNEREA ÎN OPERÃ PROPRIU-ZISA 
 
 22.1. Punerea în operã a betonului rutier în sistemul cofraje fixe 
 22.1.1. Îmbrãcãminţile de beton de ciment se executã într-unul sau douã straturi, conform 

prevederilor din proiect, în funcţie de utilajele curente, care pot asigura compactarea prin vibrare 
pânã la grosimi de 23 cm. În cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofinisoare dotate 
cu pervibratoare, care vor trebui sã asigure o vibrare eficientã pe toatã grosimea stratului. 

 22.1.2. La locul de punere în operã, descãrcarea betonului se va face în 2-3 locuri sau în 
cordon (din mers), urmãrindu-se menţinerea omogenitãţii betonului pe toatã suprafaţa de descãrcare. 
La îmbrãcãminţi executate în douã straturi, descãrcarea betonului celui de-al doilea strat se va face 
obligatoriu prin descarcare lateralã, folosind autobasculante sau alimentatoare speciale. Aceeaşi 
mãsurã se va aplica şi pentru primul strat când acesta se aşterne pe fundaţie acoperitã cu hârtie 
rezistentã. 

 22.1.3. Aşternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu excepţia unor 
suprafeţe reduse la care folosirea acestora nu este justificatã din punct de vedere tehnico-economic 
(supralãrgiri în curbe, curbe cu raze mici, strãzi de categoria IV cu o bandã de circulaţie, parcaje, 
platforme sau locuri de staţionare, pe suprafeţe mici sau izolate). La acestea, aşternerea betonului 
rutier proaspãt, se poate face manual. 

 22.1.4. Compactarea şi nivelarea betonului, se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, 
având urmãtoarele caracteristici: frecvenţa de vibrare 50-75 Hz, amplitudinea 1,0…1,3 mm, viteza 
de avansare: min. 0,6 m/minut, prin douã treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se 
compacteazã. Relaţia între grosimea dalei, h şi lãţimea grinzii vibratoare, mãsuratã în sensul de 
avansare, b, este: b > h. Lãţimea grinzii de vibrare trebuie sã fie cel puţin egalã cu grosimea dalei. 

 22.1.5. Procedurile de vibrare şi distanţa maximã între vibratoare vor fi cele descrise, în 
totalitate, în metoda propusã de Antreprenor şi aprobatã de Inginer, înainte de începerea lucrãrilor de 
betonare. 

 O atenţie deosebitã trebuie acordatã vibratoarelor în lungul marginii benzii care se executã, 
pentru a realiza o compactare corespunzãtoare a acesteia. 

 22.1.6. Timpul optim de vibrare se stabileşte prin determinãri de probã efectuate cu prima 
şarjã de beton ce se compacteazã, stabilindu-se şi viteza de înaintare a vibrofinisorului, corelatã cu 
lãţimea grinzii vibratoare, care trebuie sã fie în contact cu betonul proaspãt pe o lungime egalã cu cel 
puţin grosimea dalei, mãsurate în direcţia de avansare. Durata vibrãrii se recomandã sã fie de 30…60 
secunde. 

 22.1.7. Pentru a asigura vibrarea corectã a betonului pe întreaga suprafaţã a stratului 
compactat, se va urmãri ca grinda vibratoare, în timpul vibrãrii, sã se afle cu 1…3 mm mai jos decât 
suprafaţa betonului din spatele grinzii. 

 22.1.8. Grosimea stratului de beton necompactat trebuie sã fie de 1,15...1,35 ori mai mare 
decât grosimea finalã a stratului compactat, în funcţie de lucrabilitatea betonului. 

 Înainte de a începe vibrarea betonului, se va stabili, în cadrul determinãrilor de probã, 
grosimea stratului de beton necompactat, necesarã pentru obţinerea grosimii prescrise a stratului 
finit. 

 22.1.9. Punerea în operã a betonului se va face fãrã întreruperi, iar dacã acestea nu pot fi 
evitate (ploaie intensã, defectarea utilajelor, întreruperi în aprovizionarea cu beton, etc.) se va 
executa din betonul confecţionat pânã în acel moment o dalã mai scurtã decât cea prevãzutã, 
terminatã cu un rost transversal de contact, care va fi situat la min. 1,50 m distanţã de cel mai 
apropiat rost al îmbrãcãminţii rutiere. 
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 22.1.10. Distanta dintre douã poziţii succesive de lucru ale plãcilor sau riglelor vibrante 
trebuie sã fie astfel stabilitã încât sã fie asiguratã acoperirea succesivã a întregii suprafeţe de beton 
compactat. 

 22.1.11. Întreruperea betonãrii la sfârşitul unei zile de lucru se va face numai la un rost 
transversal de dilataţie sau de contact. 

 22.1.12. Betonul greşit fabricat sau greşit turnat se va îndepãrta de la locul de punere în 
operã. 

 22.1.13. Pe sectoarele de drum cu declivitãţi, sensul de execuţie al benzii de beton va fi 
urmãtorul: 

 - pentru pante de pânã la 3% se lucreazã în sensul urcãrii drumului (din aval spre amonte); 
 - pentru pante mai mari de 3% se lucreazã în sensul coborârii drumului (din amonte spre 

aval), adaptându-se la situaţia respectivã, atât consistenţa betonului cât şi viteza de avansare a 
utilajelor, având în vedere totodatã şi necesitatea ca în faţa utilajelor sã existe în permanenţã un val 
de beton afânat cu rol de “zid de sprijin”. 

 22.1.14. Betonul aşternut la cotã şi necompactat, se va verifica cu dreptarul şi se vor efectua 
corectãrile necesare înainte de vibrare, pentru eliminarea denivelãrilor suprafeţei, prin completare cu 
beton sau îndepãrtarea betonului în exces. Lângã longrine betonul se va îndesa cu maiul metalic 
asigurând totodatã menţinerea ancorelor în poziţie orizontalã. 

 22.1.15. Dupã aşternerea stratului de beton pe o porţiune de 5…6 m, pe toatã lãţimea şi dupã 
verificarea grosimii betonului necompactat cu şablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu 
ajutorul vibrofinisorului, urmãrindu-se ca în faţa grinzii vibratoare sã existe permanent un val 
uniform de beton de maximum 5 cm înãlţime. 

 22.1.16. Dupã trecerea vibrofinisorului pânã la circa 1 m de capãtul porţiunii aşternute, 
aceasta se retrage şi se face verificarea în profil longitudinal şi transversal a suprafeţei vibrate cu 
dreptarul de 3 m lungime şi o panã de 20 cm lungime şi maximum 3 cm lãţime, având înclinaţia de 
:10 şi gradaţii corespunzãtoare diferenţelor de înãlţime de 1 mm, corectând cu beton, dacã este cazul, 
suprafeţele denivelate sau cele deschise (nevibrate). 

 22.1.17. Dupã verificarea şi corectarea denivelãrilor suprafeţei vibrate, betonul de lângã 
longrine se va compacta cu maiul sau cu plãci vibrante. 

 22.1.18. Se trece apoi a doua oarã cu vibrofinisorul, astfel ca suprafaţa obţinutã sã fie netedã 
şi uniformã ca aspect. 

 22.1.19. Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima şarjã dintr-o dalã şi 
terminarea finisãrii betonului din aceeaşi dalã nu va depãşi cu mai mult de o orã începutul 
prizei/cimentului. 

 22.1.20. Finisarea suprafeţei betonului pentru piste aeroportuare, autostrãzi şi drumuri cu 
trafic foarte greu, se face numai cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucrãri, când 
vibrofinisoarele nu au aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelãrilor longitudinale ale suprafeţei 
stratului de beton, se va folosi un rulou metalic, perfect calibrat, de 3…4 m lungime, având 
diametrul de 25 cm şi masa de circa 150…200 kg. Cu ruloul se lucreazã pe suprafaţa corectatã şi 
compactatã, prin rostogolirea lui în sens perpendicular pe axa benzii, pe toatã suprafaţa 
îmbrãcãmintei, prin treceri suprapuse pe câte 1,00 m. Ruloul trebuie curãţat şi umezit la fiecare 
trecere, evitându-se udarea betonului. 

 22.1.21. Surplusul de mortar scos la suprafaţa îmbrãcãmintei de cãtre grinda finisoare sau 
rulou, se indepãrteazã cu perii speciale, care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton 
executate. 

 22.1.22. Suprafaţa finisatã a betonului se va stria numai mecanic la autostrãzi şi piste 
aeroportuare şi mecanic sau manual la celelalte lucrãri, perpendicular pe axa drumului, cu ajutorul 
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dispozitivului de striat sau a unei perii umezite, de tip piassava, cu fire plastice sau metalice. Pentru a 
micşora zgomotul produs de rulajul autovehiculelor, distanţele dintre strieri vor fi aleatorii. Metoda 
va fi aprobatã prealabil de Inginer. 

 22.1.23. Demontarea longrinelor se va face dupã cel puţin 24 ore de la turnarea betonului. 
 În cazul în care executarea îmbrãcãmintei se va face pe jumãtate din lãţimea pãrţii carosabile 

şi se circulã pe a doua jumãtãte a drumului, longrinele din axa drumului se vor demonta dupã 
minimum 48 ore. 

 Aceastã operaţiune se va face dupã o perioadã de timp mai mare atunci când obţinerea 
rezistenţei betonului este întârziatã de protecţia acestuia (amânatã, inadecvatã) sau pe timp friguros. 

 Dupã demontare, longrinele metalice vor fi pãstrate curate şi vor fi tratate corespunzãtor 
pentru a evita aderarea cu betonul, folosind produse ce vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare 
preliminarã. Nu se vor folosi longrine deteriorate. 

 22.1.24. Imediat dupã demontarea longrinelor, feţele laterale ale dalelor se vor acoperi cu un 
strat de decofrol sau emulsie bituminoasã cationicã. 

 22.1.25. Marcajul dalelor se va efectua prin ştanţarea numãrului de ordine al dalei (din 5 în 5 
dale) pe suprafaţa betonului, la colţul dalei, la 30 cm de la margine, cifrele având 10 cm înãlţime şi 
10 mm adâncime). 

 22.1.26. Pentru executarea îmbrãcãminţilor din douã straturi (beton de uzurã şi beton de 
rezistenţã) se fac urmãtoarele precizãri: 

 - vibrarea betonului din stratul de rezistenţã şi stratul de uzurã se face cu douã vibrofinisoare 
care acţioneazã separat pe fiecare strat, astfel încât timpul care se va scurge de la terminarea unui 
strat şi contaminarea lui sau a vibrarii stratului de rezistenţã şi aşternerea stratului urmãtor (de uzurã) 
nu va depãşi o jumãtate de orã 

 - timpul care se va scurge de la prepararea primei şarje din betonul stratului de rezistenţã 
dintr-o dalã şi terminarea finisãrii suprafeţei stratului de uzurã din aceeaşi dalã, nu va depãşi cu mai 
mult de o orã începutul prizei cimentului. 

 
 22.2. Punerea în operã a betonului rutier în sistemul cofraje glisante 
 
 22.2.1. Maşina cu cofraje glisante trebuie sã realizeze urmãtoarele operaţii tehnologice: 
 - repartizarea betonului pe toatã lãţimea benzii de betonare cu ajutorul unui repartizator tip 

şnec; 
 - compactarea, prin vibrarea internã a betonului, cu ajutorul pervibratoarelor electrice de 

interior de 70 mm diametru care produc “lichefierea” betonului; 
 - presarea betonului prin “extrudere” de cãtre greutatea proprie a maşinii; 
 - finisarea transversalã a suprafeţei betonului “extrudat” cu ajutorul unei grinzi care se 

deplaseazã perpendicular pe direcţia de avansare a cofrajelor glisante; 
 - finisarea longitudinalã a suprafeţei din beton cu ajutorul unui dispozitiv (DRIŞCÃ) care se 

deplaseazã transversal între cofrajele glisante şi longitudinal, odatã cu maşina. 
 22.2.2. Betonul în fata maşinii cu cofraje glisante, trebuie astfel descãrcat şi repartizat încât 

sã se asigure o avansare uniformã, continuã şi permanentã a maşinii, practic fãrã nici o oprire a 
maşinii. Se va urmãri permanent ca volumul de beton din faţa maşinii cu cofraje glisante sã fie 
constant. 

 22.2.3. Viteza maşinii cu cofraje glisante se regleazã la cca. 1 m/minut în funcţie de ritmul de 
aprovizionare a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale şi suprafaţarea îmbrãcãmintei ce se 
realizeazã. 
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 22.2.4. În principiu, toate reglajele maşinii cu cofraje glisante se efectueazã pe loc, înainte de 
începerea betonãrii, dar trebuiesc efectuate verificãri şi ajustãri ale acestora la începutul lucrului, 
pentru garantarea realizãrii condiţiilor de calitate ce se impun dalelor, din punct de vedere ale 
grosimii, calitãţii şi rectangularitãţii marginilor acestora. În acest scop se vor avea în vedere 
prevederile Normativului NE 014-2002 pct. 10.1.6. şi 10.1.7. 

 22.2.5. Betonul adus la punctul de lucru se descarcã cu atenţie în faţa repartizorului cu şnec a 
maşinii cu cofraje glisante dupã care repartizarea uniformã a acestuia între cofrajele maşinii se 
continuã cu ajutorul unui excavator. 

 22.2.6. Se va urmãri permanent (prin observarea aspectului suprafeţei betonului) modul de 
funcţionare al tuturor pervibratoarelor. 

 Eventualele pervibratoare defecte trebuiesc înlocuite imediat. 
 22.2.7. Pervibratoarele se fixeazã la echidistanţe de cca. 50 cm şi la mijlocul grosimii 

stratului de beton. 
 O supraveghere mai atentã se va da celor douã pervibratoare laterale care trebuie sã asigure 

obţinerea muchiilor benzii de beton. Aceste douã pervibratoare se vor monta la aproximativ 15 cm 
de marginea cofrajelor glisante. 

 22.2.8. Aşternerea betonului se considerã terminatã când suprafaţa îmbrãcãmintei nu prezintã 
denivelãri şi are un aspect omogen. 

 22.2.9. Compactarea şi finisarea se considerã terminate când suprafaţa betonului este planã, 
închisã şi are o texturã uniformã. În caz cã se observã denivelãri ale suprafeţei îmbrãcãmintei rãmase 
în zonele marginale acestea se vor corecta manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 cm lungime. 

 22.2.10. O atenţie permanentã se va acorda valului de beton ce se formeazã în faţa grinzii 
maşinii cu cofraje glisante care executã nivelarea transversalã a îmbrãcãmintei. Acest val de beton 
trebuie sã fie uniform, continuu şi cu un diametru de cca. 10 cm grosime. 

 22.2.11. Calitatea lucrului cu maşina cu cofraje glisante este condiţionatã de alimentarea 
permanentã cu beton a acesteia, în condiţiile menţinerii unui viteze constante de cca. 1 m/minut. 

 22.2.12. În cazul opririlor (accidentale) care depãşesc durata de începere a prizei cimentului 
este necesarã dispunerea de rosturi transversale de contact (de lucru). 

 22.2.13. În timpul staţionãrii maşinii cu cofraje glisante vibrarea betonului va fi opritã. 
 22.2.14. Pentru a elimina în cel mai scurt timp unele deficienţe de execuţie, cu efect negativ 

asupra calitãţii suprafeţei şi muchiilor îmbrãcãmintei, este necesar sã se efectueze verificarea 
elementelor geometrice ale acesteia, cel mai târziu la 24 ore dupã punerea în operã a betonului. 

 22.2.15. În scopul îmbunãtãţirii aderenţei roţilor autovehiculelor pe îmbrãcãmintea udã, 
suprafaţa finisatã a betonului se va stria perpendicular pe axa benzii, mecanic sau manual, cu perii 
piassava. 

 Pentru a se permite protejarea cât mai rapidã a betonului cu produs de protecţie, strierea se 
face la cel mult 20 m în spatele maşinii cu cofraje glisante. 

 Se va verifica vizual uniformitatea şi adâncimea strierii şi aceastã operaţiune se va repeta 
dacã este cazul. 

 
 ART.23. MÃSURI ÎN CAZUL CONDIŢIILOR METEOROLOGICE 
NEFAVORABILE 
 23.1. Lucrãrile de punere în opera a betonului vor fi întrerupte atunci când se ivesc 

urmãtoarele condiţii meteorologice defavorabile: 
   - temperaturi ale aerului mai mici de +5oC 
   - ploaie intensã, care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafeţei betonului. 



 
 

75 BETONARE DRUM, STR. PRIVIGHETOAREA 

 

 

 23.2. În perioada de timp friguros se poate prevedea utilizarea de accelerator de prizã şi/sau 
de întãrire. 

 Acestea se pot folosi numai cu avizul unui laborator de specialitate şi numai sub un control 
competent din partea şantierului. 

 De asemenea, se poate lua în considerare şi folosirea apei calde la prepararea betonului. 
 Atunci când temperatura aerului este în jur de +5oC continuarea sau oprirea betonãrii se va 

face pe baza prognozei meteorologice pe urmãtoarele 24 ore (temperaturã, vânt). 
 În cazul când temperatura coboarã sub +5oC şi existã pericol de îngheţ în urmãtoarele 24 ore, 

lucrãrile vor fi oprite. 
 Dacã existã pericolul ca temperatura exterioarã sã coboare sub 0oC, în primele 24 ore de 

întãrire a betonului deja pus în operã, se vor lua mãsuri de protejare a acestuia, prin pãstrarea unei 
temperaturi a betonului de cel puţin 5oC pe o perioadã de cel puţin 3 zile. 

 Temperatura betonului proaspãt înainte de a fi pus în operã trebuie sã fie mai mare de +5oC. 
 23.3. La betonare pe timp cãlduros, în vederea evitãrii deshidratãrii superficiale rapide, care 

conduce la scãderea caracteristicilor mecanice ale mortarului de la suprafaţa betonului, se va acorda 
o atenţie deosebitã aplicãrii produsului de protecţie. 

 Pentru evitarea fisurãrii betonului între rosturi, se va stabili momentul optim de tãiere a 
rosturilor, astfel încât sã existe un timp suficient pentru tãierea tuturor rosturilor înainte de apariţia 
fisurilor. 

 Dacã apare riscul deshidratãrii superficiale a betonului, datoritã vântului sau a unei umiditãţi 
relative scãzute a aerului, se vor lua mãsuri de dublare a grosimii peliculei de protecţie sau se va 
dispune oprirea betonãrii. 

 Temperatura betonului la punerea în operã nu va fi mai mare de 30oC. 
 Pentru scãderea temperaturii betonului sub 30oC, la prepararea acestuia se poate folosi apã 

rãcitã. 
 Atunci când temperatura aerului este mai mare de +20oC şi umiditatea relativã este mai micã 

de 50%, se vor lua mãsuri pentru menţinerea umiditãţii stratului suport al îmbrãcãminţii, iar produsul 
de protecţie a betonului proaspãt, se va aplica în douã straturi succesive (pentru realizarea unei bune 
impermeabilizãri a betonului). 

 Atunci când temperatura exterioarã este mai mare de +30oC (pânã la maximum 35oC) şi 
umiditatea relativã a aerului este mai micã de 40%, betonarea se va face numai cu luarea de mãsuri 
speciale, rãcirea apei combinatã cu protecţia betonului cu emulsii bituminoase aplicate în douã 
straturi succesive şi acoperirea cu copertine, imediat dupã trecerea finisorului. 

 
 ART.24. PROTEJAREA SUPRAFEŢEI BETONULUI PROASPAT 
 24.1. Întregul echipament şi materialele necesare protejãrii corespunzãtoare a betonului 

proaspãt, trebuie sã fie la îndemânã şi gata de instalare, înainte de turnarea propriu-zisã a betonului. 
 24.2. Metodele şi produsele necesare protecţiei betonului proaspãt vor fi supuse aprobãrii 

prealabile de cãtre Inginerul lucrãrii, pe baza experimentãrii şi verificãrilor preliminare privind 
execuţia protecţiei, când observând uniformitatea şi continuitatea peliculei se va stabili şi cantitatea 
de produs de protecţie pe m2, determinatã pe o bucatã de folie de polietilenã (cântãritã în prealabil) 
interpusã pe suprafaţa pe care se experimenteazã protecţia. 

 24.3. Imediat dupã terminarea strierii suprafeţei betonului, se va proceda la protejarea 
betonului proaspãt împotriva acţiunii soarelui, vântului şi ploilor, cu acoperişuri de protecţie mobile 
impermeabile şi nedeformabile, îmbinate etans între ele, care se deplaseazã pe mãsura finisãrii 
suprafeţei betonului. 
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 Betonul va rãmâne astfel protejat pânã la acoperirea lui cu o peliculã de protecţie continuã şi 
impermeabilã, cu grosime uniformã, aplicatã prin stropirea suprafeţei şi pãrţilor laterale ale betonului 
cu fluid de protecţie sau alte produse pentru care existã agremente tehnice corespunzãtoare, în scopul 
asigurãrii condiţiilor favorabile de întãrire a betonului şi evitãrii fisurãrii dalelor. 
 

Condiţii tehnice pentru fluidul de protecţie  
  Tabel 16 

Nr. 
crt. Denumirea caracteristicii Unit. 

de mãsurã Condiţii de admisibilitate 

1 Aspect - lichid, omogen, maroniu deschis 
2 Densitatea g/cm3 0,7 - 1,2 
3 Vâscozitatea Engler la 200C 0E max. 10 

4 Vâscozitatea la 250 C (cupa 
vâscozimetricãduza 3 mm) 

 
sec 

 
max. ART. 

5 Vâscozitatea cinematicã cSt max. 26 
6 Punct de inflamabilitate 0C min. 30 
7 Timp de uscare la 250C ore max. 3 
8 Reziduu la evaporare % 43  3 

 
 Verificarea fluidului se va face la fiecare lot aprovizionat, prin examinarea datelor înscrise în 

certificatul de calitate emis de producãtor. 
 24.4. Produsul chimic se aplicã în cantitate de 0,250 + 0,05 kg/mp, la temperaturi peste 

+10oC. La temperaturi sub +10oC produsul se dilueazã cu whitespirt rafinat, în proporţie de o parte 
produs la 0,3…0,5 pãrţi whitespirt. 

 24.5. În condiţii meteorologice nefavorabile, atunci când umiditatea relativã a aerului scade 
sub 50% (zile de arşiţã) sau temperatura creşte peste +25oC se vor lua mãsuri pentru realizarea 
protecţiei prin mãrirea dozajului de produs aplicat, cu 100%. 

