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CAIET DE SARCINI I

LUCRĂRI DE TERASAMENTE

1. GENERALITĂŢI
Prezentul Caiet de Sarcini se aplică la execuţia lucrărilor de terasamente

pentru structurile rutiere şi cuprinde condiţiile tehnice minimale, care trebuie
îndeplinite de materialele şi de lucrările executate. Antreprenorul trebuie să se
asigure că prin toate procedurile aplicate la realizarea terasamentelor,
îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezentul Caiet de Sarcini.

În completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie să
respecte prevederile standardelor şi normelor în vigoare, iar dacă este cazul, la
cererea beneficiarului este obligat să efectueze verificări suplimentare faţă de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va înregistra zilnic date referitoare la execuţia lucrărilor şi la
rezultatele obţinute în urma măsurătorilor, testelor şi sondajelor. Antreprenorul va
asigura prin posibilităţile proprii sau prin colaborare cu unităţi de specialitate
efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi
organizatorice care să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului
caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de executare
a terasamentelor, cu rezultatele obţinute în urma determinărilor şi încercărilor.

2. CONDIŢII TEHNICE PENTRU MATERIALELE FOLOSITE

PĂMÂNTURI PENTRU TERASAMENTE
Categoriile şi tipurile de pământuri care se folosesc la executarea

terasamentelor sunt clasificate conform SR EN ISO 14688/1/2.
- Pământurile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice condiţii

climaterice şi hidrologice , la orice înălţime de terasament, fără a se lua măsuri
speciale.

- Pământurile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice
condiţii climaterice , hidrologice şi la orice înălţime de terasament, compactarea
lor necesitând o tehnologie adecvată.
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- Pământurile prăfoase şi argiloase, clasificate ca mediocre, în cazul când
condiţiile hidrologice locale sunt mediocre şi nefavorabile vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor STAS 1709/1/2/3 privind prevenirea degradărilor
provocate de îngheţ - dezgheţ.

Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, mâluri, nămoluri,
pământurile turboase şi vegetale , pământurile cu consistenţa redusă (care au
indicele de consistenţă sub 0,75) , precum şi pământurile cu conţinut mai mare
de 5% de săruri solubile în apă .

Nu se vor introduce în umpluturi bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut
de materii organice în putrefacţie (brazde, frunziş, rădăcini, crengi, etc).

APA DE COMPACTARE
Apa necesară compactării rambleelor nu