 24.6. Produsul de protecţie se aplicã pe suprafaţa betonului proaspãt prin pulverizare cu 
ajutorul unui dispozitiv de lucru. 

 Operaţia de curãţire a dispozitivului de lucru se face cu whitepirt şi este obligatorie la fiecare 
întrerupere a lucrului mai mare de douã ore. 

 24.7. Lucrãrile de peliculizare a suprafeţei betonului proaspãt nu se vor executa pe timp de 
ploaie. În cazul în care ploaia intervine într-un interval mai mic de 3 ore de la aplicarea emulsiei, 
operaţia de protecţie se repetã. 

 24.8. Pe timp ploios, suprafeţele de beton proaspãt vor fi protejate cu acoperişuri sau folii de 
polietilenã, atât timp cât prin cãderea precipitaţiilor existã pericolul antrenãrii pastei de ciment. 

 24.9. Dupã tãierea rosturilor, zona din lungul rosturilor se va proteja cu folii de polietilenã, 
late de cca. 50 cm, asigurate contra vântului cu bare metalice, pânã la colmatarea lor. 

 
 ART.25. PROTEJAREA ÎMBRÃCÃMINTEI PROASPÃT TURNATÃ, 
DE CIRCULAŢIA PIETONALÃ ŞI AUTO 
 25.1. Este interzisã circulaţia de orice fel (oameni, animale, vehicule) pe betonul proaspãt. În 

primele 24 ore de la executarea protecţiei suprafeţei îmbrãcãmintei, cu pelicule, accesul muncitorilor 
se poate face numai pe dulapi sprijiniţi pe longrine. Restricţiile se ridicã în funcţie de vârsta 
betonului. 
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 25.2. În cazul executãrii rosturilor prin tãiere, zona din lungul rosturilor se va repeliculiza cu 
produse chimice similare celor folosite pe restul suprafeţei dalei. 

 25.3. Pe perioada de întãrire a betonului, stabilitã în funcţie de anotimp, se vor lua mãsuri ca 
autovehiculele sã nu circule pe suprafaţa acesteia. 

 25.4. Îmbrãcãminţile din beton de ciment se pot da în circulaţie pentru autovehicule numai 
dupã ce se constatã cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute în tabelul 17. 

 
 
           Tabel 17 
Temperatura atmosfericã medie la punctul de lucru 
 (oC) 

+5 +10 +15 +20 +25 

Termene orientative pentru darea în  
circulaţie a îmbrãcãminţilor din beton (zile): 

     

Betoane realizate cu ciment I 42,5 25 19 16 14 12 
b. Betoane realizate cu cimenturi tip I 42,5R sau I 32,5R 18 15 13 11 2 

 
 ART.26. EXECUTAREA ROSTURILOR 
 În conformitate cu prevederile punctelor 3.3 din SR 183-1 şi SR 183-2, pentru a evita apariţia 

fisurilor şi crãpãturilor datoritã variaţiilor de temperaturi şi umiditate, tasãrile inegale şi pentru 
necesitãţi de construcţie, îmbrãcãminţile de beton de ciment se executã cu rosturi transversale şi 
longitudinale care le împart în dale. 

  
26.1. Executarea rosturilor în sistemul cofraje fixe 
 Rosturile, în sistemul cofraje fixe, atât cele transversale cât şi cele longitudinale pot fi de: 
 - contact (de construcţie); 
 - dilataţie; 
 - contracţie. 
 26.1.1. Executarea rosturilor de contact 
 Rosturile de contact transversale se realizeazã pe toatã lãţimea şi grosimea dalei, când se 

întrerupe turnarea betonului, fie la sfârşitul zilei de lucru, fie în cazul întreruperii accidentale a 
betonãrii (ploaie intensã, defectarea utilajelor, întreruperi în aprovizionarea cu beton, etc.) şi se vor 
executa conform figurii 9 şi figurii 10, astfel: 

   a. în secţiunea transversalã, unde apare rostul, se monteazã un dulap de lemn având 
lungimea egalã cu distanţa între longrine şi lãţimea egalã cu înãlţimea îmbrãcãmintei, fixat cu 
ajutorul unor ţãruşi metalici, bãtuţi în fundaţie; 

   b. la reluarea betonãrii se scot ţãruşii metalici şi dulapul, se aplicã pe suprafaţa lateralã a 
îmbrãcãmintei o peliculã de emulsie bituminoasã, prin stropire de douã ori, sau se pune o fâşie de 
carton bitumat; 

   c. la drumurile de clasa tehnicã I şi II, la strãzile de categoria I şi II, precum şi la pistele 
şi platformele aeroportuare, partea superioarã a rosturilor de contact, pe o adâncime de 30 mm din 
grosimea dalei, se taie ulterior pe o lãţime de 8-10 mm pentru a se permite o introducere uşoarã a 
produsului de colmatare. 

 Rosturile de contact longitudinale se realizeazã între benzile de beton, pe toatã grosimea 
îmbrãcãmintei, fiind prevãzute cu ancore de otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm şi 1 m 
lungime (prevãzute cu ciocuri), aşezate la jumãtatea grosimii dalei, la distanţã de 1 m una de alta. În 
acelaşi mod se trateazã şi rostul longitudinal dintre dala normalã şi supralãrgirea drumurilor sau cel 
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dintre benzile laterale ale pistelor sau cãilor de rulare aeroportuare şi acostamentele acestora, cu 
precizarea cã, în acest caz ancorele se vor aşeza la jumãtatea grosimii dalelor din aceste acostamente. 
Fac excepţie platformele cu panta sub 2%, unde armarea nu este necesarã. 

 Rosturile de contact longitudinal se vor executa conform figurii 11 şi figurii 12, astfel: 
 a. Ancorele se îndoaie la jumãtatea lungimii în unghi de 90o. Jumãtate din ancorã se 

protejeazã sã nu adere de beton prin înfãşurare cu hârtie sau folie de polietilenã, aşezându-se apoi 
lipitã de longrinã, pe poziţia finalã, în timpul repartizãrii betonului. Dupã demontarea longrinei din 
axa drumului, jumãtatea protejatã a ancorei ce a fost îndoitã de-a lungul longrinei se va dezgoli şi 
întinde fãrã inflexiuni. Pentru lucrãrile aeroportuare, ancorele se vor poziţiona conform prevederilor 
proiectului respectiv. 

 b. Înainte de betonarea benzii a doua, pe suprafaţa verticalã a îmbrãcãmintei benzii turnate 
anterior, se va aplica în mod obligatoriu, o peliculã de protecţie, prin stropire (de cel puţin douã ori). 

 c. La drumurile de clasã tehnicã I şi II, la strãzile de categoria I şi II, precum şi la pistele şi 
platformele aeroportuare, la partea superioarã a rostului de contact longitudinal se va crea prin tãiere 
(la max. 24 ore de la turnarea dalei) un lãcaş de 8-10 mm lãţime şi de 30 mm adâncime care va fi 
colmatat la “cald” sau la “rece” cu produse speciale de etanşare. 

 
 26.1.2. Executarea rosturilor de dilataţie 
 Rosturile de dilataţie transversale se executã conform figurii 13 şi figurii 14, pe toatã 

lãţimea şi grosimea îmbrãcãmintei, la distanţã de circa 100 m lungime de banda de beton, 
perpendicular pe axa benzii, în linie continuã, pe toatã lãţimea îmbrãcãmintei. 

 De asemenea, se realizeazã rosturi de dilataţie şi în urmãtoarele situaţii: 
 - la capetele tablierelor sau plãcilor viaductelor, podurilor, podeţelor, etc.; 
 - la capetele curbelor având raze sub 300 m; 
 - în punctele de schimbare a declivitãţilor în care proiectul nu prevede racordãri convexe, 

STAS 863-85. 
 Rostul de dilataţie transversal se va executa astfel: 
 a. Se aşeazã pe fundaţie o scândurã îmbibatã din lemn de brad (pãstratã în apã timp de 24 ore 

înainte de utilizare), de 20-25 mm grosime, care rãmâne în lucrare. Scândura va avea lungimea egalã 
cu distanţa între longrine şi lãţimea în funcţie de înãlţimea îmbrãcãmintei, astfel: 

 - cu 3 cm mai micã decât înãlţimea îmbrãcãmintei executatã într-un singur strat; 
 - cât înãlţimea stratului de rezistenţã la îmbrãcãminţi executate în douã straturi; 
 - cât înãlţimea fiecãrui strat de rezistenţã, când acesta se executã în 2-3 reprize (scândurile 

trebuie sã fie aşezate perfect în acelaşi plan vertical). 
 Scândura se aşeazã perfect vertical, perpendicular faţã de longrine şi se fixeazã astfel încât 

sã-şi pãstreze poziţia verticalã în tot timpul executãrii îmbrãcãmintei din vecinãtatea sa. 
 Scândura de rost se va aşeza astfel încât sã nu permitã legãtura între dalele adiacente, pe sub 

scândurã şi pe la capetele ei. 
 Poziţia scândurii se marcheazã pe longrinã cu creta, pentru a putea permite tãierea ulterioarã 

a rostului, în dreptul scândurii. 
 b. Ulterior, stratul de beton situat deasupra scândurii este îndepãrtat prin executarea a douã 

tãieri paralele, distanţate la 20…25 mm între ele, pânã la nivelul superior al scândurii. 
 Rosturile de dilataţie longitudinale se executã la platforme, în cazul când îmbrãcãmintea 

este mai latã de 100 m, la aproximativ jumãtate din lãţimea îmbrãcãmintei, în locul unui rost de 
contact. 

 Rosturile de dilataţie longitudinalã se vor executa cu aceleaşi dimensiuni şi în acelaşi mod ca 
şi rostul de dilataţie transversalã (conform pct. 26.1.5.). 



 
 

79 BETONARE DRUM, STR. PRIVIGHETOAREA 

 

 

 26.1.3. Executarea rosturilor de contracţie 
 Rosturile de contracţie sunt rosturi aparente, care separã betonul numai în partea superioarã a 

îmbrãcãmintei, şi astfel, prin micşorarea secţiunii dalei se asigurã fisurarea în continuare a întregii 
secţiuni în dreptul rostului şi nu în alte locuri. 

 Rosturile de contracţie transversalã se executã pe toatã lãţimea îmbrãcãmintei, în linie 
continuã, înclinate la 1/6 sau perpendicular pe axa drumului, la distanţe de 4…6 m, modulate dupã o 
secvenţã: 4-5-4 m, 5-4-5 m, 5-6-5 m şi pe o adâncime de 1/4…1/5 din grosimea dalei la 
îmbrãcãminţile executate într-un singur strat (figura 15.a şi figura 15.b) sau pe 1/3…1/4 din 
grosimea totalã a dalei, când îmbrãcãmintea se executã în douã straturi (figura 16.a şi 16.b), cu 
ajutorul maşinii de tãiat rosturi echipatã cu douã discuri diamantate concentrice alãturate, de 
diametre diferite (figura 15.a şi 16.a) sau cu un singur disc având grosimea de 8 mm (figura 15.b şi 
16.b). 

 Tãierea betonului întãrit se va executa imediat ce betonul permite, într-un interval de timp de 
6…24 ore de la punerea în operã a betonului, în funcţie de tipul cimentului şi de temperatura aerului, 
aşa cum se aratã în tabelul 18. 

           Tabel 18 
Tipul cimentului Temperatura aerului 
 5-13oC 13-22oC 22-30oC 
I 42,5R, I 32,5R 12-24 ore 8-12 ore 6-8 ore 

 
 Numãrul utilajelor de tãiat rosturi trebuie sã fie suficient pentru ca sã asigure tãierea în 

maximum 8 ore, a tuturor rosturilor benzii turnate într-un schimb. 
 Se recomandã de asemenea prevederea a 1-2 maşini suplimentare, în scopul înlocuirii rapide 

a celor ce se vor defecta în timpul tãierii rosturilor. 
 În cazul defectãrii maşinii de tãiat rosturi sau scãderii rapide a umiditãţii relative a aerului, cu 

maşina de rezervã se va tãia în primul rând fiecare al treilea rost, revenindu-se apoi pentru tãierea 
celorlalte rosturi. 

 Rosturile de contracţie longitudinalã se executã în cazul când banda de beton se toarnã cu 
o lãţime mai mare de 5,0 m realizându-se pe axa acesteia. 

 Rosturile de contracţie longitudinale se vor executa prin tãiere în betonul întãrit, cu aceleaşi 
dimensiuni ca şi rosturile de contracţie transversalã. 

 Rosturile de contracţie longitudinale se vor tãia dupã terminarea tãierii tuturor rosturilor de 
contracţie transversale. 

 26.1.4. Dispunerea rosturilor în plan, în intersecţii de strãzi, la platforme şi la pieţe, se va face 
conform proiectului, evitându-se formarea de colţuri cu unghiuri mai mici de 75o şi rosturi cu 
lungimea mai micã de 0,50 m. 

 26.1.5. Pe zonele menţionate în proiect, în care sunt posibile deformaţii ale terenului de 
fundaţie, în momentul punerii în operã a betonului se vor introduce ancore din oţel beton OB 37 de 1 
m lungime, cu diametrul  10 mm, aşezate la distanţe de 1 m, între ele, la jumãtatea grosimii dalei. 

 
 26.2. Execuţia rosturilor în sistemul cofraje glisante 
 26.2.1. Rosturile longitudinale în sistemul cofraje glisante pot fi: 
 - de contracţie; 
 - de construcţie. 
 Rosturile longitudinale de contracţie se executã în cazul când banda de beton se toarnã cu o 

lãţime mai mare de 5 m, realizându-se pe axa acesteia, conform figurii 17. 
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 Rosturile longitudinale de construcţie se realizeazã între benzile de beton, pe toatã grosimea 
îmbrãcãmintei, conform figurii 18. 

NOTE: 
   1. Armarea cu ancore a rosturilor longitudinale de construcţie se poate face automat de 

cãtre maşina cu cofraje glisante sau manual prin baterea acestora cu ciocanul, imediat dupã trecerea 
maşinii. 

   2. În cazul îmbrãcãminţilor având grosimea mai mare de 25 cm, transferul de sarcini 
între benzile de beton în zona rostului longitudinal de construcţie, poate fi asigurat prin adãugarea în 
interiorul cofrajelor glisante ale maşinii a unor profile metalice, care sã conducã la obţinerea unor 
dale cu feţe laterale îmbinate, de tipul nut şi feder de formã trapezoidalã sau sinusoidalã. 

 
 Toate rosturile longitudinale se realizeazã în linie continuã; nu se admit linii frânte. 
 26.2.2. Rosturile transversale în sistemul cofraje glisante pot fi: 
 - de contracţie; 
 - de construcţie; 
 - de dilataţie. 
NOTÃ: 
   - La autostrãzi, drumuri expres, drumuri industriale, cãi de rulare, platforme şi piste 

aeroportuare, mai ales când îmbrãcãmintea se aşterne pe straturi susceptibile, timp de tasãri 
diferenţiate în timp, rosturile transversale (executate perpendicular pe axa cãii) se realizeazã cu 
gujoane. 

 Rosturile transversale de contracţie se executã la distanţe de 4…6 m, perpendicular pe axa 
cãii sau cu o înclinare de 1/6 faţã de axa acesteia, în linie continuã, pe toatã lãţimea îmbrãcãmintei, 
conform figurii 19. 

 Rosturile transversale de construcţie se realizeazã pe toatã lãţimea şi grosimea 
îmbrãcãmintei, când se întrerupe turnarea betonului, conform figurii 20, astfel încât sã rezulte o dalã 
de cel puţin 3 m lungime. 

 
 Rosturile transversale de dilataţie se executã perpendicular pe axa benzii de beton, pe toatã 

lãţimea şi grosimea îmbrãcãmintei, în urmãtoarele condiţii: 
   - la capetele tablierelor sau plãcilor viaductelor, podurilor, podeţelor, etc.; 
   - la capetele curbelor având raze sub 300 m, în punctele de tangenţã; 
   - în punctele de schimbare a declivitãţilor, în care proiectul nu prevede racordãri 

convexe, conform STAS 863-85; 
   - în aliniament, la distanţe de circa 100 m, în cazul în care îmbrãcãminţile din beton se 

executã pe fundaţii din balast, piatrã spartã sau materiale granulare stabilizate mecanic şi la 
temperaturi mai mici de 15oC. 

 Rosturile transversale de dilataţie se executã cu gujoane având lungimea de 500…600 mm şi 
diametrul de 25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la jumãtatea grosimii dalei şi la echidistanţe de 
300 mm, conform figurilor 21 şi 22. 

 26.2.3. Gujoanele utilizate în rosturile transversale de construcţie, de contracţie şi de dilataţie 
sunt astfel realizate încât sã nu limiteze mişcarea orizontalã a rostului respectiv, datoritã efectelor 
termice. 

 Gujoanele se protejeazã împotriva aderenţei betonului şi a coroziunii, cu material plastic sau 
rãşini epoxidice, sau se peliculizeazã cu bitum sau emulsie bituminoasã sau se ung cu unsoare. 
Indiferent de metoda utilizatã pentru protejarea gujoanelor, trebuie avut grijã ca stratul protector 
aplicat sã fie cât mai subţire. 



 
 

81 BETONARE DRUM, STR. PRIVIGHETOAREA 

 

 

 Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor transversale de contracţie şi construcţie, precum 
şi de dilataţie, trebuie sã fie plasate şi menţinute pe durata betonãrii, într-o poziţie strict paralelã (în 
plan vertical şi orizontal) cu axa dalei astfel: 

   a. în cazul rosturilor transversale de contracţie, gujoanele sunt poziţionate automat, prin 
înfigerea lor prin vibrare în betonul proaspãt compactat de cãtre maşina cu cofraje glisante sau 
manual, recurgând la suporturi metalice prefabricate uzinal sau in situ, fixate de fundaţie astfel încât 
sã nu poatã fi deplasate în timpul betonãrii; 

   b. în cazul rosturilor transversale de construcţie, gujoanele sunt implantate, prin batere, 
la jumãtatea grosimii dalei şi la echidistanţele prevãzute în proiect, în momentul în care betonul 
începe sã facã prizã. 

 Rosturile de dilataţie se executã sub formã de panouri prefabricate, din scândurã de lemn de 
esenţã moale fãrã noduri, ce se fixeazã în locuri prestabilite, direct pe fundaţia îmbrãcãmintei, astfel 
încât gujoanele sã-şi menţinã pozitia în plan orizontal şi vertical, iar betonul sã nu patrundã pe sub 
scândurã sau pe la capetele acesteia în timpul vibrãrii. 

 Ulterior, betonul existent deasupra scândurii, este îndepãrtat prin executarea a douã taieturi 
paralele, distanţate la 25…30 mm între ele, pânã la nivelul superior al acesteia. 

 Tãierea betonului întãrit se executã într-un interval de timp de 6-24 ore de la punerea 
betonului în operã, în funcţie de tipul cimentului şi de temperatura aerului, aşa cum se aratã în 
tabelul 18. 

 
 ART.27. COLMATAREA ROSTURILOR 
 27.1. Golul realizat la partea superioarã a rosturilor se va umple, pânã la suprafaţa 

îmbrãcãmintei, cu mastic bituminos, sau cu orice alt material de colmatare agrementat tehnic şi aprobat 
de Inginerul lucrãrii, care pot fi: 

 - masticuri bituminoase, monocomponente (la cald); 
 - chituri elastice, monocomponente sau bicomponente (amestecate înainte de utilizare) pe 

bazã de poliuretani, de polimer sulfidic (tiokol) sau de siliconi (la rece); 
 - profile de neopren. 
 27.2. Oricare ar fi materialul folosit pentru colmatare, se vor respecta urmãtoarele prevederi: 
   - identificarea materialului şi verificarea caracteristicilor sale; 
   - curãţirea rosturilor de materiale strãine (praf, pãmânt, pietricele, etc.) cu ajutorul 

scoabelor şi a periilor de sârmã; 
   - suflarea cu jet de aer comprimat;  
   - amorsarea rostului, dacã este necesar, prin aplicarea uniformã a produsului de amorsaj 

(grund) pe pereţii şi marginile rostului şi respectarea timpului necesar pentru uscarea materialului de 
amorsaj; 

   - respectarea temperaturii de punere în operã a produselor ce se pun în operã la cald; 
   - înlãturarea materialului în exces; 
   - darea în circulaţie a sectorului colmatat numai dupã rãcirea produselor turnate la cald şi 

dupã termenul impus prin tabelul 17. 
 
 ART.28. VERIFICAREA CALITÃŢII BETONULUI RUTIER PUS 
ÎN OPERÃ 
 Verificarea calitãţii betonului pus în operã se face conform tabelului 15 şi se referã la: 
 28.1. Determinãri efectuate pe betonul proaspãt, la locul de punere în operã: 
   - lucrabilitatea; 
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   - temperatura în perioada de timp friguros (sub +5oC) sau foarte cãlduros (peste 
+25oC). 

 Dacã un rezultat al determinãrii privind lucrabilitatea şi temperatura betonului, nu se înscrie în 
limitele admise, se vor efectua încã douã determinãri pentru acelaşi transport de beton. 

 Dacã valoarea medie a celor 3 determinãri se înscrie în limitele admise, se va accepta punerea 
în operã a betonului. Dacã este depãşitã limita admisã, se refuzã punerea în operã a betonului din 
transportul respectiv. 

  
28.2. Încercãri pe betonul întãrit: 
 - rezistenţa la încovoiere, pe prisme de 150x150x600 mm; 
 - rezistenţa la compresiune, pe cuburi sau fragmente de prisme cu secţiunea 150x150 mm; 
 - rezistenţa la compresiune, pe carote. 
 Rezistenţele la încovoiere şi la compresiune, la vârsta de 28 de zile pentru betonul pus în 

operã, determinate pe fiecare serie de trei epruvete, se analizeazã de laboratorul staţiei de betoane, 
care efectueazã încercarea, imediat dupã înregistrare. 

 28.2.1. În cazul în care rezultatul sau rezultatele încercãrilor sunt mai mici decât cele 
prevãzute pentru clasa betonului respectiv, indicate în tabelul 14, laboratorul va comunica, în termen 
de 48 ore, rezultatul în cauzã, conducãtorului staţiei, conducerii unitãţii de care depinde staţia şi 
Inginerului lucrãrii. 

 Urmare comunicãrii primite de la laboratorul staţiei de betoane, în termen de 48 ore, şeful 
staţiei împreunã cu Inginerul lucrãrii şi conducãtorul punctului de lucru, vor identifica sectorul de 
îmbrãcãminte executat (dalele turnate) în schimbul de lucru corespunzãtor probei, cu valoarea 
rezistenţei neasiguratã, pe care se vor efectua verificãri suplimentare, prin încercãri nedistructive sau 
extragere de carote. 

 Dacã din verificãrile suplimentare rezultã cã betonul nu îndeplineşte condiţiile prevãzute, va 
fi convocat Beneficiarul care va analiza şi decide mãsurile corespunzãtoare. 

 28.2.2. Rezultatele încercãrilor pe cuburi la 28 de zile, vor fi analizate în douã etape şi 
anume: 

   - grupate lunar, pentru aprecierea activitãţii staţiei; 
   - grupate pe tronsoane de drum sau pe întregul sector executat, pentru aprecierea 

realizãrii clasei betonului pus în lucrare, din care se vor elimina rezultatele încercãrilor de pe 
tronsoanele pe care s-au efectuat verificãri suplimentare prin încercãri nedistructive sau extrageri de 
carote. 

 28.2.3. Încercarile prin metode nedistructive sau pe carote se efectueazã conform 
reglementãrilor în vigoare, cu precizarea cã în calcule se introduce ca valoare de calcul, rezultatul 
mediu pe secţiune, în cazul încercãrilor prin metode nedistructive şi valoarea individualã, în cazul 
încercãrilor obţinute pe carote. 

 28.3. Pentru staţia de betoane, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor încercãrilor se face pe 
probele prelevate la staţie, pe durata a 30 zile. 

 Aprecierea activitãţii staţiei se face pe baza rezistenţei caracteristice la încovoiere obţinutã 
pentru fiecare tip de beton. 

 28.4. Aprecierea realizãrii clasei betonului pus în lucrare se face pe baza valorii rezistenţei 
caracteristice la încovoiere obţinutã pe grupul rezultatelor analizate. 

 28.5. Conformitatea pentru rezistenţele betonului la încovoiere, se verificã pe baza criteriului 
care prevede limitarea rezistenţei caracteristice la încovoiere, a şirului de rezultate analizat la 
valoarea clasei betonului. 
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 CRITERIUL se aplicã în cazul în care conformitatea betonului utilizat la o lucrare este 
verificatã, considerând rezultatele a cel puţin 2 probe (6 prisme 150x150x600 mm). 

 Conformitatea este realizatã dacã rezistenţa caracteristicã la încovoiere (Rk
inc.) este cel puţin 

egalã cu clasa betonului respectiv. 
 28.6. Interpretarea rezultatelor încercãrilor efectuate pe betonul din îmbrãcãmintea rutierã 

executatã se va face conform prevederilor din ANEXA III.1 din Normativul NE 014:2002. 
 

 
C A P I T O L U L  V 

 
CONTROLUL CALITÃŢII, CONDIŢII TEHNICE, REGULI ŞI METODE 

DE VERIFICARE 
 
 ART.29. CONTROLUL CALITÃŢII 
 29.1. Verificãrile ce trebuie efectuate în diferite etape ale execuţiei îmbrãcãminţilor rutiere de 

beton de ciment, sunt cele prevãzute în ANEXA I.2 la Normativul NE 014:2002. 
 29.2. Inginerul va aproba preliminar: 
 - sursele şi furnizorii de materiale; 
 - instalaţiile şi echipamentul; 
 - reţetele şi sectoarele de probã; 
 - metodele de execuţie. 
 29.3. Pe parcursul execuţiei se verificã în permanenţã calitatea materialelor şi se vor efectua 

verificãrile pentru certificarea calitãţii betonului şi a execuţiei îmbrãcãminţilor din beton de ciment, 
dupã cum urmeazã: 

 29.3.1. respectarea operaţiunilor tehnologice, care trebuie sã corespundã prevederilor din 
acest caiet de sarcini, verificându-se în special: 

 - respectarea proiectului; 
 - datele înscrise în bonurile de transport ale betonului (dacã nu s-a depãşit durata de 

transport); 
 - condiţiile de punere în operã a betonului, funcţionarea utilajelor de punere în operã a 

betonului, pregãtirea platformei în vederea turnãrii betonului; 
 - menţinerea omogenitãţii betonului, în timpul transportului şi punerii în operã; 
 - menţinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele prevãzute; 
 - menţinerea poziţiei ancorelor sau gujoanelor din oţel-beton; 
 - distribuţia uniformã a betonului în faţa utilajelor de compactare; 
 - compactarea uniformã şi evitarea segregãrii în timpul compactãrii; 
 - luarea de mãsuri speciale în cazul turnãrii în condiţii meteorologice nefavorabile; 
 - execuţia rosturilor: poziţie, materiale utilizate, dimensiuni, finisare; 
 - protejarea suprafeţei betonului; 
 - asigurarea condiţiilor de finisare a suprafeţei îmbrãcãmintei. 
 29.3.2. Caracteristicile materialelor, trebuie sã corespundã condiţiilor tehnice din acest caiet 

de sarcini şi normelor şi reglementãrilor în vigoare. 
 Caracteristicile materialelor se verificã, cu frecvenţele precizate în tabelul 9, la aprovizionare 

şi înainte de utilizare. 
 29.3.3. Se verificã, caracteristicile betonului proaspãt şi ale betonului întãrit, care trebuie sã 

corespundã condiţiilor tehnice din tabelele 13 şi 14. 



 
 

84 BETONARE DRUM, STR. PRIVIGHETOAREA 

 

 

 Aceste caracteristici se verificã, cu frecvenţele precizate în tabelul 15, la staţia de betoane şi 
la locul de punere în operã. 

 29.4. Controlul dupã execuţia îmbrãcãmintei constã în: 
 - verificarea denivelãrilor de suprafaţã, cu aparatura tip APL; 
 - verificarea rugozitãţii suprafeţei, prin mãsurãtori cu metoda înãlţimii de nisip; 
 - verificarea rezistenţei betonului, pe bazã de carote extrase din lucrare; 
 - verificarea grosimii îmbrãcãmintei, cu ajutorul carotelor. 
 
 ART.30. ELEMENTE GEOMETRICE 
 30.1. Grosimea totalã a îmbrãcãminţii de beton de ciment este cea prevãzutã în proiect. 
 Când îmbrãcãmintea se executã în douã straturi, grosimea stratului de uzurã este de 6 cm. 
 Abaterea maximã admisã la grosimea totalã proiectatã a îmbrãcãmintei este de: 
   - (-10…+15) mm la drumuri noi şi modernizãri 
   - (-10…+50) mm la ranforsarea îmbrãcãminţilor existente. 
 Verificarea grosimii îmbrãcãminţii de beton se efectueazã prin mãsurãtori directe, la 

marginile benzilor de beton, la fiecare 200 m, precum şi pe carotele extrase pentru verificarea 
calitãţii betonului. 

 30.2. Lãţimea de turnare a dalei de beton este prevãzutã în proiect şi poate fi de 2,50...8,50 m. 
 Abaterea maximã admisã la lãţimea proiectatã a benzii de beton este de: 
   + 15 mm, la drumuri noi, modernizãri şi ranforsãri de îmbrãcãminţi bituminoase; 
   + 5 mm, la ranforsarea îmbrãcãmintilor rutiere vechi din beton de ciment. 
 Verificarea lãţimii îmbrãcãmintei de beton, se efectueazã prin mãsurãtori directe cu ruleta, 

între marginile benzii de beton, la fiecare 200 m. 
 30.3. Panta transversalã a îmbrãcãmintei este cea indicatã în proiect. 
 Abaterile limitã la panta transversalã la drumuri şi strãzi poate fi de + 0,4% faţã de valoarea 

pantei indicate în proiect. La pantele transversale ale îmbrãcãminţilor pentru piste, cãi de rulare, 
bretele de legaturã şi platforme aeroportuare abaterea maximã admisã este de + 0,2% (2 mm/m). 

 Verificarea pantei transversale se face în mod obligatoriu în dreptul profilelor prevãzute în 
proiect şi între aceste profiluri, la cererea comisiei de recepţie. Mãsurãtorile se fac cu un dreptar, 
având lungimea egalã cu jumãtate din lãţimea pãrţii carosabile (respectiv cu lãţimea pãrţii carosabile 
cu pantã unicã la autostrãzi, în curbe cu pantã unicã, etc.), cu bolobocul şi cu o panã gradatã, lungã 
de 30 cm (grosimea maximã de 3 cm şi înãlţimea la capete de 1,5 cm şi respectiv 9 m). Gradaţiile pe 
partea superioarã a penei, trebuie sã fie corespunzãtoare diferenţelor de înãlţime de 1 mm. 

 30.4. În profil longitudinal, abaterile limitã la cotele îmbrãcãmintei, faţã de cotele din proiect, 
pot fi: 

    + 10 mm, la autostrãzi, piste, cãi de rulare şi platforme aeroportuare, drumuri de clasa 
tehnicã II, strãzi de categoria I şi II; 

    + 20 mm, la drumuri de clasa tehnicã III…V, strãzi de categoria III şi drumuri de 
exploatare de categoria I; 

    + 30 mm, la strãzi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria II şi III, locuri 
de staţionare, alei carosabile şi platforme de parcare, portuare şi industriale. 

 
 ART.31. CARACTERISTICILE SUPRAFEŢEI ÎMBRÃCÃMINŢII 
 31.1. Denivelãrile maxime admisibile ale suprafeţei îmbrãcãmintei, în sens transversal sau 

longitudinal, mãsurate sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare bandã de beton sau bandã de 
circulaţie, pe toatã suprafaţa acesteia, sunt de: 
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    4 mm, în cazul îmbrãcãminţilor ce se executã pentru lucrãrile de drumuri având viteza de 
proiectare mai mare de 100 km/h; 

    5 mm, în cazul îmbrãcãminţilor ce se executã pentru lucrãri de drumuri având viteza de 
proiectare între 50 şi 100 km/h; 

    6 mm, în cazul îmbrãcãminţilor ce se executã pentru lucrãri de drumuri având viteza de 
proiectare sub 50 km/h. 

 Distanţa minimã între douã puncte cu denivelãri maxime admise, mãsuratã pe axa longitudinalã 
a benzii de beton, este de 20 m. 

 31.2. Denivelãrile admisibile la rostul longitudinal de contact între douã benzi de beton, 
adiacente, sunt de 2 mm în cazul pãrţii carosabile cu douã pante transversale şi la pistele aeroportuare. 

 31.3. Denivelãrile maxime admisibile între muchiile dalelor învecinate ale rosturilor transversale 
sunt de: 

    0 (zero) mm, la rosturile de contracţie ale îmbrãcãmintei ce se executã pentru lucrãri de 
drumuri proiectate pentru viteza de circulaţie mai mare de 100 km/h şi pentru piste aeroportuare; 

    2 mm, la rosturile de contracţie ale îmbrãcãmnintei ce se executã pentru lucrãri de 
drumuri având viteza de proiectare sub 100 km/h; 

    2 mm, la rosturile de lucru pentru drumuri şi piste aeroportuare indiferent de viteza de 
circulaţie. 

 31.3.1. Verificarea denivelãrilor suprafeţei îmbrãcãminţii se efectueazã în timpul execuţiei, 
imediat dupã prima trecere a vibrofinisorului şi la recepţie. 

 31.3.2. În profil longitudinal, mãsurarea denivelãrilor se efectueazã pe fiecare bandã de beton 
sau bandã de circulaţie şi anume pe axa acestora, cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime şi a unei 
pene de 20 cm lungime şi max. 3 cm lãţime, având o înclinaţie de 1:10 şi gradaţii corespunzãtoare 
diferenţelor de înãlţime de 1 mm. Mãsurãtorile se vor face la fiecare dalã realizatã în timpul execuţiei şi 
din 50 în 50 m la recepţie, sau prin sondaj la cererea comisiei de recepţie şi se vor consemna numai 
citirile ce depãşesc denivelãrile admisibile indicate la pct. 31.1. 

 31.3.3. În profil transversal, verificarea denivelãrilor este obligatorie în dreptul profilelor arãtate 
în proiect şi la cererea comisiei de recepţie şi între aceste profile. Mãsurãtorile se fac în mod similar cu 
cele prevãzute la pct. 31.3.2. pentru profile în lung, folosind însã un dreptar cu lungimea arãtatã la pct. 
30.3. 

 31.4. Verificarea rugozitãţii îmbrãcãmintei se efectueazã prin metoda înãlţimii de nisip conform 
SR 183-1:1995, înainte de darea acesteia în circulaţie. Valoarea minimã a rugozitãţii este de 0,6 mm, cu 
excepţia sectoarelor cu declivitãţi mai mari de 6%, sau în curbe cu raze sub 125 m şi in intersecţii unde 
este de 0,8 mm. 

 31.5. Verificarea modului de realizare şi de colmatare a rosturilor, a prezenţei fisurilor şi 
crãpãturilor, se efectueazã pe bazã de observaţii vizuale, obţinute prin parcurgerea pe jos, în prima 
perioadã a zilei şi de preferat pe vreme rãcoroasã, a sectorului de îmbrãcãminte executat. 

 31.6. Verificarea cotelor din axa drumului, prevãzute in profilul longitudinal se face cu ajutorul 
unui aparat de nivel. 

 31.7. În cazul în care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea planeitãţii drumului în 
profil longitudinal, verificarea şi interpretarea rezultatelor se face cu acest aparat, conform 
reglementãrilor legale în vigoare. 

 31.8. Rezultatele verificãrilor se consemneazã în evidenţele de control ale şantierului şi fac parte 
integrantã din cartea construcţiei. 

 31.9. Investitorul, prin reprezentantul sãu oficial (Inginerul lucrãrii) va verifica periodic datele 
înscrise în documentele de atestare a calitãţii execuţiei. 
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 ART.32. PRESCRIPŢII SPECIALE 
 32.1. Defecţiunile apãrute la îmbrãcãminţile de beton de ciment trebuiesc reparate înainte de 

darea în exploatare a acestora. 
 Modul de reparare a lor se stabileşte de comun acord cu Beneficiarul şi Proiectantul. 
 32.2. Pentru asigurarea durabilitãţii în exploatare, îmbrãcãminţile de beton de ciment se 

exclud de la tratamentul cu clorurã de sodiu (sare gemã industrialã) ce se efectueazã iarna pentru 
combaterea lunecuşului, timp de cinci ani de la data execuţiei acestora. 

 32.3. Rosturile de construcţie se taie dupã deschiderea acestora. 
 32.4. Produsele utilizate ca fund (pat) de rost trebuie sã fie compresibile, neputrezibile, 

rezistente la temperaturi ridicate, specifice produselor de etanşare la cald a rosturilor şi sã nu 
interacţioneze cu produsele de etanşare la rece a rosturilor. 

   
 ART.33. REFERINŢE ALE SPECIFICAŢIILOR TEHNICE 
           33.1. Agregate 
Granulozitatea agregatelor naturale SR EN 933 şi SR EN 933-2 
Umiditatea agregatelor SR EN 12620 
Echivalentul de nisip SR EN 933-1 
Conţinutul de impuritãţi la agregate SR EN 12620 
Pãrţi levigabile SR EN 12620 
Conţinutul de fracţiuni sub 0,1 mm SR EN 933-1 
Rezistenţa la strivire a agregatelor în stare saturatã SR EN 12620 
Rezistenţa la uzura cu maşina tip Los Angeles SR EN 933 
Grad de spargere la agregate concasate  SR EN 933 
Forma granulelor (coeficient de formã; rapoarte b/a şi c/a; conţinut 

de granule plate şi deiculare 
 
SR EN 933 

Rezistenţa agregatelor la îngheţ-dezgheţ  
   - coeficient de gelivitate şi sensibilitate la îngheţ SR EN 933 
   - pierdere de masã SR EN 12620 
Coeficient de calitate SR EN 933 
Masa rocii la agregate concasate SR EN 933 
Porozitatea aparentã la temperaturã normalã SR EN 933 
 
           33.2. Ciment, beton, îmbrãcãminte rutierã, produse de protecţie şi de colmatare a 

rosturilor 
Stabilitatea şi începutul timpului de prizã la ciment SR EN 196/3+A1:2009 
Contraprobe ciment SR EN 196/7:2008 
Starea de conservare a cimentului C 140 
Rezistenţe mecanice ale cimentului SR EN 196-1:2006 
Lucrabilitatea betonului şi granulozitatea agregatelor din beton SR EN 12350-1:2009 
Densitatea aparentã SR EN 12350-1:2009 
Rezistenţe mecanice ale betonului SR EN 12390-712009 şi 

 NE 014 
Conţinut de aer oclus SR EN 413-2:2006 8 
Grad de gelivitate SR 3518:2009 
Rugozitatea suprafeţei îmbrãcãmintei SR 183-1:1995 
Extrageri, prelucrãri, încercãri carote SR EN 12390 şi C 54 
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Punctul de înmuiere al masticului bituminos STAS 60 
Penetraţia Asrobitului STAS 2922 
Stabilitatea Asrobitului STAS 9199 

 
 

 
C A P I T O L U L  VI 

 
RECEPŢIA LUCRÃRILOR 
 Recepţia îmbrãcãminţilor de beton de ciment se efectueazã în trei etape: pe faze de execuţie - 

determinante, preliminarã (la terminarea lucrãrilor) şi finalã. 
 
 ART.34. RECEPŢIA PE FAZE DE EXECUŢIE - DETERMINANTE 
 Recepţia pe faze determinante (recepţii ale lucrãrilor ce devin ascunse), stabilite în proiect, se 

efectueazã conform Regulamentului privind controlul de stat al calitãţii în construcţii, aprobat cu HG 
272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaboratã 
de MLPAT şi publicatã în Buletinul Construcţiilor volumul 4/1996, atunci când toate lucrãrile 
prevãzute în proiect pentru pregãtirea platformei sunt complet terminate şi toate verificãrile sunt 
efectuate în conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul caiet de sarcini. 

 Comisia de recepţie examineazã lucrãrile şi verificã îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi 
calitãţile impuse de proiect şi de caietul de sarcini, precum şi constatãrile consemnate pe parcursul 
execuţiei de cãtre organele de control. 

 În urma acestei recepţii se încheie “Proces verbal de recepţie pe fazã” în registrul de lucrãri 
ascunse în care sunt specificate eventualele remedieri necesare, termenul de execuţie a acestora şi 
recomandãri cu privire la modul de ţinere sub observaţie a tronsoanelor de drum la care s-au 
constatat abateri faţã de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

 
 ART.35. RECEPŢIA PRELIMINARÃ (LA TERMINAREA 
LUCRÃRILOR) 
 Recepţia preliminarã a îmbrãcãminţii din beton de ciment se face odatã cu recepţia 

preliminarã a întregii lucrãri de drum, conform Regulamentului de recepţie a lucrãrilor de construcţii 
şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. 

 Recepţia preliminarã se efectueazã când sunt terminate toate lucrãrile şi verificãrile prevãzute 
în documentaţia de proiectare, inclusiv remedierile neconformitãţilor constatate şi la cel puţin o lunã 
de zile de la darea în circulaţie. 

 Comisia de recepţie va examina lucrãrile executate privind condiţiile tehnice de calitate, faţã 
de prevederile documentaţiei tehnice aprobate, şi faţã de documentaţia de control şi procesele 
verbale de recepţie pe fazã, întocmite în timpul execuţiei lucrãrilor. 

 Evidenţa tuturor verificãrilor efectuate în timpul execuţiei lucrãrilor, face parte din 
documentaţia de control la recepţia preliminarã. 

 
 ART.36. RECEPŢIA FINALÃ 
 Recepţia finalã a îmbrãcãminţii din beton de ciment se face odatã cu recepţia finalã a întregii 

lucrãri de drum, dupã expirarea perioadei de verificare a comportãrii acesteia. 
 Recepţia finalã se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94. 
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ANEXÃ 
REFERINŢE NORMATIVE 
 
 I. ACTE NORMATIVE 
Ordinul MT nr. 43/1998                  - Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de 

interes naţional. 
Ordinul MT nr. 45/1998                  - Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor. 
Ordinul MT nr. 46/1998                  - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 

drumurilor publice. 
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind condiţiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000     închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de 

circulaţie în vederea executãrii de lucrãri în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului. 
NGPM/1996                                    - Norme generale de protecţia muncii. 
NSPM nr. 79/1998                          - Norme privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi 

podurilor. 
Ordin MI nr. 775/1998                    - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea 

cu mijloace tehnice de stingere. 
Ordin AND nr. 116/1999                - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrãri 

de întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor. 
 
II. NORMATIVE TEHNICE 
CD 146-84                                       - Instrucţiuni tehnice pentru execuţia lucrãrilor de 

reparare a drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET. 
NE 012-2010                                       - Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din 

beton, beton armat şi beton precomprimat. 
NE 014-2002                                   - Normativ pentru executarea îmbrãcãminţilor rutiere din 

beton de ciment în sistemele cofraje fixe şi glisante. 
 
III. STANDARDE 
SR 183-1:1995                                - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminţi de beton de ciment 

executate în cofraje fixe. Condiţii tehnice de calitate. 
 
SR 183-2:1998                                - Lucrãri de drumuri. Îmbrãcãminţi de beton de ciment 

executate în cofraje glisante. Condiţii tehnice de calitate. 
SR EN 196-1:2006                         - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 1: 

Determinarea rezistenţelor mecanice. 
SR EN 196-3:+A1:2009      - Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea 

timpului de prizã şi a stabilitãţii. 
SR EN 196-6:2010                         - Metode de încercãri ale cimenturilor. Determinarea 

fineţii. 
SR EN 196-7:2008                         - Metode de încercãri ale cimenturilor. Metode de 

prelevare şi pregãtire a probelor de ciment. 
SR EN 10060:2004                         - Oţel laminat la cald. Oţel rotund. 
SR 438-1:2012                               - Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton 

laminat la cald. Mãrci şi condiţii tehnice de calitate. 
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SR EN 13043:2003/AC:2004  -Filer de calcar, filer de cretã şi filer de var stins în 
pulbere. 

SR EN 13043:2013                          - Lucrãri de drumuri. Agregate naturale de balastierã. 
Condiţii tehnice de calitate. 

SR EN 13043:2013                          - Agregate naturale şi piatrã prelucratã pentru lucrãri de 
drumuri. Condiţii tehnice de calitate. 

SR EN 933                                     -Agregate naturale pentru lucrãri de cãi ferate şi drumuri. 
Metode de încercare. 

SR EN 58:2012                                   -Bitum si lianti bituminosi. 
SR EN 1008-2003                                  -Apã pentru betoane şi mortare. 
SR EN 933-2:2012                         - Încercãri pentru determinarea caracteristicilor 

geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricã. Site de control, dimensiuni nominale 
ale ochiurilor. 

SR EN 1097-1:2011                       - Încercãri pentru determinarea caracteristicilor mecanice 
şi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzurã (micro-Deval). 

SR EN 12390-1:2013                  - Încercãri pe betoane. Încercãri pe betonul întãrit. 
Determinarea rezistenţelor mecanice. 

SR EN 12350-1:2009                     - Încercãri pe betoane. Încercãri pe betonul proaspãt. 
Determinarea densitãţii aparente, a lucrabilitãţii, a conţinutului de agregate fine şi a începutului de 
prizã. 

SR 3518:2009                                - Încercãri pe betoane. Determinarea rezistenţei la îngheţ-
dezgheţ. 

SR 3832-7:1997/C1-1998                - Materiale puzzolanice naturale şi artificiale. 
Determinarea substanţelor combustibile. 

SR EN 450-1:2012   -Cenusa zburatoare pentru beton. 
SR EN 12620+A1:2008                   - Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu 

lianţi minerali. Metode de încercare. 
SR EN 197-1 2011                          - Cimenturi. Determinarea rapidã a mãrcii cimentului. 
SR EN 413-2:2006 8                       - Încercãri pe betoane. Încercãri pe betonul proaspãt. 

Determinarea conţinutului de aer oclus. 
SR EN 933-2 :2012                         - Pietre naturale pentru construcţii. Determinarea 

compactitãţii, porozitãţii şi a coeficientului de saturaţie. 
SR EN ISO 527                               - Folii de polietilenã de joasã densitate. 
SR EN 480:2003                              - Aditiv plastifiant mixt pentru betoane. 
SR EN 450:2006                                - Cenuşã de centrale termoelectrice utilizatã ca adaos în 

betoane şi mortare. 
SR 183-1:1995                                - Lucrãri de drumuri. Rugozitatea suprafeţelor de rulare. 

Metode de mãsurare. 
SR EN 13808:2005                         - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidã pentru 

lucrãrile de drumuri. 
SR EN 197:2011                             - Ciment pentru drumuri şi piste de aeroporturi. 
 

ÎNTOCMIT, 
ing. Pavil Bogdan 

 
 

http://standardizare.wordpress.com/2013/05/13/sr-en-12390-12002-incercare-pe-beton-intarit-partea-1-forma-dimensiuni-si-alte-conditii-pentru-epruvete-si-tipare/
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CAIET DE SARCINI 
 

4.  Marcaj rutier 
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PREVEDERI GENERALE 
 
Acest Caiet de Sarcini se referă la condiţiile de realizare a marcajelor rutiere şi conţine 

condiţiile tehnice pe care acestea trebuie sa le îndeplinească.  
Antreprenorul va efectua, într-un laborator autorizat, toate încercările şi determinările cerute 

de prezentul Caiet de Sarcini şi orice alte încercări şi determinări cerute de Consultant. 
În completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie să respecte prevederile 

standardelor şi normelor în vigoare. 
Antreprenorul trebuie să se asigure că prin toate procedurile aplicate, îndeplineşte cerinţele 

prevăzute de prezentul Caiet de Sarcini. 
Antreprenorul va înregistra zilnic date referitoare la execuţia lucrărilor şi la rezultatele 

obţinute în urma măsurătorilor, testelor şi sondajelor. 
 
1. MATERIALE 
1.1. Condiţii tehnice privind marcajele  
Pentru marcajele rutiere pot fi utilizate următoarele materiale: 
- Vopsea de marcaj ecologică, albă, de tip masa plastica, monocomponentă, solubila in apă 

(fără solvenţi organici) cu uscare la aer, pentru marcaje in pelicula continua sau in model structurat.  
Această vopsea trebuie să asigure vizibilitatea în orice condiţii, atat ziua cat si noaptea. 

Vopseaua va fi aplicată peste o amorsă corespunzătoare. Durata minimă de serviciu a marcajelor 
este de 18 luni. 

Calitatea vopselei va fi stabilita in conformitate cu specificaţiile tehnice din Anexa 1. 
Calitatea amorsei va fi stabilita in conformitate cu „Fisa tehnica” prezentata in    Anexa 2. 
Se pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare alba, cu aplicare 

la rece sau la cald, care sa indeplineasca aceleasi conditii tehnice de exploatare ca vopseaua de tip 
masa plastica de la paragraful anterior. 

Durata de serviciu a acestora trebuie sa fie de minim 36 luni. 
Pentru toate materialele supuse aprobării Consultantului, Antreprenorul va prezenta  

agrementul tehnic.  
Pentru aprobarea lotului aprovizionat, Antreprenorul va prezenta Consultantului certificatele 

de calitate eliberate de laboratoare autorizate [cel puţin echivalent BAST (microbile) si LGA 
(vopsea)]. 

1.2. Controlul calităţii vopselei pentru marcaje 
Prelevarea probelor şi efectuarea încercărilor şi determinărilor se vor face conform 

prevederilor Instrucţiunilor Tehnice pentru Marcaje Rutiere AND – CESTRIN.   
In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare, se va anunta urgent anteprenorul, iar 

beneficiarul va trimite la analiza la LGA vopseaua in ambalajele originale. 
L.G.A. (Landesgewerbeanstalt Bayern) este  laboratorul autorizat care asigura si confirma 

calitatea vopselei de marcaj rutier. 
Costul transportului si al analizelor va fi suportat de catre antrepenor. In cazul confirmarii de 

catre LGA a unor rezultate necorespunzatoare, antreprenorul este obligat sa inlocuiasca acest lot de 
vopsea. 

1.3. Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticla 
Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de sticla. 

Tipul si dozajul de microbile mari de sticla vor fi recomandate de fabricantul de vopsea, conform 
buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticla se face in saci etansi. 
Calitatea lor trebuie sa corespunda datelor din fisele tehnice. 
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2. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE 
 
2.1. Marcaje longitudinale 
Marcajele longitudinale sunt: 
o de separare a sensurilor de circulaţie pe drumurile cu două benzi; 
o de delimitare a benzilor; 
o de delimitare a părţii carosabile. 
 
Aceste marcaje sunt reprezentate prin : 
o linie simplă sau dublă continuă; 
o linie simplă sau dublă discontinuă; 
o linie dublă compusă dintr-o linie continuă şi una discontinuă.  
 
Marcaje  longitudinale de separare a  sensurilor de circulaţie pe drumurile cu doua benzi 
o Linie simplă discontinuă; cu spaţii între segmente în funcţie de condiţiile drumului; 
o Linie dublă compusă dintr-o linie continuă şi una discontinuă, care permite depăşirea numai 

pentru sensul cu linie discontinuă;  
o Linie dublă continuă, care nu permite depăşirea.  
 
Marcaje de delimitare a benzilor 
o Linie discontinuă; cu spaţii între segmente în funcţie de condiţiile drumului.  
Marcaje de delimitare  a părţii carosabile 
o Linii simple continui pe autostrăzi, drumuri naţionale şi pe partea exterioară a curbelor 

periculoase; 
o Linii simple discontinui pentru marcarea benzilor de accelerare, decelerare şi de viraj faţă de 

benzile principale de circulaţie. 
Marcaje pentru supralărgirea în curbe 
Pentru supralărgiri < 1m, toate supralărgirile vor fi marcate pe partea interioară a curbei;  
Pentru supralărgiri > 1m, partea interioara a curbei va fi marcată cu 1m + 60% din diferenţa 

peste 1m,  iar banda de circulaţie exterioară va fi marcată cu 40% din restul de peste 1 m. 
 
2.2. Marcaje transversale 
Marcajul de oprire 
o Linie continuă cu lăţimea de 400 mm. 
Marcajul „Cedează trecerea” 
o Linie discontinuă cu lăţimea de 400 mm; poate fi precedată de un triunghi. 
Marcaje pentru trecerile de pietoni  
o Linii cu lăţimea de 400 mm la distanta de 1.0 m, aliniate paralel cu axul drumului: 
- linii cu lungimea de 3000 mm pentru viteza < 50 km/oră; 
-  
o Liniile de oprire cu lăţimea de 400 mm transversale pe axul drumului, vor fi marcate cu 600 

mm înaintea trecerii de pietoni pentru fiecare bandă de circulaţie.   
In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensa, marcajele trecerilor de pietoni pot fi 

completate prin sageti indicand semnele de traversare. 
Marcaje de traversare pentru biciclete 
o Două linii discontinue.  
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2.3 Alte marcaje 
Marcaje de ghidare 
o Folosite la materializarea traiectoriei pa care vehiculele trebuie sa o urmeze in traversarea 

intersectiei.   
Marcaje pentru locuri interzise 
o Linii paralele înclinate, care pot fi sau nu încadrate de o linie de contur continuă.  
Marcaje pentru zone de parcare  
o la 90o pe linia de delimitare a marginii drumului; 
o înclinate pe linia de delimitare a marginii drumului; 
o paralele cu linia de delimitare a marginii drumului. 
Marcaje pentru curbe periculoase după aliniamente lungi 
o marcajele de reducere a vitezei cu lăţimea de 400 mm. 
Marcaje pentru interzicerea stationarii.  
Marcaje prin săgeţi şi inscripţii 
o Aceste marcaje dau indicaţii privind destinaţia benzilor direcţiilor de urcat, limitări de 

viteză, etc. si au dimensiuni diferenţiate funcţie de locul unde se aplică şi viteza de apropiere care 
poate fi mai mare de 60 km /h sau mai mica sau egala cu 60 km/h. 

o Culoarea utilizata la execuţia marcajelor este albă. 
o Marcajele se execută mecanizat, cu maşini şi dispozitive adecvate. Marcajele prin săgeţi, 

inscripţii, figuri precum şi alte marcaje cu suprafaţă redusă, se pot executa manual, cu ajutorul 
şabloanelor corespunzătoare. 

 
3. APLICAREA MARCAJELOR 
 
Înainte de începerea lucrărilor de marcaj, se va executa un sector de proba în lungime de 

minim 200m. Trecerea la execuţia propriu-zisă a lucrărilor se va face doar după aprobarea 
Consultantului. 

Marcajele rutiere, realizate din vopsea de marcaj albă, ecologică, monocomponentă, solubila 
in apa, trebuie sa garanteze vizibilitatea în orice condiţii atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte. 

Vopseaua va fi aplicata la rece sau pe amorsa corespunzătoare in grosime de pelicula uda de 
2000 microni. 

Grosimea filmului marcajului va fi de 600  m. 
La execuţia marcajelor cu vopsea, suprafaţa părţii carosabile trebuie sa fie uscată iar 

temperatura mediului ambiant să fie de min. +150C astfel incat sa se asigure functionarea 
dispozitivelor de pulverizare fara adaos de liant iar intensitatea vintului sa fie suficient de redusa 
incat sa nu perturbe jetul de vopsea. 

Lucrări pregătitoare 
Lucrarea poate să înceapă la aprobarea Consultantului, după obţinerea tuturor autorizaţiilor 

legale. 
Trasarea marcajelor 
Trasarea punctelor va fi făcută pe partea carosabila folosind mijloacele de trasare 

corespunzătoare; 
o Suprafeţele vor fi bine curăţate şi uscate înainte de începerea aplicării marcajului; 
o Suprafeţele marcate anterior vor fi curăţate mecanic; 
o Amorsa şi vopseaua vor fi aplicate conform instrucţiunilor producătorului. 
Consultantul va verifica trasarea înainte de a se face marcajul final. 
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La execuţia marcajului rutier, se va ţine seama de următoarele: 
o Tipul îmbrăcăminţii rutiere şi rugozitatea suprafeţei; 
o Cartea marcajului (filmul marcajului); 
o Tehnologia de marcaj (pre-marcaj, pregătire utilaj, pregătire suprafaţă, pregătire vopsea) 
o Dozaj de vopsea, dozaj de microbile 
Execuţia lucrărilor se face conform instrucţiunilor producătorului, astfel: 
o pre-semnalizarea sectorului 
o marcarea 
o pozare conuri pentru protecţia vopselei ude 
o protejarea vopselei ude împotriva deteriorării marcajului până la uscare; 
o recuperarea conurilor. 
Operaţiunea de marcaj va fi semnalizată cu indicatoare şi mijloace de avertizare luminoase. 
Oprirea lucrărilor de marcaj trebuie să se facă în condiţii care să nu pericliteze continuitatea 

traficului rutier. 
Fiecare categorie de marcaj se execută conform SR1848/7-2004. 
În timpul executării marcajului rutier  se fac verificări ale dozajului de vopsea şi microbile. 
Banda de marcaj trebuie sa aibă un contur clar delimitat, cu microbile repartizate uniform pe 

lungimea şi lăţimea benzii de vopsea. 
 
3.1. Executia premarcajului  
o Se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parti carosabile, care au rolul de a 

ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor.  
o Premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu vopsea 

punctele de reper determinate; 
o Corectitudinea realizari premarcajului de catre executant, va fi verificata co ocazia 

supravegherii realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii 
premarcajului, executantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa; 

o Pe sectoarele de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata prin suflare 
cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate; 

o Pe suprafete mici, grase, acestea se curata prin frezare, fara degradarea suprafetei drumului 
sau prin spalare 

Indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate se pot face in urmatoarele situatii: 
- 1. Cand modificarile impuse de conditiile de teren necesita stergerea marcajului existent. 
- 2. Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea 

marcajului existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament. 
 
4. CONTROLUL EXECUŢIEI şi RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
 
Cu 14 zile înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va supune aprobării Consultantului, 

Procedura de Execuţie a marcajului. 
Procedura va conţine, fără a se limita, următoarele: 
o măsuri care să asigure amestecul uniform al vopselei; 
o verificarea periodică a grosimii peliculei de vopsea, a cantităţii şi distribuţiei microbilelor. 
Controlul calităţii vopselei şi a microbilelor va fi efectuat de un laborator autorizat desemnat  

de Beneficiar; costul testelor va fi suportat de Antreprenor. 
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Antreprenorul va respecta dozajele date de laborator, corectate în funcţie de trafic, tipul şi 
caracteristicile suprafeţei drumului, şi condiţiile de mediu. 

 
 
Recepţia lucrărilor de marcaj 
În vederea recepţiei lucrărilor de marcaj, se vor face următoarele verificări: 
• geometria benzii de marcaj, conform SR 1848/7-2004. 
• dozajele de vopsea şi microbile si grosimile peliculei ude şi după uscarea acesteia. 
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Anexa 1 
FIŞA TEHNICĂ - Vopsea de marcaj albă, ecologică, mono-componentă, diluabilă cu 

apa (fără solvenţi organici), reflectorizantă pe suprafeţe uscate şi ude 
Caracteristicile vopselei lichide 
tipul de liant   acrylic 
densitate   conform producătorului 
substanţe nevolatile   minimum 85% 
vâscozitate   conform producătorului 
cenuşă (%) la 450oC  conform producătorului 
durata de depozitare  minimum 6 luni 
 
Caracteristicile peliculogene 
Buletin BAST   min. 4 Mio pentru film ud: 
grosimea filmului de 2000 m (test de uzură) 
raport BAST nr. 
retro-reflexie   min. 150 mcd/Lx/m2 

pe suprafaţă uscată 
factor de luminanţă  min. 0,40 
coeficient SRT   min. 40 
rezistenţa la uzură  min. 85% 
grosimea peliculei neuscate 2000 m 
tipul microbilelor  buletin BAST 
dozajul microbilelor g/m2 buletin BAST 
  
Timpul de uscare a peliculei buletin  BAST 

Efectul ploii după uscare conform producătorului 
Garanţia vopselei şi a microbilelor 
Vopsea  buletin LGA - BAST 
Microbile  Certificat Lloyd  sau alt laborator european agreat de beneficiar 
 
Condiţii de aplicare 
Temperatura pe durata aplicării  
aer conform producătorului 
sol conform producătorului 
Higrometrie conform producătorului 
Diluţie conform producătorului 
Maşina de marcaj conform producătorului 
Toxicitate şi protecţia mediului conform prevederii 91/155/EWG 
Reguli de transport, prelucrare conform producătorului şi depozitarea în siguranţă  
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Anexa 2 
 

FISA TEHNICA - Amorsa cu uscare la acţiunea aerului 
 
Este folosită pentru a asigura aderenţa la suprafaţa drumului, a vopselei pentru marcajul final. 

Amorsa va fi aplicată pe suprafeţe bituminoase noi şi vechi sau pe marcajul rutier vechi. 
 
Caracteristicile amorsei 
Tipul de liant     acrylic 
Densitate    conform producătorului 
Vâscozitate    conform producătorului 
Durata de  depozitare   minimum 6 luni  
 
Condiţii de aplicare 
Temperatura aerului    conform producătorului 
Temperatura suprafeţei  conform producătorului 
Umiditate relativă (%)  conform producătorului 
Modul de aplicare    conform producătorului 
Grosimea peliculei neuscate  conform producătorului 
 
Timp de uscare    max. 3-6 minute 
Efectul ploii după uscare   max. 15 minute 
Toxicitate şi protecţia mediului  conform prevederii 91/155EWG 
Reguli de transport, prelucrare si depozitarea în siguranţă conform producătorului. 
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ÎNTOCMIT, 

Ing. Pavil Bogdan   
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CAIET DE SARCINI 
 

5.  Semnalizare rutiera 
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CAPITOLUL I 

GENERALITATI 
 

INSTALAREA INDICATOARELOR DE DRUM 
 

Indicatoarele se instaleaza pe partea dreapta a drumului in sensul de mers, astfel incat sa se 
asigure o buna vizibilitate a acestora. 

OBS.In cazuri speciale cand siguranta circulatiei o impune, indicatoarele se pot repeta si pe 
partea stanga a drumului sau pe console. 

Indicatoarele reflectorizante se vor instala astfel incat sa aiba o inclinare de 80° fata de axa 
caii cu exceptia indicatoarelor fig.92a, 92b, 93, 94, 95a, 95b, 96a, 96b si 111 din STAS 1848/1-86 
care se instaleaza perpendicular sau paralel cu axa caii in functie de configuratia intersectiei. 

Indicatoarele din fig.67,.68, 69a, 69b, 127a, 127b se instaleaza perpendicular sau paralel cu 
axa drumului, dupa caz. 

La instalarea indicatoarelorcu folie reflectorizanta se vor respecta urmatoarele: 
- unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de 5° la 

indicatoarele de avertizare si de 10° la cele de localizaresi de presemnalizare.  
- inclinarea (in fata) a indicatorului in raport cu verticala este de 2° . 
Inaltimea pana la marginea inferioara a indicatorului este: 
- la 1.30-1.80m fata de cota caii in ax, in afara localitatilor, cu exceptia panourilor 

suplimentare la trecerile la nivel cu calea ferata, pentru care inaltimea este de 0.50m 
- la 1.80-2.20m fata de cota trotuarului in orase 
- la 0.60-1.20m pentru indicatoarele instate pe spatii verzicentrale, pe insule de dirijare in 

localitati sau in afara acestoraprecum si pe refugiile din statiile de tramvai. 
Indicatoarele prevazute cu folie reflectorizanta se instaleaza astfel incat partea lor inferioara 

fata de cota caii in ax sa fie: 
- de 1.50 m pentru indicatoarele triunghiulare, rotunde, de orientare si indicatoare diverse 
- de 1.30 m pentru indicatoarelede localitate si presemnalizare pentru orientare intersectii 

importante pe drumuri de continuare a directiei spre localitati iportante. 
- de 0.60 m pentru indicatoare instalate pe spatii verzi centrale sau pe insule de dirijare. 
Fac exceptie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie sa asigure inaltiemea 

de libera trecere a autovehicolelor de min. 5.50 m. 
Distanta de instalare a indicatorului in profilul transversal al drumului de la marginea 

platformei sau bordurii trotuarului pana la marginea indicatorului este de cel putin 0.50 m si cel 
mult 2.00 m. Amplasarea stalpilorse face in afara marginii exterioare a santurilor sau rigolelor. 

In cazul rambleelor inalte, stalpii se monteaza la merginea exterioara a acostamentului 
stabilind in od corespunzator lungimea lor. 

Montarea in ramblee inalte a indicatoarelor care necesita 2 stalpi se face incepand de la 
marginea exterioara a acostamentului, completandu-se in acest scop rambleul cu o platforma 
corespunzatoaresau folosind stalpi ai lungi pe taluz. 
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PLANTAREA STALPILOR 

 
Lungimea stalpilorse stabileste astfel incat sa fie incastrati min. 40 cm in fundatia de beton de 

clasa C8/10 conform STAS3622, respectiv min. 80cm cand sunt plantati direct in pamant. 
Montarea indicatoarelor se face, de regula, pe stalpi speciali destinati in acest scop, 

confectionati conform pct.3.4 din SR 1848-2, sau pe stalpii semafoarelor luminoase pentru dirijarea 
circulatiei, pe stalpi cu alte destinatii, pe console montate pe stalpi sau pe console incastrate in 
constructiile existente precum si pe portale sau console special proiectate pentru panourile de 
presemnalizare a intersectiilor 

Dispozitivele si odul de prindere a indicatoarelor metalice sunt exemplificate in anexa. 
 

CAPITOLUL II 
REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

 
Verificarea calitatii indicatoarelor se face in timpul executiei, precum si cu ocazia receptiei. 
Verificarile ce se efectuiaza sunt: 
-fora si dimensiunile, in conformitate cu SR 1848-1. La dimensiuni se admit tolerante de ±1% 

pentru indicatorele metalice. 
-planeitatea fetei, toleranta admisa fiind de 1mm la indicatoarele metalice 
-verificarea rezistentei si nedeformabilitatii dispozitivelor de prindere pe stalpi. 
-aspectul si exactitateaexecutarii simbolului 
-aplicarea corecta a foliei reflectorizante, care trebuie sa prezinte o buna aderenta, sa nu aiba 

incretiturisi umflaturi. 
-aspectul si exactitatea inscriptiilor, fiind admisa toleranta de±1mmpentru inaltimiale literelor 

pana la 130mm si o toleranta de±2mm pentru inaltimi mai mari;la grosimi ale literelor pana la 
18mm, se admite o toleranta de ±0.5mmiar pentru grosimi mai mari se admite o toleranta de ±1mm. 

Verificarea dupa montare a indicatoarelor conta in: 
- respectarea prescriptiilor de instalare, tinand seama de distantele si inaltimile prevazute. 
- modul de prindere pe stalpi 
- este interzisa montarea reclamelorsi a altor panouri pe suprafata de teren cuprinsa intre 

marginea platformei drumului si linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora si a nu 
distrage atentia conducatorilor de autovehicole. 

Dispozitivele si modul de prindere a indicatoarelorpe stalpi se va face conform anexei B. 
 

REFERINTE NORMATIVE 
I. ACTE NORMATIVE              
                                                              - Norme metodologice privind conditiile de  
Ordin MT/MI nr.411/1112/2000           inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor 
publicat in MO 397/24.08.2000            de circulatie in vederea executarii de lucrari in  
                                                               zona drumului public si/sau pentru protejarea  
                                                               drumului. 
NGPM/1996                                          - Norme generale de protectia muncii 
Ordin MI nr.775/1998                           - Norme de prevedere si stingere a incendiilor si  
                                                                 dotarea cu mijloace tehnice de stingere. 
Ordin AND nr.116/1999                       - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru  
                                                                 lucrari de intretinere, reparare si exploatare a 
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                                                                 drumurilor si podurilor 
 
II.STANDARDE 
SR1848-1                                              - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere.   
                                                                Clasificare simboluri si amplasare. 
SR1848-2                                              - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. 
                                                                Prescriptii tehnice. 
SR1848-3                                              - Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea 
                                                               circulatiei.Conditii tehnice de calitate. 
SP1848-4                                               - Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea  
                                                                circulatiei. Conditii tehnice de calitate. 
STAS 1848/5                                         - Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase  
                                                                 pentru circulatie. Conditii tehnice de calitate. 
STAS 1848/6                                         - Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Conditii 
                                                                tehnice generale de calitate 
 

ÎNTOCMIT, 
Ing. Pavil Bogdan   
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6. Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor 
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CAPITOLUL I 
 
GENERALITĂŢI 
 
1.1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE 
 Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea dispozitivelor de scurgerea şi evacuarea 

apelor de suprafaţă şi anume şanţuri si rigole la marginea platformei 
 El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive şi 

controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor proiectelor de execuţie. 
 
1.2. PREVEDERI GENERALE 
Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice 

corespunzătoarepentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
Antreprenorul va asigura prin laboratorul sau efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor 

rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
        În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini 

beneficiarul va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor necesare ce se impun. 
 
CAPITOLUL II  
NATURA ŞI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE 
 
Materiale pentru mortare şi betoane sunt: 
2.1. CIMENTURI 
 Cimenturile pentru mortare şi betoane vor fi conform prescripţiilor standardelor în vigoare în 

România. 
La prepararea betoanelor şi a mortarelor se va utuliza unul din următoarele tipuri de ciment 

care trebuie să corespundă condiţiilor tehnice de calitate: 
 
 ciment II 32.5 R 
 ciment I 42.5 R 
 ciment II 42.5 R 
 
  Condiţiile tehnice de recepţie, livrare şi control ale cimentului trebuie să corespundă 

prevederilor standardelor respective. 
 În timpul transportului de la fabrica de şantier (sau depozit intermediar) manipulării şi 

depozitării pe şantier. cimentul va fi ferit de umezeala şi impurificări cu corpuri străine. 
 Depozitarea cimentului se va face numai după constatarea existenţei certificatului de calitate. 
 Durata de depozitare a cimentului nu va depăşi 45 zile de la data livrării de către producător. 
 Cimentul rămas în depozit un timp mai îndelungat nu va putea fi întrebuinţat decât după 

verificarea stării de conservare a rezistenţelor mecanice la 2 (7) zile. 
Cimenturile care vor prezenta rezistenţe mecanice inferioare limitelor prescrise mărcii 

respective, vor fi declasare şi utilizate corespunzător. 
 Cimentul care se constată că s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat de prepararea 

betoanelor sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala antreprenorului. 
 Controlul calităţii cimentului de către executant se face în conformitate cu prevederile 

tabelului nr.23. 
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2.2. AGREGATE 
 Pentru prepararea mnortarelor şi a betoanelor de cimnent se folosesc: 
 agregate naturale nisip natural 0-4; 4-8 sau 0-8 
    balast pentru betoane 0-31 sau 0-63 
sau 
 agregate concasate nisip de concasaj 0-4; 4-8 sau 0-8 
    piatră spartă 8-25 sau 8-40 
 Agregatele trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ; se interzice 

folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase. 
Agregatele trebuie să fie inerte şi să nu conducă la efecte dăunătoare asupra cimentului folosit 

la prepararea betonului sau mortarului. 
 Nisipul trebuie să fie aspru la pipăit. 
 Nisipul de mare se va putea folosi numai pe baza de prescripţii speciale. 
 Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de pietriş sau piatră spartă trebuie să 

îndeplinească condiţiile din tabelul 4.  
 
Tabelul 4. 

Caracteristici Condiţii minime de 
admisibilitate 

Observaţii 

Forma granulelor  Agregatele care nu îndeplinesc aceste 
condiţii vor putea fi folosite numai după o  
încercare prealabilă a betonului 

b/a 0,66 
c/a 0,33 

 
Din punct de vedere al conţinutului de impurităţi agregatele trebuie să respecte prevederile din 

tabelul 5. 
 

Tabelul 5. 
Denumirea impurităţii Condiţii de admisibilitate 

Nisip natural 
 sau de concasaj 

Pietriş 
 sau piatră  
spartă 

Corpuri străine-resturi animale sau vegetale, păcura,  
uleiuri 

Nu se admit Nu se admit 

Pelicula de argilă sau alt material aderent pe  
granulele agregatelor 

Nu se admit Nu se admit 

Mică, % max. 1% - 
Cărbune 0,5 - 
Humus (culoarea soluţiei de hidroxid de sodiu) Galbenă Galbenă 
Argilă în bucăţi, %, max. 1% 0,25 
Părţi levigabile, %, max 2% 0,5 
Sulfaţi sau sulfuri Nu se admit Nu se admit 

Observaţii:  În cazul balastului pentru betoane, se va proceda la separarea acestuia în nisip 
şi pietriş verificându-se încadrarea în condiţiile tehnice din tabel. 
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Caracteristicilefizico-mecanice ale agregatelor se îndeplinesc condiţiile de admisibilitate 
indicate în tabelul 6. 

 
Tabelul 6 

Caracteristici fizico-mecanice Condiţii de admisibilitate 
Densitate aparentă: kg/mc, min. 1.800 
Densitate în grămadă în stare afânată sau uscată, 
 kg/mc, min. 

1.200 

Porozitate totală pentru piatră spartă %, max.: 2 
Porozitate aparentă pentru pietriş sau piatră spartă, 
 max. 

2 

Volum de goluri în stare afânată pentru:  
 nisip, % max. 40 
 pietriş, % max. 45 
 piatră spartă, % max 55 
Rezistenţa la strivire %  
 în stare saturată, min. 60 
 în stare uscată, max. 15 
Coeficientul de înmuiere după saturare,min. 0,80 
Rezistenţa la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi 

sau cilindri în stare saturată, N/mmp, min. 
90 

Rezistenţa la îngheţ-rezgheţ exprimată prin 
pierderea procentuală faţă de masa iniţială, %max. 

10 

 Sorturile de agregate trebuie să fie caracterizate prin granulozitate continuă, iar conţinutul în 
granule care trec respectiv rămân pe ciucurile sau sitele ce delimitează sortul nu trebuie să 
depăşească 10%, dimensiunea maximă a granulelor ce rămân pe ciurul superior nu trebuie să 
depăşească 1,5 d max.  

  Agregatele se vor aproviziona din timp în depozite pentru a asigura omogenitatea şi 
constanţa calităţii acestor materiale. Aprovizionarea se va face numai după ce analizele de laborator 
au arătat ca acestea sunt corespunzătoare.Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe 
sorturi şi păstrate în condiţii care să le ferească de impurificare. 

 Laboratorul antreprenorului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel: 
 într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor; 
 într-un registru rezultatele determinărilor efectuate de laborator. 
 
2.3. APA 
 Apa utilizată la prepararea betoanelor şi mortarelor poate să provină din reţeaua publică sau 

din altă sursă, dar în acest din urma caz trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în 
tabelul 9, conform SR EN 1008: 2003. 

 Modelele de determinare sunt reglementate prin SR EN 1008: 2003. Verificarea se va face de 
către un laborator de specialitate la începerea lucrărilor. 

 În timpul utilizării pe şantier se va evita ca apa să se polueze cu detergenţi, materii organice, 
uleiuri vegetale, argile, etc. 
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Tabelul 9 

Caracteristici chimice şi fizice Condiţii de admisibilitate 
Conţinutul total  
de săruri gr/l 

max. 4 

Sulfaţi gr.S042/litru  max. 2 
Substanţe organice gr/litru max. 0,5 
Cloruri gr.Cl/litru max. 0,5 
Azotaţi gr.NO3/dmc max. 0,5 
Magneziz gr.Mg2/dmc max. 0,5 
Materii în suspensie gr. max. 3 
 
2.4. OŢEL BETON 
 Armăturile pentru beton armat turnat pe şantier sau elementele prefabricate din beton armat 

realizate pe şantier se vor realiza din oţel beton cu profil neted OB37 sau din oţel beton cu profil 
periodic PC52 conform prevederilor proiectului. Aceste oţeluri trebuie să îndeplinească condiţiile 
tehnice prevăzute în SR 438-1:2012. 

 La livrare oţelul beton va fi însoţit de certificatul de calitate emis de producător. 
 Oţelurile vor fi stocate în locuri speciale clasate pe categorii şi diametre. 
 Suprafeţele de stocare trebuie să fie curate. Barele nu vor fi în contract cu solul, cu materiale 

sau cu obiecte susceptabile de a antrena umiditatea. 
 Armăturile fasonate sau fasonate şi asamblate vor fi transportate în aşa fel încât nici un 

element să nu sufere deformaţii permanente în timpul transportului sau manipulării. 
 Controlul calităţii oţelului se face pe fiecare cantitate şi sortiment aprovizionat. 
 

CAPITOLUL III 
 
PREFABRICATE PENTRU RIGOLE SI ŞANŢURI 
 
 Elemente prefabricate pentru amenajarea rigolelor si şanţurilor. 
 La amenajarea rigolelor si şanţurilor din elemente prefabricate se vor folosi elementele 

prevăzute în proiectul de execuţie care pot fi cele indicate în STAS 10796/1-79 sau alte tipuri. 
 Elementele prefabricate vor fi realizate pe şantier din beton clasa C20/25 respectând întocmai 

elementele geometrice date în detaliile de execuţie şi condiţiile impuse în caietul de sarcini speciale. 
 În lipsa unor detalii ale proiectului de execuţie amenajarea şanţurilor poate fi făcută fie cu 

elemente prefabricate din beton de un tip agregat de diriginte, fie din beton turnat pe loc a căror 
caracteristici trebuie precizate în caietul de sarcini speciale. 

 
CAPITOLUL IV 

CONTROLUL CALITĂŢII MATERIALELOR 
4.1. CONŢINUTUL SI CALITATEA MATERIALELOR 
Materialele propuse de antreprenor sunt supuse încercărilor preliminare de informare şi 

încercărilor de reţetă definitivă conform clauzelor tehnice comune a tuturor lucrărilor rutiere. 
Încercările preliminare de informare sunt executate pe eşantioane de materiale provenind din fiecare 
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balastieră, carieră sau uzină propusă de antreprenor. Natura lor şi fecvenţa cu care sunt efectuate sunt 
arătate în tabelul 23 completat cu dispoziţiile din caietul de sarcini speciale. 

Rezultatul acestor încercări va trebui să fie conform specificaţiilor prevăzute în prezentul caiet 
de sarcini, eventual completat prin dispoziţiile din caietul de sarcini speciale. 

Consistenţa încercărilor de reţeta şi frecvenţa lor sunt stabilite pentru fiecare material în parte 
în tabelul 23 completat eventual de dispoziţiile din caietul de sarcini speciale. 

Nici o altă toleranţă decât cele care sunt precizate în prezentul caiet de sarcini, completate 
eventual de cele ale caietului de sarcini speciale nu va fi admisă. 

Materialele care nu vor corespunde condiţiilor impuse vor fi refuzate şi puse în depozit în afara 
şantierului prin grija dirigintelui. 

 
4.1.2.ÎNCERCĂRI PRELIMINARE ŞI ÎNAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR 
           Tabel 23 

 Încercări sau  Frecvenţa încercărilor 
Materia- 
lul 

caracteristici care se  
verifică 

Metode  
conform 

Încercarea de 
 informare 

Încercarea 
înainte de utilizare 

 Examinarea datelor din 
 certificatul de calitate 

- La fiecare lot - 

 Constante de volum SR 196-3+A1/ 
2009 

O determinate la  
fiecare lot aprovizionat 

- 

Ciment Timpul de priză SR 196-3+A1/ 
2009 

nu mai puţin de 100 t pe 
 o probă medie 

- 

 Rezistenţe mecanice la 2(7) zile 
Rezistenţe mecanice la 28 zile 

SR EN 196-1-  
2006 

O probă la 100 t sau la 
 fiecare siloz la care s-a 
 depozitat lotul aprovizionat 

- 

 Starea de conservare numai Dacă 
 s-a depăşit termenul de depozitare 
 sau au întârziat factorii de alterare 

SR 196-3+A1/ 
2009 

- Două determi- 
nări  pe siloz 
 sus şi jos 

 Examinarea datelor din  
certificatul de calitate 

- La fiecare lot  
aprovizionat 

- 

 Parte levigabilă SR EN 13043: 
2013 

- O determinare  
pe lot de 100 mc 

 Humus SR EN 12620 La schimbarea sursei - 
Agregate Corpuri străine, argilă în bucăţi, 

 argilă aderentă, conţinut de 
 carburanţi, mică 

SR EN 12620 - O determinate  
pe lot de 100 mc 

 Granulozitatea sorturilor SR EN 
 933/1-2012 

O probă la  
maxim 500 mc  
pentru fiecare sort  
şi sursă 

O determinare  
pe lot de 100 mc 

 Echivalentul de nisip SR EN 932 O determinare pentru 
 fiecare sursă 

O determinare pe lot de 
50 mc 

 Rezistenţa la uzura cu maşina  
tip Los Angeles 
 
 

SR EN 932 O determinare  
la maxim 500 mc  
pentru fiecare sort  
şi sursă 

- 
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Piatră  
brută 

Examinarea datelor din 
 certificatul de calitate 

- La fiecare lot aprovizionat - 

pentru  
pereuri şi 
zidării de 

Rezistenţa la compresiune a 
 rocii pe epruvete în stare uscată 

SR EN 1926 - O încercare pe lot 
 de 100 mc 

piatră Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ SR EN 933 - O încercare pe lot  
de 100 mc 

 
Bolovani 
pentru 

Examinarea abaterilor din  
certificatul de calitate 

- La fiecare lot aprovizionat - 

pereuri şi 
zidării 

Rezistenţa la sfărâmare prin 
 compresiune 

SR EN 932 - O încercare pe lot  
de 100 mc 

 Rezistenţa la uzura cu  
maşina Deval 

SR EN 932 
 

- O încercare pe  
lot  de 100 mc 

     
 Încercări sau  Frecvenţa încercărilor 

Material 
 

caracteristici care se verifică Metode conform Încercarea  
de informare 

Încercarea  
înainte de utilizare 

Apă Analiza chimică SR EN 1008: 2003 Pentru apa potabilă nu este  
cazul. Pentru apa care nu 
 provine din reţeaua  
publică de apă potabilă 
 o analiză pentru 
 fiecare sursă 

Ori de câte ori se  
schimbă sursa sau 
 când apar condiţii 
 de poluare 

Oţel  
beton 

Examinarea datelor din certificatul 
de calitate 

- La fiecare  
cantitate aprovizionată 

- 

 Examinarea datelor din certificatul 
de calitate 

- La fiecare lot 
aprovizionat 

- 

Material 
drenant 

Echivalentul de nisip SR EN 932 O determinare pentru 
 fiecare sursă 

O determinare pe lot de 
100 mc 

 Granulometrie SR EN 933/1- 
 2012 

O probă pentru fiecare  
sursă 

O determinare pe lot de 
100 mc 

Tuburi 
 PVC sau 

Examinarea datelor din certificatul 
de calitate 

- La fiecare lot aprovizionat 
 

- 

PE 
 Pentru 
 drenuri 

Suprafaţa activă - Trei determinări pe  
fiecare lot aprovizionat 

- 

 Examinarea datelor din certificatul 
de calitate 

- La fiecare lot aprovizionat - 
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Tuburi  
din beton 
 pentru  
canalizare 

Dimensiuni  
(diametre şi grosimi)  
ecarturi 

SR EN 295 Determinări obligatorii 
 dacă cantitatea este mai 
 mare de 100 ml şi pentru 
 fiecare sursă 

O serie de 
 determinări pe 
 fiecare lot de 100 ml 

 Examinarea vizuală  
 
 

SR EN 295   

 Examinarea datelor din  
certificatul de calitate 

- La fiecare lot aprovizionat - 

Borduri 
 de 
 Trotuare 
 din beton 

Dimensiuni STAS 1340:2006 Încercări obligatorii  
dacă cantitatea este mai 
marede 500 ml  
pentru fiecare sursă 

O încercare pe 
 fiecare lot de 500 mc 

 Rezistenţa la încovoiere STAS 1340:2006 Idem Idem 
 

CAPITOLUL V 
 
MODUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR PICHETAREA ŞI EXECUŢIA 

SĂPĂTURILOR 
 
5.1. PICHETAREA LUCRĂRILOR 
 Pichetarea lucrărilor constă în materializarea axei şi limitele fundaţiilor sau a amprizelor 

lucrărilor, în funcţie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului, precum şi de 
implementarea unor repere de nivelment în imediata apropiere a lucrărilor. 

 Pichetarea se face de către antreprenor pe baza planurilor de execuţie, pe care le va respecta 
întocmai şi se aprobă de către diriginte consemnându-se în registrul de şantier. 

5.2. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR 
Săpăturile pentru fundaţii vor fi executate conform desenelor de execuţie care vor fi vizate 

"Bun pentru execuţie". Ele vor fi duse până la cota stabilită de diriginte în timpul execuţiei lucrărilor. 
Săpăturile pentru şanţuri şi rigole vor fi executate cu respectarea strictă a cotei, pantei şi a 

profilului din planşele cu detalii de execuţie (lăţimea fundului, înălţimea şi înclinarea taluzelor), 
precum şi a amplasamenbtului acestora faţă de axul drumului sau de muchia taluzelor în cazul 
şanţurilor de gardă. 

Săpăturile pentru drenuri şi canalizări vor fi executate cu respectarea strictă a lăţimii tranşeei, a 
înclinării taluzelor, a cotei şi pantei precizate în planşele de execuţie. 

Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Dacă este cazul de epuismente acestea cad în 
sarcina antreprenorului în limitele stabilite prin caietul de sarcini speciale. 

Pământul rezultat dinsăpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de diriginte la o distanţă, 
care nu va putea depăşi 1km decât în cazul unor prevederi în acest sens în caietul de prescripţii 
speciale. 

În cazul canalizărilor, dacă este nevoie de sprijiniri, antreprenorul le va executa pentru a evita 
ebulmentele şi a asigura securitatea personalului realizând susţineri joantive sau cu interspaţii, în 
funcţie de natura terenurilor, care însă nu pot depăşi dublul lăţimii medii a elementelor de susţinere. 

Pământul pentru umplerea transeelor va fi curăţat de pietre a căror dimensiune depăşeşte 
15cm. 
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Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maximă a fiecărui strat elementar nu va 
depăşi după tasare 20cm. Densitatea uscată a rambleului va trebui să atingă 95% din densitatea 
optimă uscată, Proctor Normal. 

 
CAPITOLUL VI 

 
AMENAJAREA ŞANŢURILOR SI RIGOLELOR  
 
6.1. PRESCRIPŢII GENERALE DE AMENAJARE 
 
Dimensiunile şi forma şanţurilor şi rigolelor (triunghiulare, trapezoidale) sunt cele indicate în 

proiectul de execuţie, stabilite de la caz la caz în funcţie de relief, debit şi viteza apei, natura 
terenului, mijloacele de execuţie condiţiile de circulaţie, pentru evitarea accidentelor şi ele trebuie 
respectate întocmai de către antreprenor. 

Extrem de important este să se respecte cotele şi pantele proiectate. 
Panta longitudinală minimă va fi: 
0,25% în teren natural 
0,1% în cazul şanţurilor şi rigolelor pereate. 
Protejarea şanţurilor şi rigolelor este obligatorie în condiţiile în care panta lor depăşeşte panta 

maximă admisă pentru evitarea eroziunii pământului. 
Pantele maxime admise pentru şanţuri şi rigole neprotejate sunt date în tabelul 31. 
 

Tabelul 31 
Denumirea principalelor tipuri de 
pământuri 

Panta maximă 
admisă 

Pământuri coezive cu compresibilitate 
mare 0,5 

Pământuri coezive cu compresibilitate 
redusă:  

 nisipuri prăfoase şi argiloase 1 
 prafuri argiloase nisipoase 2 
 argile prăfoase şi nisipoase 3 
Pământuri necoezive grosiere  
 pietriş (2-20mm) 3 
 bolovăniş (20-200mm) 4 
 blocuri (peste 200mm) 5 
Pământuri necoezive şi granulaţie 
mijlocie şi fină  

 nisip făinos şi fin (0,05...0,25mm) 0,5 
 nisip mijlociu mare (0,25...2,0mm) 1 
 nisip cu pietriş 2 
 
Pantele maxime admise pentru şanţuri şi rigole protejate sunt date în tabelul 32. 
Tabelul 32 
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Tipul protejării şanţului rigolei sau casiului Panta maximă 
 admixă % 

Pereu uscat din piatră brută negelivă rostuit 5 
Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de 
 maximum 5cm grosime, betonul fiind: 

 

 clasa C 30/37 10 
 clasa C 30/37 12 
Pereu zidit din piatră brută negelivă cu mortar de ciment 
 sau pereu din dale de beton simplu clasa C 30/37 pe pat  
de beton 

15 

Casiuri pe taluze înalte din pereu zidit din piatră brută cu  
mortar de ciment sau din elemente prefabricate cu  
amenajare corespunzătoare la piciorul taluzului 

67 

 
 Pe porţiunile în care şanţurile sau rigolele au pante mai mari decât cele indicate în tabelul 32, 

se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate în tabel. 
 Rigolele de acostament sunt obligatorii în următoarele situaţii: 
la rambleele cu înălţimea 3....5,0m, în cazul curbelor convertite sau supraînălţate 
la rambleele peste 5,00m 
 Descărcarea apelor din rigolele de acostament se face prin casiuri amenajate pe taluze. 
 Şanţurile de gardă se recomandă să fie pereate indiferent de pantă. 
 Amplasarea şanţurilor de gardă se va face la distanţa minimă, de 5,00m de muchia taluzului 

debleului, iar când este la piciorul rambleului la distanţa minimă de 1,50 - 2,00m, banda de teren 
dintre piciorul rambleuilui şi şanţul de gardă va avea pante de 2% spre şanţ. 

 Antreprenorul va executa lucrarea în soluţia în care este prevăzută în proiectul de execuţie. 
Acolo însă unde se constată pe parcursul execuţiei lucrărilor o neconcordanţa între prevederile 
proiectului şi realitatea de pe teren privind natura pămâmtului şi panta de scurgere, situaţia va fi 
semnalată dirigintelui lucrării care va decide o eventuală modificare a soluţiei de protejare a 
şanţurilor şi rigolelor de scrugere prin dispoziţii de şantier. 

 Execuţia pereurilor uscate 
 Peste terenul bine nivelat se aşterne un strat de nisip grăunţos şi aspru de 5cm după pilonare. 
Peste stratul de nisip pilonat se aşterne stratul de nisip afânat, de acceaşi calitate, în care se 

aşează pietrele sau bolovanii. Grosimea iniţială a acestui strat este de 8 cm. 
 Pietrele se împlintă vertical în stratul de nisip afânat, unele lângă altele, bătându-se deasupra 

şi lateral cu ciocanul, astfel ca fiecare piatră să fie bine strânsă de pietrele vecine.  Pietrele se 
aşează cu rosturile ţesute. 

 Pentru a se asigura o bună rezemare între pietre, ele vor fi cioplite din gros pe feţele de 
contact. 

 După execuţia pereului se procedează la o primă batere cu maiul pe uscat pentru aşezarea 
pietrelor. 

 Se aşterne apoi un strat de nisip de 1-1,5cm grosime, pentru împănare care se udă şi se 
împinge cu periile în golurile dintre pietre până le umplu, după care se bate din nou cu maiul până la 
refuz. 

 Suprafaţa pereului trebuie să fie regulată, neadmitându-se abateri de peste 2cm faţă de 
suprafaţă teoretică a taluzului, refacrea făcându-se prin scoaterea pietrei şi reglarea stratului de nisip 
de sub aceasta. 
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6.2. PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 
Peste terenul bine nivelat se toarnă direct pe pământ stratul de beton C 30/37 în grosimea 

prevăzută în proiect pe tronsoane de 1,50ml cu rosturi de 2 cm. 
Betonul turnat trebuie  protejat împotriva soarelui sau a ploii începând din momentul când 

începe prinza prin acoperire şi după ce priza este complet terminată prin stropire cu apă, atât cât este 
nevoie, în funcţie de condiţiile atmosferice. 

 
CAPITOLUL VII 

 
ÎNCERCĂRI ŞI CONTROALE 
 
7.1. CONTROLUL DE CALITATE ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
 
A. Încercări preliminare de informare 
Aceste încercări care cuprind studii de compoziţie a betoanelor, precum şi încercări de studii 

sunt efectuate înainte începerii fabricării betoanelor. 
 
B. Încercări de control de calitate 
 
Încercările de control de calitate sunt efectuate în cursul lucrărilor în condiţiile de frecvenţa 

speficificate în tabelul nr.33 completat cu dispoziţiile caietului de sarcini speciale. 
 
C. Încercări de control de recepţie 
 
Încercările de control de recepţie sunt efectuate fie la sfârşitul execuţiei uneia din fazele 

lucrării, fie în momentul recepţiei provizorii a lucrării, în condiţiile precizate în tabelul nr.33, 
completate  prin dispoziţiile caietului de sarcini speciale. 

 
 

Tabelul 33 
Denumirea lucrării Natura încercării Categoria de 

control 
Frecvenţa 

A B C 
Lucrări de protejare 
 a şanţurilor,  
rigolelor şi casiurilor 

amplasamentul lucrărilor  × × la fiecare 
lucrare 

 dimeniunile şi  
calitatea lucrărilor 

 × ×  

 profilul longitudinal,  
secţiunea şi grosimea 

 protejării 

 × ×  

 
A - încercări preliminare de informare 
B - încercări de control de calitate 
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C - încercare de control de recepţie 
7.2. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Lucrările privind scurgerea şi evacuarea apelor de suprafaţă vor fi supuse de regulă unei 

recepţii preliminare şi unei recepţii finale, iar acolo unde sunt lucări ascunse, care necesită să fie 
controlate şi recepţionate, înainte de a se trece la faza următoare de lucru cum sunt lucrările de 
drenaj, canalizare ş.a., acestea vor fi supuse şi recepţiei pe faze de execuţie. 

 
7.3. RECEPŢIA PE FAZE 
În cadrul recepţiei pe fază (de lucrări ascunse), se va verifica dacă partea de lucrare ce se 

recepţionează s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţia de 
execuţie şi de prezentul caiet de sarcini. 

În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă 
posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. 

Recepţia pe fază se efectuează de către dirigintele lucrării şi şeful de lot, documentul se încheie 
ca urmare a recepţiei şi poartă ambele semnături. 

Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la umătoarele momente ale lucrării: 
a) Pentru lucrări din beton şi zidării: şanţuri ramforsate, şanţuri zidite, camere de cădere ş.a. 
 trasarea; 
 execuţia săpăturilor la cote; 
 executarea cofrajului; 
 montarea armăturii 
Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de control, 

cât şi comisiei de recepţie preliminară sau finală. 
 
7.4. RECEPŢIA PRELIMINARĂ 
La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei 

preliminare a lucrărilor, verificându-se: 
 concordanţa cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietului de sarcini speciale şi a 

proiectului de execuţie; 
 dacă verificările prevăzute în prezentul caiet de sarcini au fost efectuate în totalitate; 
 dacă au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora; 
 condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările consemnate în cursul 

execuţiei de către organele de control (beneficiar, diriginte etc) 
În urma acestei recepţii se încheie Procesul verbal de recepţie preliminară şi în care se 

consemnează eventualele remedieri necesare, termenul de execuţie a acestora şi recomandări cu 
privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile 
prezentului caiet de sarcini. 

 
7.5. RECEPTIE FINALA 
La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat lucrările, dacă au 

funcţionat bine şi dacă au fost bine întreţinute. 
 

ÎNTOCMIT, 
ing. Pavil Bogdan 
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7. Trotuar din beton si borduri prefabricate 
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1. PREVEDERI GENERALE 
 

Prezentul Caiet de Sarcini se aplica la realizarea trotuarelor din  beton si incadrarea 

acestora cu borduri prefabricate din beton, montate pe fundatie din beton simplu. 

Caietul de sarcini se aplica la lucrarile de constructie a stazilor noi si la lucrarile de 

modernizare a strazilor existente. El cuprinde conditiile tehnice si de calitate care trebuie sa le 

indeplineasca materialele,controlul de calitate al lucrarilor si criteriilede receptie a lucrarilor. 

 
2. MATERIALE 

 
 

2.1. Borduri de beton 

Bordurile de beton se folosesc pentru incadrarea imbracamintilor, trotuarelor si aleilor. 

Bordurile prefabricate din beton se aprovizioneaza insotite de certificat de conforitate 

emis de producator. Acestea au formele si dimensiunile prezentate conform STAS 1139-87. 

Pentru prezenta lucrare se vor folosi borduri tip A1 (250x200x500). 

 

2.2. Apa 

Poate sa provina din reteaua publica sau dintr-o alta sursa, dar in acest caz trebuie sa 

indeplineasca conditiile din SR EN 1008/2003. In cazul in care apa provine din alta sursa, 

verificarea se va face de catre un laborator de specialitate in conformitate cu precizarile din 

repectivul standard. 

In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii 

organice, uleiuri vegetale, argile etc. 

 
2.3. Cimentul 

Caracteristici 

Caracteristicile cimenturilor vor fi verificate in conformitate cu :SR EN 197-1/2002, 

SR 

EN 196-1/95÷SR EN 196-4/95, SR 227/2-94, SR 227/5-94, NE 012-1999. 

Cimentul utilizat este specificat pe plansele de executie in conforitate cu Norativul NE 

012/1999. 

Controlul calitatii 
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-la aprovizionare: prin verificarea certificatului de calitate /garantie emis de producator 

sau de baza de livrare; 

-inainte de utilizare, de catre un laborator autorizat. 

Livrarea 

In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea 

cimentului va fi insotita de o declaratie de conforitate, in care se va mentiona: 

-tipul de ciment si fabrica producatoare; 

-data sosirii in depozit; 

-nr.certificatului de calitate eliberat de producator; 

-nr buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat 

Depozitarea 

Depozitarea cimentului se poate face: 

-in vrac, in celule tip siloz in care nu au mai fost depozitate alte materiale; 

-ambalat in saci, in incaperi inchise, asezati in stive pe scanduri dispose cu interspatii 

pentru a asiguracirculatia aerului. 

Cimentul trebuie folosit inainte de termenul de expirare 

2.4. Agregatele naturale 

Agregatele naturale folosite pentru prepararea betonului si a drenului structurii de 

sprijin 

(balast, nisip, pietris, piatra sparta) trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile STAS 

1667/76, STAS 4606/80. 

Controlul calitatii agregatelor 

In cazul procurarii ca atare a agregatelor, acestea vor fi achizitionate de la statii de 

producere autorizate. Controlul calitatii agregatelor se va face la fiecare lot aprovizionat, 

confor prevederilor din anexa VI.1 pct.A2 si VI. 1pct B2 din NE 012/1999, iar metodele de 

verificare vor tine cont de STAS 4606/1980. 

Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: 

-intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la furnizor; 

-intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate 

in laborator. 
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Transpotul agregatelor 

Agregatele vor fi expediate cu mijloace de transport curate si bine inchise. Fiecare 

transport va fi insotit de foaia de expeditie in care se vor arata: numarul si data eliberarii foii, 

marca de fabrica (balastiera), destinatarul, felul si sortul agregatelor, cantitatea livrata, 

numarul certificatului de calitate. 

Depozitarea agregatelor 

Se vor depozita pe platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a 

apelor.pentru 

depozitarea diferitelor sorturi se vor amenaja compartimente cu inaltimea corespunzatoare in 

vederea evitarii amestecarii sorturilor. 

Nu se admite depozitarea directa pe pamant sau pe platformele balastiere. 

 
2.6 Betonul 

Cerintele de baza pe care trebuie sa le indeplineasca betoanele vor fi conform “Cod de 

Practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” Indicativ 

NE 012-99. Dupa modul de expunere al constructiilor prevazute in documentatie in functie de 

conditiile de mediu, se stabileste clasa de expunere (tabel 5.1-NE 012-99) 

Clasa de expunere, clasa de beton si cerintele minime de asigurare a durabilitatii sunt 

specificate in plansele din proiect. 

Betonul proaspat 

Copozitia betoanelor este definita de proportia in volume a diverselor categorii de 

agregate uscate, greutatea liantului pentru un metru cub de beton gata executat si determinate 

inainte de a incepe prepararea acestuia de catre Antreprenor. 

La dozarea materialelor componente ale betonului (dupa stabilirea retelei)se admit 

urmatoarele abateri. 

-agregate ± 3%; 

-ciment si apa ± 2%; 

-adaosuri ±3%; 

- aditivi ± 5% 

Determinarile caracteristicilor fizice ale betonului proaspat precum si limitele 

admisibile ale valorilor acestora vor respecta tabelul 2.4.1.1. 
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Clasa betonuluieste definita pe baza rezistentei caracteristica fck cil (f ck cub), care 

este rezistenta la compresiune in N/mm² determinata pe cilindri de 150/300 mm (sau pe cuburi 

cu latura de 150mm) la varsta de 28 zile, sub ale carei valori se pot situa statistic cel mult 

5%din rezultate. 

Betoanele prevazute in proiect vor fi “grele” avand densitatea aparenta a betonului 

intarit la 28 de zile, cuprinsa intre 2201-2500kg/mc. 

Definirea clasei are in vedere pastrarea epruvetelor conform STAS 1275/88. Controlul 

calitatii lucrarilor de betoane turnate pe santier, se va realiza confor STAS 1275-88, STAS 

1759-88, STAS 2320-88, STAS 2414/91. 

 

3. EXECUTIA LUCRARILOR 
 

3.1. Lucrari pregatitoare 

Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrarile 

pregatitoare: 

- semnalizarea zonei de lucru; 

-verificarea existentei si pozitiei eventualelor utiliti in ampriza sau in vecinatatea 

acesteia; se vor lua toate masurile pentru executatrea lucrarilor in siguranta; 

- trasarea lucrarilor; 

- asigurarea scurgerii apei de pe amplasament. 

 
3.2. Sapatura 

La executarea sapaturilor se vor respecta prevederile corespunzatoare din Caietul de 

Sarcini pentru Terasamente. 

Cand executia sapaturilor implica dezvelirea unor retele subterane existente (apa, gaze, 

electrice etc)ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru protejarea ecestora impotriva 

deteriorarii. Daca aceste retele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturii, se vor 

opri lucrarile si se va anunta Consultantul pentru a lua masurile necesare. 

3.3. Montare borduri 

Bordurile de beton se aseaza pe o fundatie pozata la cota necesara, din beton de ciment 

C 20/25 Dimensiunile fundatiei sunt: 

-30x15 cm pentru borduri cu latimea de 15-25 cm  
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Abaterile admisibile de la montaj sunt de max.3mm/m de la planeitate. 

 
3.4. Turnarea si protectia betonului 

Turnarea betonului si tratarea ulterioara a acestuia se va face respectand prevederile 

din NE 012/1999 cap .16.4.4 si din NP 093-03 “normativ de proiectare a elementelor compuse 

din betoane de varste diferite si aconectorilor pentru lucrari de camasueli si suprabetonari. 

Turnarea betonului trebuie realizata dupa : 

-terminarea sapaturilor; 

-receptia cotei si naturii terenului de fundare; 

In baza verificarii conditiilor de mai sus, pe baza proceselor verbale de lucrari ascunse 

si/sau de faze determinate se va aproba inceperea betonarii.betonul trebuie sa fie raspandit 

uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea dimensiunii fundatiei pentru borduri. 

Inaltimea libera de cadere a betonului nu va fi mai mare de 1.5m. Rosturile de lucru 

trebuiesc evitate, iar in cazul in care nu se poate, acestea vor fi tratate in conformitate cu 

“codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” 

indicativ NE 012-99. 

 
3.5. Rostuirea 

Bordurile se vor monta cu rosturi de 10 mm intre ele care vor fi umplute cu mortar de 

ciment. 

4. VERIFICARI, LIVRARE, TRANSPORT PREFABRICATE 
 

Pentru lucrarile de montare borduri se vor face urmatoarele verificari: 

a)verificarea formei si diensiunilor-vizual si cu instrumente obisnuite de masura 

b) verificarea aspectului- culoare, abateri de la planeitate, deformarea fetelor vazute, 

abateri de la unghiul drept, stirbituri. 

c)verificarea cotelor bordurilor precum si a diferentei de nivel fata de cota trotuarului, 

aleii ori imbracamintii rutiere pe care le incadreaza. 

d)in mijlocul de transport bordurile trebuie asezate istfel incat sa nu se poate deplasa si 

lovi 

e)depozitarea se face in randuri sau stive de cel mult 1.5m inaltime, cu sipci intre 

randuri 
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Pentru lucrarile de montare pavele din beton se vor face verificari ale planeitatii si 

pantelor impuse de proiect, cu mijloace clasice. 

 
5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 

 
Pe parcursul executiei lucrarilor de trotuare din pavele incadrate cu borduri din beton 

se vor respecta prevederile cuprinse in: 

-Norme de PM specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi feroviare, 

rutiere si navale, precum si intretinere si reparatii drumuri –aprobate prinOrd TTC nr 8 si 

9/1982 

-Regulament pentru igiena muncii –ord mlpat nr9/1993 

-Normativ de stingere a incendiilor c300/1994 

-Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de intretinerea 

restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public-ord.MT MI 

nr.1112/411/2000 

 6.RECEPTIA LUCRARILOR 

 Recepţia preliminară se face odată cu recepţia preliminară a întregii lucrări conform 
normelor legale în vigoare. 
 
 
 
 6.1 RECEPTIA FINALA 
  
 Recepţia finală se face odată cu imbrăcămintea, după expirarea perioadei de verificare 

a comportării acesteia, conform normelor legale în vigoare. 

 

 
 

                                         
                                           Întocmit, 

                                         Ing. Pavil Bogdan 
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8.  Lucrari din beton armat 
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GENERALITĂŢI 
 

La execuţia lucrărilor din beton de ciment se vor respecta prevederile Codului de 
practică pentru execuţia lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat” partea I-a, 
indicativ NE 012-07cu particularităţile cuprinse în prezentele caiete de sarcini şi 
reglementările tehnice în vigoare la data execuţiei lucrărilor. 

 
CIMENT 

 
1. Tipuri de ciment. Clase şi cerinţe 
Cimenturile vor satisface cerinţele din standardele naţionale de produs sau din 

agrementele tehnice în vigoare. 
2. Tipurile de ciment ce se pot utiliza sunt următoarele: 
În cazul elementelor masive se vor folosi cimenturi care prezintă valori mici ale căldurii 

de hidratare în vederea fisurării termice şi aditivi întârzietori de priză. 
În cazul în care temperatura în timpul turnării este scăzută, se vor folosi cimenturile cu 

întărire rapidă (R) şi aditivi acceleratori, iar în cazul turnării pe timp călduros, cimenturile cu 
întărire lentă şi aditivii întârzietori. 

În condiţii speciale de expunere, dacă betonul este în contact cu apa ce conţine de ex.: 
sulfaţi peste 500 mg./l. sau cu solul cu conţinut de peste 3000 mg./kg. se recomandă folosirea 
cimenturilor rezistente la sulfaţi. 

3. Livrare şi transport 
Cimentul se livrează ambalat în saci de hârtie sau în vrac transportat în vehicule rutiere, 

vagoane de cale ferată, însoţit de 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 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. 

Conform standardului SREN 196 – 7 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 cărui imparţialitate trebuie 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. 
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4. Depozitarea 
Depozitarea cimentului se face numai după recepţionarea cantitativă şi calitativă a 

cimentului conform prevederilor din Anexa VI.1. din NE 012 inclusiv prin constatarea 
existenţei şi examinarea documentelor de certificare a calităţii şi examinarea documentelor de 
certificare a calităţii şi verificarea capacităţii libere de depozitare în silozurile destinate tipului 
respectiv de ciment sau în încăperile special amenajate. 

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

Depozitarea cimentului în vrac se va 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 pe fiecare siloz prin 
înregistrarea zilnică 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 rânduri 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 se face: 
- la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garanţie emis de 

producător sau de baza de livrare, conform prevederilor din ANEXA VI.1. punctul A.1 din 
NE 012; 

- înainte de utilizare, de către un laborator autorizat, conform prevederilor din ANEXA 
VI.1. punctul B.1. 

Metodele de încercare sunt reglementate prin standardele SREN 196-1, 196-2, 196-3, 
196-4, 196-5, 196-6, 196-7, 196-21 . 

AGREGATE 
1. Condiţii generale 
 
La execuţia elementelor şi construcţiilor din beton şi beton armat cu densitate aparentă 

normală (2001-2500 kg/m3), se folosesc agregate cu densitate normală (1201-2000 kg/m3) 
provenite din sfărmarea naturală şi/sau concasarea rocilor. 

Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările tehnice specifice (STAS 
1667 şi după caz SR 662 şi SR 667). 

2. Producerea şi livrarea agregatelor 
 

Deţinătorii de balastiere/cariere sunt obligaţi să prezinte la livrare certificatul de calitate 
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pentru agregate şi certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat. 
Staţiile de producere a agregatelor vor funcţiona numai pe bază de atestat eliberat de o 

comisie internă în prezenţa unui reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat în Construcţii. 
Granulozitatea agregatelor este verificată în conformitate cu STAS 1667 şi STAS 4606. 
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. 

 
3. 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 o înălţime corespunzătoare pentru evitarea amestecării cu alte sorturi. Compartimentele se 
vor marca cu tipul de sort depozitat. 

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

4. Controlul calităţii agregatelor 
Controlul calităţii agregatelor se va realiza în conformitate cu prevederile NE012 

pct.17.2.1.1. şi Anexa VI.1. iar metodele de verificare sunt în conformitate cu STAS 4606. 

5. Cerinţe privind granulozitatea agregatelor 
Pentru obţinerea unui dozaj optim de ciment şi o cantitate mică de apă se recomandă 

utilizarea unei combinaţii de agregate care să conţină o cantitate redusă de nisip şi o proporţie 
mare a agregatelor mari. 

Dimensiunea granulei maxime a agregatelor se va stabili respectând următoarele 
condiţii: 

- Ømax < D 
- Ømax < d - 5 mm 
- Ømax < 1,3 * c 
unde  D – dimensiunea cea mai mică a elementului structural 
 d – distanţa dintre barele de armătură 
 c – stratul de acoperire cu beton al armăturii 

 
APA 

Apa de amestecare utilizată la prepararea betoanelor poate să provină din reţeaua 
publică sau din altă sursă, dar în acest ultim caz trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să fie limpede şi să nu conţină suspensii organice sau anorganice (mâl, argilă, etc); 
- să nu aibă gust sau miros pronunţat; 
- să corespundă caracteristicilor chimice din tabelul următor. 
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 Caracteristica  Condiţii de 
admisibilitate 

Metode 
de verificare 

Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)  5. . .10 SR ISO 10523  

   
Conţinutul total de săruri (reziduu uscat la 105±5°C), 

mg/dm3max.  
2000 STAS 3638 

Sulfaţi (SO3
2- ), mg/dm3, max.  2000 STAS 3069 

Cloruri (Cl-), mg/dm3, max.  500 STAS 3049 
Carbonaţi (CO3

2-) şi bicarbonaţi (CO3H-), mg/dm3, max.  1000 STAS 6363 
Magneziu, (Mg2+), mg/dm3, max.  500 STAS 6674 
Alcalii, exprimate sub forma Na2O(Na2O + 0,658 K2O), mg/dm3, 

max.  600 STAS 3224 
Substanţe organice, mgKMnO4/dm3, max.  500 STAS 3002 

Pierderea la calcinare (PC) a substanţelor insolubile, mg/dm3,max.  800 pct. 4.3  
STAS 790 

 
Verificarea se va face la începutul lucrărilor de către un laborator autorizat. 
În timpul utilizării pe şantier se va evita ca apa să se polueze cu detergenţi, materii 

organice, uleiuri, argile, etc. 
 

ADITIVI 
Aditivii sunt produse chimice care se adaugă în beton în cantităţi mici sau egale cu 5% 

substanţă uscată faţă de masa cimentului în scopul îmbunătăţirii/modificării proprietăţii 
betonului în stare proaspătă şi/sau întărită. 

Aditivii trebuie să îndeplinească cerinţele din reglementările tehnice specifice sau 
agrementele tehnice în vigoare. Aditivii nu trebuie să conţină substanţe care să influenţeze 
negativ proprietăţile betonului sau să producă coroziunea armăturii (ex.: clor). 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie în următoarele cazuri: 

N
r. 

c
rt. 

Categoria de betoane Aditiv recomandat Observaţii 

1
. 

Betoane supuse la îngheţ-
dezgheţ antrenor de aer  

2
. 

Betoane cu permeabilitate 
redusă 

reducător de apă - 
plastifiant 

după caz: 
-intens reducător-

superplastifiant 
-impermeabilizator 
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3
. 

Betoane de rezistenţă având 
clasa cuprinsă între C 12/15 şi C 
30/37 inclusiv 

plastifiant sau 
superplastifiant 

Tasarea betonului: T3 – 
T3/T4 sau T4/T5 – T5 

4
. 

Betoane fluide cu tasarea egală 
cu T5 superplastifiant  

5
. 

Betoane turnate pe timp 
călduros 

Întârzietor de priză + 
superplastifiant (plastifiant)  

6
. 

Betoane turnate pe timp 
friguros 

anti-îngheţ + 
accelerator de priză  

7
. 

Betoane cu rezistenţe mari la 
termene scurte 

acceleratori de 
întărire  

 
În cazurile în care deşi nu sunt menţionate în tabelul anterior 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. 

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. 

 

CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI 
 

Cerinţele de durabilitate pentru clasele de betoane prevăzute în proiect sunt: 
- pentru betoanele de clase până la C12/15 inclusiv: 
 clasa de expunere XC1; 
 gradul de impermeabilitate P 4; 
 gradul de gelivitate – G100; 
 tipul de ciment 32,5R 
 raportul maxim A/C =0,65; 
 dozajul minim de ciment = 260 kg/m3; 
- pentru betoanele de clasă C20/25: 
 clasa de expunere XC2; 
 gradul de impermeabilitate P 8; 
 gradul de gelivitate G 100; 
 tipul de ciment CEM II 
 raportul maxim A/C =0,50; 
 dozajul minim de ciment = 300 kg/m3; 
 se vor utiliza agregate rezistente la îngheţ – dezgheţ; 
 aer antrenant conform NE 012-07„Cod de practică pentru executarea 

lucrărilor din beton, beton armat”. 
- pentru betoanele de clase mai mari decât C25/25: 
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 clasa de expunere XC2; 
 gradul de impermeabilitate P 8; 
 gradul de gelivitate G 150; 
 tipul de ciment CEM II 
 raportul maxim A/C =0,50; 
 dozajul minim de ciment = 300 kg/m3; 
 se vor utiliza agregate rezistente la îngheţ – dezgheţ; 
 aer antrenant conform NE 012-07„Cod de practică pentru executarea 

lucrărilor din beton, beton armat”. 
- pentru betoanele de clase mai mari decât C30/37: 
 clasa de expunere XF4; 
 gradul de impermeabilitate P 8; 
 gradul de gelivitate G 150; 
 tipul de ciment CEM II 
 raportul maxim A/C =0,50a; 
 dozajul minim de ciment = 360 kg/m3; 
 se vor utiliza agregate rezistente la îngheţ – dezgheţ; 
 aer antrenant conform NE 012-07„Cod de practică pentru executarea 

lucrărilor din beton, beton armat”. 
 

CERINŢE DE BAZĂ PRIVIND COMPOZIŢIA BETONULUI 
 
Amestecul de beton proiectat 
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 conformitate cu HG 766/1997. În absenţa unor date anterioare se recomandă 
efectuarea unor amestecuri preliminare. În acest caz producătorul stabileşte compoziţia 
betonului astfel încât să aibă consistenţa necesară, să nu se segrega 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 cazuri, amestecurile de probă ale 
betonului în stare întărită trebuie să fie supuse încercărilor pentru determinarea 
caracteristicilor de durabilitate prevăzute în prezentele caiete de sarcini şi pentru verificarea 
îndeplinirii condiţiei de clasă. Betonul trebuie să fie durabil şi să realizeze o bună protecţie a 
armăturilor. 

Compoziţia betonului trebuie proiectată având în vedere prevederile NE 012-07şi 
particularizările prezentate în prezentul caiet de sarcini 

În cazul amestecului proiectat trebuie specificate următoarele date de bază: 

 clasa de rezistenţă; 
 dimensiunea maximă a granulei agregatelor şi zona de granulozitate; 
 consistenţa betonului proaspăt; 
 date privind compoziţia betonului: 
- raportul A/C maxim; 
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- tipul şi dozajul minim de ciment; 
- tipul şi procentul de aditiv; 
- gradul de impermeabilitate obţinut; 
- gradul de gelivitate obţinut; 
 gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului 
 tipul de agregate; 
Compoziţia proiectată a betonului se supune aprobării beneficiarului împreună cu 

certificatele de conformitate a calităţii şi buletinele de analiză ale componenţilor din reţetă. 
 

PREPARAREA BETONULUI 
Personalul implicat în activitatea de producere şi control a betonului va avea 

cunoştinţele şi experienţa necesară şi va fi atestat intern pentru această activitate. 
Pentru operaţiunile de dozare şi amestecare ale betonului toate instalaţiile şi 

echipamentele din dotarea unităţilor de producere a betonului trebuie să asigure prin buna lor 
funcţionare cerinţele pentru acest gen de lucrări şi să fie atestate de C.N.A.M.E.C. din cadrul 
M.L.P.T.L. 

La dozarea materialelor componente ale betonului se admit următoarele abateri: 
- agregate + 3% 
- ciment şi apă + 2% 
- aditivi + 5% 
Aceste abateri se referă la dozarea componenţilor, respectiv la erori ale operatorului la 

preparare. 
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 granula 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). 
Temperatura betonului proaspăt la începerea turnării va fi cuprinsă între 50C şi 300C. 
Durata de încărcare a unui mijloc de transport sau de menţinere a betonului în buncărul 
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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) 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. 

Aceste informaţii trebuie furnizate utilizatorului (executantului) înainte de livrare. 
Producătorul va furniza utilizatorului pentru fiecare livrare a betonului următoarele informaţii 
de bază: 

- denumirea staţiei producătoare de beton; 
- denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria 

înregistrării certificatului şi actul doveditor al atestării staţiei; 
- data şi ora exactă la care s-a efectuat încărcarea şi precizarea orei la care s-a realizat 

primul contact între ciment şi apă; 
- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport; 
- cantitatea de beton (m3) 
Bonul de livrare trebuie să 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 caracteristicile de durabilitate ale betonului (ex.: gradul de 

impermeabilitate, gradul de gelivitate, etc) în conformitate cu cerinţele de durabilitate stabilite 
prin prezentul caiet de sarcini. 

- clasa de rezistenţă; 
- data şi ora plecării din staţie; 
- data şi ora sosirii la locul de punere în operă; 
- confirmarea de primire a betonului; 
- temperatura betonului la livrare şi temperatura mediului ambiant la locul de punere în 

operă; 
- rezultatul determinării consistenţei betonului, determinare efectuată la locul de punere 

în operă. 
După maximum 30 de 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 de zile de la livrarea betonului, condiţie ce va fi consemnată 
obligatoriu în contractul încheiat între părţi. 

De asemenea o altă condiţie  ce va fi consemnată obligatoriu în contractul încheiat între 
executantul lucrării şi producătorul de beton este prezentarea reţetei în vederea supunerii 
aprobării beneficiarului împreună cu rezultatele obţinute  pentru betonul proiectat, reţetă ce nu 
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poate fi considerată ca fiind secretă faţă de beneficiar. 
Stabilirea compoziţiei betonului se va efectua în conformitate cu prevederile Anexei I.5 

din NE012-99.  
Reţeta înaintata spre aprobare  beneficiarului va fi însoţită în mod obligatoriu de 

următoarele date: 
- documentele de certificare a calităţii materialelor utilizate în reţetă şi agrementele 

tehnice pentru materialele care nu sunt cuprinse în reglementările tehnice româneşti; 
- buletinele de analiză pentru verificarea calităţii materialelor utilizate în reţetă; 
- cerinţele de durabilitate prevăzute de proiectant  
- gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului 
- calculul privind stabilirea compoziţiilor de bază şi preliminare, în conformitate cu 

prevederile Anexei I.5 din NE012-99 
- rezultatele obţinute atât la vârsta de 7 zile cât şi la 28 de zile pe cilindri şi cuburi, 

numărul de epruvete supuse încercării fiind de minim 12 (câte 6 pentru fiecare vârstă din care 
3 pe cilindri şi 3 pe cuburi); 

-  
ARMAREA BETONULUI 

 
Oţelurile pentru betonul armat trebuie să se conformeze „Specificaţiei tehnice privind 

cerinţe şi criterii de performanţă pentru oţelurile utilizate în structuri din beton”. 
Tipurile de oţel utilizate în elementele de beton armat trebuie să îndeplinească condiţiile 

prevăzute în standardele de produs STAS 438/1 pentru OB37 şi profilate PC52. 
Oţelurile de alte tipuri inclusiv provenite din import, trebuie să fie agrementate tehnic cu 

precizarea domeniului de utilizare. 
Livrarea oţelului beton se va face în conformitate cu reglementările în vigoare, însoţită 

de un document de calitate (certificat de calitate/inspecţie, declaraţie de conformitate a 
calităţii) şi după certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie după certificatul 
de conformitate. 

Documentele ce însoţesc livrarea oţelului beton de la producător trebuie să conţină 
următoarele informaţii: 

- denumirea şi tipul de oţel, standardul utilizat; 
- toate informaţiile pentru identificarea loturilor; 
- greutatea netă; 
- valorile determinate privind criteriile de performanţă. 
Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă, bine legată care 

va conţine:- marca produsului; 
- tipul armăturii; 
- numărul lotului şi al colacului sau legăturii; 
- greutatea netă; 
- semnul CTC 
Oţelul livrat de furnizori intermediari va fi însoţit de un certificat privind calitatea 

produselor care va conţine toate datele din documentele de calitate eliberate de producătorul 
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oţelului beton. 
Barele de armătură, plasele sudate şi carcasele prefabricate de armătură vor fi 

transportate şi depozitate astfel încât să nu sufere deteriorări sau să prezinte substanţe care pot 
afecta armătura şi/sau betonul sau aderenţa beton-armătură. 

Oţelurile pentru armături trebuie să fie depozitate separat pe tipuri şi diametre în spaţii 
amenajate şi dotate corespunzător, astfel încât să asigure. 

 
- evitarea condiţiilor care favorizează corodarea armăturii, 
- evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale; 
- asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi 

diametru. 
Controlul calităţii oţelului se va face în conformitate cu prevederile cap.17 din NE012-

99. 
Fasonare barelor, confecţionare şi montarea carcaselor de armătură se va face în strictă 

conformitate cu prevederile proiectului. 
Înainte de a se trece la fasonarea armăturilor, executantul va analiza prevederile 

proiectului, ţinând seama de posibilităţile practice de montare şi fixare a barelor, precum şi de 
aspecte tehnologice de betonare şi compactare. Dacă se consideră necesar se va solicita 
reexaminarea de către proiectant a dispoziţiilor de armare prevăzute în proiect. 

Armătura trebuie tăiată, îndoită, manipulată astfel încât să se evite: 
- deteriorarea mecanică (de ex.: crestături, loviri, etc.); 
- ruperi ale sudurilor în carcase şi plase sudate; 
- contactul cu substanţe care pot afecta proprietăţile de aderenţă sau pot produce procese 

de coroziune. 
Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte, scop în care se vor 

îndepărta: 
- eventuale impurităţi de pe suprafaţa barelor; 
- rugina în special în zonele în care barele urmează a fi înnădite prin sudură. 
După îndepărtarea ruginii reducerea secţiunilor barelor nu trebuie să depăşească 

abaterile prevăzute în standardele de produs. 
Oţelul-beton livrat în colaci sau barele îndoite trebuie să fie îndreptate înainte de a se 

proceda la tăiere şi fasonare fără a se deteriora profilul (la întinderea cu troliul alungirea 
maximă nu va depăşi 1 mm/m). 

Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, în aşa fel încât să se evite 
confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până în momentul montării. 

Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub – 100C. Barele cu profil periodic cu 
diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. Fasonarea, montarea şi legarea armăturilor 
se vor executa în conformitate cu prevederile NE012. 

Alegerea sistemului de înrădire se face conform prevederilor proiectului şi conform 
prevederilor STAS 10107/0-90. De regulă înnădirea armăturilor se realizează prin 
suprapunere fără sudură sau prin sudură funcţie de diametrul / tipul barelor, felul solicitării, 
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zonele elementului (de ex.: zone plastice potenţiale ale elementelor participante la structuri 
antiseismice). 

Procedeele de înnădire pot fi realizate prin: 
- suprapunere; 
- sudură; 
- manşoane metalo-termice; 
- manşoane prin presare. 
Înnădirea armăturilor prin suprapunere trebuie să se facă în conformitate cu prevederile 

STAS 10107/0. 
Înnădirea armăturilor prin sudură se poate face prin procedee de sudare obişnuită 

(sudură electrică prin puncte, sudare electrică cap la cap prin topire intermediară, sudare 
manuală cu arc electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuală cap la cap cu arc electric – 
sudare în cochilie, sudare în semimanşon de cupru – sudare în mediu de bioxid de carbon) 
conform reglementărilor tehnice specifice referitoare la sudarea armăturilor din oţel – beton 
(C 28 şi C 150), în care sunt indicate şi lungimile minime necesare ale cordonului de sudură şi 
condiţiile de execuţie. 

Nu se permite folosirea sudurii la înnădirile armăturilor din oţeluri ale căror calităţi au 
fost îmbunătăţite pe cale mecanică (sârmă trasă). 

Utilizarea sistemelor de înnădire prin dispozitive mecanice (manşoane metalo – termice, 
prin presare sau alte procedee) este admisă numai pe baza reglementărilor tehnice specifice 
sau agrementelor tehnice. 

La înnădirile prin bucle, raza de curbură interioară a buclelor trebuie să respecte 
prevederile STAS 10107/0. Pentru asigurarea la execuţie a stratului de acoperire proiectat 
trebuie realizată o dispunere corespunzătoare a distanţierilor din materiale plastice, mortar. 
Este interzisă utilizarea distanţierilor din cupoane metalice sau din lemn. În cazul în care nu se 
dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în proiect, se poate proceda la înlocuirea 
acestora numai cu avizul proiectantului. Distanţele minime respectiv maxime rezultate între 
bare precum şi diametrele minime adoptate trebuie să îndeplinească condiţiile din STAS 
10107/0 sau din alte reglementări specifice. 

Înlocuirea se va înscrie în planurile de execuţie care se depun la cartea construcţiei. 
 

COFRAJE ŞI SUSŢINERI 
Cofrajele şi susţinerile trebuie să asigure obţinerea formei, dimensiunilor şi gradului de 

finisare prevăzute în proiect pentru elementele ce urmează a fi executate, respectându-se 
înscrierea în toleranţele admisibile conform NE 012. 

Cofrajele şi susţinerile vor fi proiectate astfel încât să fie capabile să reziste la toate 
acţiunile ce pot apare în timpul procesului de execuţie. Cofrajele trebuie să rămână stabile 
până când betonul atinge o rezistenţă suficientă pentru a suporta eforturile la care va fi supus 
la decofrare, cu o limită acceptabilă de siguranţă. 

Cofrajele şi susţinerile trebuie să fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea 
toleranţelor pentru structură şi a nu afecta capacitatea portantă. 
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Cofrajele vor fi dispuse astfel încât să fie posibilă amplasarea corectă a armăturii, cât şi 
realizarea unei compactări corespunzătoare a betonului. 

Cofrajele şi susţinerile vor fi proiectate şi montate în conformitate cu reglementările 
tehnice în vigoare.  

Ordinea de montare şi demontare a cofrajelor trebuie stabilită astfel încât să nu producă 
degradarea elementelor de beton cofrate sau componentele cofrajelor şi susţinerilor. 

Cofrajele vor fi proiectate şi montate astfel încât să permită decofrarea fără deteriorarea 
sau lovirea betonului. 

Îmbinările dintre panourile cofrajului trebuie să fie etanşe. 
Suprafaţa interioară a cofrajului trebuie să fie curată. Substanţele de ungere a cofrajului 

trebuie aplicate în straturi uniforme pe suprafaţa interioară a cofrajului, iar betonul trebuie 
turnat cât timp aceşti agenţi sunt eficienţi. Trebuie luată în considerare orice influenţă 
dăunătoare posibilă asupra suprafeţei betonului, a acestor substanţe de decofrare. Agenţii de 
decofrare nu trebuie să păteze betonul sau să afecteze durabilitatea betonului sau să corodeze 
cofrajul. 

Agenţii de decofrare trebuie să se aplice uşor şi să-şi păstreze proprietăţile neschimbate, 
în condiţiile climatice de execuţie a lucrărilor. Alegerea agenţilor de decofrare se va face pe 
baza reglementărilor tehnice sau a agrementelor. 

Nu se admite turnarea betonului în cofrajele care nu au fost unse în prealabil cu 
agenţi de decofrare. 

 Distanţierii cofrajului, lăsaţi în beton, nu trebuie să afecteze durabilitatea sau aspectul 
betonului. 

Cofrajul va fi executat şi finisat astfel încât să nu existe pierderi de părţi fine sau să 
producă pete pe suprafaţa betonului. 

Piesele înglobate provizoriu pot fi necesare pentru menţinerea fixă a cofrajului sau a 
barelor de armătură până la întărirea betonului. Distanţierii nu trebuie să introducă încărcări 
suplimentare inacceptabile asupra structurii, nu vor reacţiona cu constituenţii betonului sau cu 
armătura şi nu trebuie să producă pătarea suprafeţei de beton. 

Manipularea, transportul şi depozitarea cofrajelor se va face astfel încât să se evite 
deformarea şi degradarea lor. Este interzisă depozitarea cofrajelor direct pe pământ sau 
depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje. 

Înainte de începerea operaţiei de montare a cofrajelor se vor curăţa şi se vor pregăti 
suprafeţele care vor veni în contact cu betonul ce urmează a se turna şi se va verifica poziţia 
armăturilor. Montarea cofrajelor va cuprinde următoarele operaţii: 

- trasarea poziţiei cofrajelor; 
- asamblarea şi susţinerea provizorie a panourilor; 
- verificarea şi corectarea poziţiei panourilor; 
- încheierea, legarea şi sprijinirea definitivă a cofrajelor. 
În cazurile în care elementele de susţinere a cofrajelor reazemă direct pe teren se va 

asigura repartizarea solicitărilor ţinând seama de gradul de compactare şi de posibilităţile de 
înmuiere, astfel încât să se evite producerea tasărilor. În cazurile în care terenul este îngheţat 
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sau expus îngheţului rezemarea susţinerilor se va face astfel încât să se evite deplasarea 
acestora în funcţie de condiţiile de temperatură. 

În vederea asigurării unei execuţii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificări etapizate 
astfel: 

- preliminar, controlându-se lucrările pregătitoare şi elementele sau subansamblurile de 
cofraj şi susţineri; 

- în cursul execuţiei, verificându-se poziţionarea în raport cu trasarea şi modul de fixare 
al elementelor; 

- final, recepţia cofrajelor şi consemnarea constatărilor într-un registru de procese 
verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (proces verbal de recepţie 
calitativă). 

- În cazul cofrajelor care se închid după montarea armăturilor se va redacta un proces 
verbal comun pentru cofraje şi armături. 

 

TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI 
 
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 al 

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 betonului cu autobasculante pe o 

distanţă mai mare de 3 km, suprafaţa liberă de beton trebuie să fie protejată, astfel încât să se 
evite modificarea caracteristicilor betonului ca 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 din tabelul de mai jos, 
pentru cimenturi de clase 32,5/42,5 decât dacă se utilizează aditivi întârzietori. 

Durata maximă de transport a betonului cu autoagitatoare: 

Temperatura amestecului de beton 
( 0C) 

Durata maximă de transport, (minute) 

cimenturi de 
clasa 32,5 

cimenturi de clasa > 
42.5 

100 < t < 300 50 35 

t < 100 70 50 
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Temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare trebuie să fie cuprinsă între 
(5÷30)0C. 

În cazul transportului cu autobasculante, durata maximă de transport se va reduce cu 15 
minute faţă de limitele din tabelul anterior. 

Executarea lucrărilor de betonare poate să înceapă numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 

- întocmirea procedurii pentru betonarea obiectului în cauză şi acceptarea acesteia de 
către investitor; 

- 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 tehnice de execuţie în cazul 
betonului preparat pe şantier; 

- sunt stabilite şi instruite formaţiile de lucru, în ceea ce priveşte tehnologia de execuţie 
şi măsurile privind securitatea muncii şi PSI; 

- au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje şi armături (după caz); 
-  în cazul în care, de la montarea la recepţionarea armăturii a trecut o perioada 

îndelungată (peste 6 luni) este necesară o inspectare a stării armăturii de către o comisie 
alcătuită din beneficiar, executant, proiectant şi reprezentant al Inspectoratului de Stat în 
Construcţii care va decide oportunitatea expertizării stării armăturii de către un expert sau un 
institut de specialitate şi va dispune efectuarea ei; în orice caz, dacă se constată prezenţa 
efectivă a ruginei neaderente, armătura - după curăţire – nu trebuie să prezinte o reducere a 
secţiunii sub abaterea minimă prevăzută în standardele de produs, se va proceda apoi la o 
nouă recepţie calitativă; 

- suprafeţele de beton turnate 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 aibă rugozitatea necesară 
asigurării unei bune legături între cele două betoane; 

- sunt asigurate posibilităţi de spălare a utilajelor de transport şi punere în operă a 
betonului; 

- sunt stabilite, după caz, şi pregătite măsurile ce vor fi adoptate pentru continuarea 
betonării în cazul intervenţiei unor situaţii accidentale (staţie de betoane şi mijloace de 
transport de rezervă, sursă suplimentară de energie electrică, materiale pentru protejarea 
betonului, condiţii de creare a unui rost de lucru, un vibrator de rezervă, etc.); 

- nu se întrevede posibilitatea intervenţiei unor condiţii climatice nefavorabile (ger, ploi 
abundente, furtună, etc.); 

- 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; 

- 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; 

- este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu îndeplinesc 
condiţiile tehnice stabilite şi sunt refuzate. 

În baza verificării îndeplinirii condiţiilor menţionate anterior se va consemna aprobarea 
începerii betonării de către : Responsabilul Tehnic cu Execuţia, reprezentantul beneficiarului 
şi în cazul fazelor determinante proiectantul şi reprezentantul ISC, în conformitate cu 
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prevederile programului de control al calităţii lucrărilor – stabilite prin contract. 
Aprobare începerii betonării trebuie să fie reconfirmată, pe baza unor noi verificări, în 

cazurile în care: 
- au intervenit evenimente de natură să modifice situaţia constatată la data aprobării 

(intemperii, accidente, reluarea activităţii la lucrările 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 măsurilor indicate 

mai sus. 
Betonarea unei construcţii va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului 

de lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare şi va supraveghe respectarea strictă a 
prevederilor caietului de sarcini şi a procedurii tehnice 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 

Prelevarea probelor de beton şi determinarea consistenţei şi temperaturii betonului se va 
realiza la locul de punere în operă numai de către un laborant autorizat ISC. 

La turnare betonului trebuie respectate următoarele reguli generale: 
- 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, dar 
apa rămasă în denivelări va fi înlăturată; 

- din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face direct în: bene, pompe, 
benzi transportoare, jgheaburi sau direct în lucrare ; 

- 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; 

- 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 m – şi 1,50 m – în celelalte cazuri, inclusiv elemente 
de suprafaţă (plăci, fundaţii, etc.); 

- 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, 

- 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; 

- 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; 

- se va urmări cu atenţie înglobarea completă în beton a armăturii, respectându-se 
grosimea stratului de acoperire, în conformitate cu prevederile proiectului; 

- nu este permisă ciocănirea sau scuturarea armăturii în timpul betonării şi nici aşezarea 
pe armături a vibratorului; 

- în zonele cu armături dese se va urmări cu toată atenţia umplerea completă a secţiunii, 
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prin îndesarea laterală a betonului cu şipci sau cu vergele de oţel, concomitent cu vibrarea lui; 
în cazul în care nici aceste măsuri  nu sunt eficiente, se vor crea posibilităţi de acces lateral al 
betonului, prin spaţii care să permită pătrunderea vibratorului; 

- 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; 

- circulaţia muncitorilor şi utilajului de transport în timpul betonării se va face pe podine 
astfel rezemate încât să nu se modifice poziţia armăturii; este interzisă circulaţia directă pe 
armături sau pe zonele cu beton proaspăt; 

- betonarea se va face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau 
procedura de execuţie; 

- 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 adaosuri; 

- în cazul în care s-a produs o întrerupere mai mare, reluarea betonării este permisă 
numai după pregătirea suprafeţelor rosturilor; 

- instalarea podine 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: 24 ore dacă temperatura este de peste 200C şi se foloseşte ciment 
de tip I de clasă mai mare de 32,5). 

Betonul va fi compactat astfel 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, 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: 

- 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 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 atâta timp cât este lucrabil. 
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 
dilatare. Când rosturile de lucru nu pot fi evitate poziţia lor trebuie stabilită prin proiect sau 
procedura de execuţie. 

Numărul rosturilor trebuie să fie minim pentru că ele pot avea rezistenţă mai mică la 
întindere sau forfecare în comparaţie cu restul structurii în cazul în care sunt tratate 
necorespunzător. De asemenea există riscul de diminuare a impermeabilităţii în rost cu 
consecinţe în reducerea gradului de protecţie împotriva coroziunii armăturii. 
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Rosturile de lucru vor fi localizate în zone ale elementelor (structurii) care nu sunt 
supuse la eforturi mari în timpul exploatării. 

Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele cerinţe: 
a) suprafaţa rosturilor de lucru la stâlpi şi grinzi va fi de regulă perpendiculară pe axa 

acestora, iar la plăci şi pereţi va fi perpendiculară pe suprafaţa lor; 
b) tratarea rosturilor de lucru: 
- spălare cu jet de apă şi aer sub presiune după sfârşitul prizei betonului (cca. 5 ore de la 

betonare, funcţie de rezultatele încercărilor de laborator); 
- înainte de betonare suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată îndepărtându-se 

betonul ce nu a fost bine compactat şi/sau se va freca cu peria de sârmă pentru a înlătura 
pojghiţa de lapte de ciment şi oricare alte impurităţi după care se va uda; 

- înaintea betonării betonul mai vechi trebuie uscat la suprafaţă şi să absoarbă apa după 
regula „betonul trebuie să fie saturat dar suprafaţa zvântată”. 

La structurile din beton impermeabile  rosturile trebuie de asemenea realizate 
impermeabile. 

Elementele de construcţii pot fi decofrate atunci când betonul a atins o anumită 
rezistenţă. Trebuie avute în vedere condiţiile speciale ale decofrării elementelor din beton care 
au fost supuse îngheţului în faza întăririi (pentru betonul neprotejat). 

Elementele pot fi decofrate în momentul în care betonul are o rezistenţă suficientă 
pentru a putea prelua integral sau parţial, după caz sarcinile pentru care au fost proiectate. 

Trebuie acordată o atenţie deosebită elementelor de construcţie care după decofrare 
suportă aproape întreaga sarcină prevăzută în calcul. 

Sunt obligatorii următoarele valori ale rezistenţei la care se poate decofra: 
- părţile laterale ale cofrajelor se pot îndepărta după ce betonul a atins o rezistenţă de 

minimum 2,5 N/mm2 astfel încât feţele şi muchiile elementelor să nu fie deteriorate; 
- cofrajele feţelor interioare la plăci şi grinzi se vor îndepărta menţinând sau remontând 

popi de siguranţă, atunci când rezistenţa betonului a atins faţă de clasă, următoarele procente: 
- 70 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m 
- 85 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m 
Popii de siguranţă se vor îndepărta atunci când rezistenţa betonului a atins faţă de clasă 

următoarele procente: 
- 95 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m 
- 112 % pentru elemente cu deschideri de 6 … 12 m 
- 115 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m 
Stabilirea rezistenţelor la care au ajuns părţile de construcţie în vederea decofrării se 

face prin încercarea epruvetelor de control, pe faze, confecţionate în acest scop şi păstrate în 
condiţii similare elementelor în cauză conform STAS 1275. La aprecierea rezultatelor 
obţinute pe epruvetele de control trebuie să se ţină seama de faptul că poate exista o diferenţă 
între aceste rezultate şi rezistenţa reală a betonului din element (evoluţia diferită a căldurii în 
beton în cele două situaţii, tratarea betonului, etc.). 
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În cazurile când există dubii în legătură cu aceste rezultate, se recomandă încercări 
nedistructive.  

Termenele minime de decofrare ale feţelor laterale funcţie de temperatura mediului şi 
viteza de dezvoltare a rezistenţei betonului sunt prezentate în tabelul următor: 

Viteza de dezvoltare a rezistenţei 
betonului 

Termenul de decofrare (zile) pentru 
temperatura mediului (0 C) 

 + 50 C + 100 C + 150 C 

Lentă 2 11/2 1 

Medie 2 1 1 

 
Termenele minime de decofrare ale feţelor interioare ale cofrajelor cu menţinerea 

popilor de siguranţă sunt prezentate în tabelul următor: 

Condiţii tehnologice Termenul, în zile, de la turnare 

Viteza de dezvoltare a rezistenţei 
betonului Lentă Medie 

Temperatura mediului (0 C) + 5 + 10 + 15 + 5 + 10 + 15 

Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 
m 6 5 4 5 5 3 

Grinzi cu deschiderea mai mare de 
6,00 m 10 8 6 6 5 4 

 
Termenele minime pentru îndepărtarea popilor de siguranţă sunt prezentate în tabelul 

următor: 

Condiţii tehnologice Termenul, în zile, de la turnare 

Viteza de dezvoltare a rezistenţei 
betonului Lentă Medie 

Temperatura mediului (0 C) + 5 + 10 + 15 + 5 + 10 + 15 

Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 m 18 14 9 10 8 5 

Grinzi cu deschideri de 6…12 m 21 18 12 14 11 7 

Grinzi cu deschiderea mai mare de 
12,00 m 36 28 18 28 21 14 

Dacă în timpul întăririi betonului temperatura se situează sub + 50 C atunci se 
recomandă ca durata minimă de decofrare să se prelungească cu aproximativ durata 
îngheţului. 

În vederea obţinerii proprietăţilor potenţiale ale betonului, (în special) zona suprafeţei 
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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 perioada 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 de îndată ce betonul a căpătat o 
rezistenţă suficientă 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 periodică cu apă; 
- aplicarea de pelicule de protecţie. 
Controlul calităţii lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile cap.17 din NE 

012-07„Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat”. 
Sunt admise următoarele defecte privind aspectul elementelor din beton şi beton armat: 
- defecte de suprafaţă (pori, segregări, denivelări) având adâncimea de maximum 1 cm 

şi suprafaţa de maximum 400 cm2, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitată la maxim 
10% din suprafaţa feţei elementului pe care sunt situate; 

- defecte în stratul de acoperire al armăturilor (ştirbiri locale, segregări) cu adâncimea 
mai mică decât grosimea stratului de acoperire în lungime de maximum 5 cm iar totalitatea 
defectelor de acest tip fiind limitată la maximum 5% din lungimea muchiei respective. 

Defectele care se încadrează în limitele menţionate mai sus pot să nu se înscrie (cu 
acordul beneficiarului) în procesul verbal de recepţie al aspectului betonului după decofrare, 
dar vor fi în mod obligatoriu remediate, pe cheltuiala antreprenorului, în conformitate cu 
prevederile normativului C149/87 până la recepţia lucrării. 

Defectele care nu se încadrează în limitele menţionate mai sus se vor înscrie obligatoriu 
în verbal de recepţie al aspectului betonului după decofrare şi vor fi remediate în baza 
soluţiilor stabilite de proiectant şi/sau expert după caz. 

Abaterile admisibile pentru elementele de beton şi beton armat sunt în conformitate cu 
prevederile Anexei III.1 din NE 012-07„Cod de practică pentru executarea lucrărilor din 
beton, beton armat”. 

ÎNTOCMIT, 
ing. Pavil Bogdan 
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GENERALITĂŢI 
 
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile privind protecţia mediului ce trebuie respectate la 

construcţia şi modernizarea drumurilor şi podurilor. 
Executantul lucrărilor va respecta legislaţia Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului 

şi legislaţia românească în domeniu, după cum urmează: 
 
Legislaţia Uniunii Europene: 
 
- DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului (85/337/CEE). 
- DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a Directivei  

85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 
- DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CEE din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la 

informaţii în domeniul mediului. 
- DIRECTIVA CONSILIULUI 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului şi în 

special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură. 
- DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1975 privind cerinţele calitative pentru apa de 

suprafaţă destinată preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE). 
- DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie 1979 privind protecţia apelor subterane 

împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase (80/68/CEE). 
- DIRECTIVA CONSILIULUI 98/83/EC din noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate 

consumului uman. 
- DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe 

periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii (76/464/CEE). 
- DIRECTIVA CONSILIULUI din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (91/676/CEE). 
- DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale 

(91/271/CEE). 
- DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23 

octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acţiune în domeniul strategiei apelor. 
- DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării. 
 
Legislaţia românească: 
 
Legea nr.18/1991 – Legea Fondului funciar, republicată. 
Legea nr.137/1995 – Legea protecţiei mediului. 
Legea nr. 26/1996 – Codul silvic. 
Legea nr. 107/1996 – Legea apelor. 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural 

naţional. 
Ordonanţa Guvernului nr.33/1995 privind măsurile pentru colectarea, reciclarea şi 

reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel. 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. 
Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi 

mărimea zonelor de protecţie sanitară. 
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Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea 
Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor  metodologice privind determinarea 
emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare. 

Ordin al Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.125/1996 pentru aprobarea 
Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului 
înconjurător. 

Ordin al Ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Ordin al Ministrului transporturilor nr.44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor 
privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor. 
Ordin al Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756 din 3 noiembrie 1997 

pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului. 
 
Legislaţia Uniunii Europene va fi respectată cu precădere faţă de legislaţia românească. 
  

PROTECŢIA APELOR ŞI A ECOSISTEMELOR ACVATICE 
 
 Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea 

şi ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative 
asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. 

 La execuţia lucrărilor de drumuri, executantul va asigura protecţia apelor de suprafaţă, 
subterane şi a ecosistemelor acvatice, care are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii şi 
productivităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii 
umane şi bunurilor materiale. 

 Conceperea şi elaborarea traseului de drum s-a realizat prin alegerea soluţiei optime, pentru 
evitarea prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere al apelor 
a fost proiectat pentru a proteja drumul şi terenurile adiacente, pentru a fi compatibil cu mediul 
înconjurător. 

 Lucrările de execuţie a infrastructurii rutiere vor respecta zonele de protecţie sanitară impuse 
de legislaţia în vigoare. 

 Execuţia lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât contaminarea potenţială a 
cursurilor de apă, lacurilor, pânzei freatice, să fie evitată.   Amplasarea lucrărilor de artă – poduri, 
viaducte, ziduri de sprijin, tunele – se va face astfel încât să se evite: 

modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea secţiunilor albiilor; 
întreruperea scurgerilor apelor subterane. 
Apele de pe suprafaţa drumului se vor colecta în şanţurile laterale drumului, prevăzute şi 

dimensionate conform legislaţiei în vigoare. Evacuarea apelor se face conform reglementărilor din 
acordul de mediu. 

Deversarea apelor uzate menajere în şanţurile laterale ale drumului este interzisă. Evacuarea 
apelor uzate menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului, neracordate la un sistem de 
canalizare, se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie 
executate conform normativelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10m faţă de cea mai apropiată 
locuinţă. Instalaţiile se execută şi se întreţin în bună stare de funcţionare de către beneficiarul acestor 
lucrări. 
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PROTECŢIA SOLULUI, SUBSOLULUI ŞI A ECOSISTEMELOR TERESTRE 
 
Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, 

conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executanţii lucrărilor de 
construcţii. 

Antreprenorul este obligat ca, înaintea amplasării şantierului, să obţină acordul de mediu. 
Amplasamentul organizării de şantier se face, de preferinţă, în zone neîmpădurite, zone care şi-au 
pierdut total sau parţial capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia 
făcându-se pe bază de studii ecologice, avizate de organele de specialitate.  

Antreprenorii lucrărilor de drumuri, lucrări amplasate pe terenuri agricole şi forestiere, sunt 
obligaţi să ia măsuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, în vederea refolosirii  acestuia, 
de prevenire a eroziunii solului şi de stabilizare permanentă a suprafeţelor drumurilor în lucru, în 
special înaintea perioadei de iarnă. 

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de execuţie a drumurilor, antreprenorul va lua măsuri 
pentru asigurarea stabilităţii solului, corelând lucrările de construcţie cu lucrările de ameliorare a 
terenurilor afectate. La execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic 
imediat sau în timp. 

Beneficiarii lucrărilor de investiţii, care deţin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor proceda 
la redarea acestora în conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor. 

Drumurile, prin lucrările de exploatare şi întreţinere, pot afecta calitatea solului prin 
modificarea structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea 
teritoriului, întreruperea căilor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu altă destinaţie 
productivă. Pe durata exploatării şi întreţinerii drumurilor se vor respecta măsurile de protecţie a 
mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

se vor menţine în bună stare de funcţionare amenajările antipoluante şi de protecţie a mediului; 
se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulaţie şi prin informarea 

publicului asupra importanţei ecologice a obiectivului; 
se vor realiza plantaţii rutiere pentru protecţia solului; 
Executanţii lucrărilor de construcţii, care prospectează sau exploatează resursele subsolului, au 

următoarele obligaţii: 
să solicite şi să obţină acord şi/sau autorizaţie de mediu, potrivit legii, şi să respecte prevederile 

acestora; 
să refacă terenurile afectate, să asigure încadrarea lor în peisajul zonei şi să le aducă la 

parametrii productivi şi ecologici naturali sau la un nou ecosistem  funcţional, constituind în acest 
scop fondul de garanţie necesar conform prevederilor legale, şi să monitorizeze zona; 

să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre 
orice situaţii accidentale care pun în pericol ecosistemul terestru şi să acţioneze pentru refacerea 
acestuia. 

 
PROTECŢIA MEDIULUI FORESTIER 

 
În cursul execuţiei lucrărilor de drumuri şi pe durata exploatării şi întreţinerii, atât 

antreprenorul general cât şi administratorul drumului, vor lua toate măsurile de protecţie a fondului 
forestier în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare. 

Zonele în care s-au depozitat materialele provenite din excavaţii vor fi reamenajate la 
terminarea lucrărilor, conform condiţiilor impuse prin acordul de mediu.    
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PROTECŢIA ATMOSFEREI 
 
Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii 

acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a 
bunurilor materiale. 

Executantul lucrărilor are următoarele obligaţii în domeniu: 
- să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate 

de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici; 
- să doteze instalaţiile tehnologice care sunt surse de poluare, cu sisteme de măsură, să asigure 

corecta lor funcţionare, să asigure personal calificat şi să furnizeze, la cerere sau potrivit programului 
pentru conformare, autorităţilor pentru protecţia mediului, datele necesare; 

- să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor poluante şi să nu 
pună în exploatare instalaţiile prin care se depăşesc limitele maxime admise; 

- să asigure, la cererea autorităţilor pentru protecţia mediului, diminuarea, modificarea sau 
încetarea activităţii generatoare de poluare; 

- să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare 
de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care nu 
depăşesc pragul fonic admis. 

 
PROTECŢIA SITURILOR ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE 

 
Prin construcţia unui drum se înlesneşte accesul la siturile arheologice şi istorice sau la altele 

noi, descoperite în timpul lucrărilor de construcţii.  
Pe durata execuţiei, este necesar să se prevadă măsuri pentru a se asigura o protecţie adecvată a 

acestora. 
 

REGIMUL DEŞEURILOR 
 
Principalele produse generate de activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor, ce pot fi 

clasate ca deşeuri, sunt materialele rezultate din decapări şi din demolări.  
În activitatea de construcţie şi întreţinere a infrastructurilor rutiere, se va ţine seama de 

reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor. 
Obligaţiile care rezultă din prevederile Legii nr.137/1995 sunt următoarele: 
se vor recicla deşeurile refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de 

drumuri, în conformitate cu încercările de laborator; 
deşeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea în lucrările de drumuri, se vor colecta, depozita 

şi preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diverşi consumatori; 
se vor depozita deşeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafeţe special amenajate în acest 

scop; 
se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevăzute în 

acordul şi / sau autorizaţia de mediu; 
întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinere a 

drumurilor se efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului. 
În cazul accidentelor în care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curăţarea 

locului accidentului de resturi de metal şi sticlă, decopertarea solului îmbibat cu produse petroliere şi 
alte substanţe periculoase, refacerea vegetaţiei, precum şi repararea îmbrăcăminţii rutiere şi lucrările 
de consolidare a drumurilor avariate intră în sarcina celor vinovaţi de producerea incidentului, 
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conform normelor în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenienţilor la normele privind 
exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice. 

Deşeurile periculoase se identifică şi se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare 
sau depozitare. 

Unităţile care produc, valorifică, colectează sau transportă deşeuri periculoase trebuie să 
asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, 
în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care 
pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul 
diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri 
nepericuloase. 

În scopul îmbunătăţirii securităţii operaţiunilor de valorificare şi eliminare, amestecul de 
deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se poate face numai cu acordul 
autorităţilor competente. 

Producătorii de deşeuri au următoarele obligaţii: 
- să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din 

activităţile existente; 
- să nu pună în circulaţie produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca deşeuri; 
- să conceapă şi să proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reducă la 

minimum cantitatea de deşeuri generată de aceste tehnologii; 
- să ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea şi transformarea 

acestora în deşeuri; 
- să evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse şi subproduse ce 

se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenului de valabilitate; 
- să valorifice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, 

subprodusele rezultate din procesele tehnologice; 
- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri 

nepericuloase; 
- să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate  operaţiunilor aferente gestionării 

deşeurilor în condiţii de securitate a muncii; 
- să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; 
să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a 

reglementărilor privind protecţia populaţiei şi a mediului; 
- să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; 
- să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora; 
- să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure 

îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina producătorilor de deşeuri; 
- să ţină evidenţa deşeurilor şi operaţiunilor cu deşeuri în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 
- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile 

pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se 
referă la deşeuri; 

- să prevadă şi să realizeze măsurile restrictive necesare care trebuie să fie luate după 
închiderea amplasamentelor şi încheierea activităţilor.        

Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să implementeze “Planul naţional de gestiune a 
deşeurilor”. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să elaboreze, în condiţiile legii, 
planuri de intervenţie pentru situaţii accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a cestora. 
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Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea 
deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în 
vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, deşeurilor 
menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în vederea eliminării 
lor, trebuie să  se efectueze  numai pe bază de contract. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri îşi vor organiza sistemul propriu de eliminare a 
deşeurilor, dacă deşeurile nu pot fi preluate de unităţi specializate din sistemul organizat în acest 
scop. 

Antreprenorul are următoarele obligaţii: 
- să depună separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde există recipiente 

special destinate acestui scop; 
- să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în afara locurilor destinate acestui scop; 
- să valorifice deşeurile combustibile şi degradabile biologic, iar pe cele nerecuperabile să le 

depună în depozitul final de deşeuri al localităţii. 
 

 
 

Intocmit, 
ing. Pavil Bogdan 

 


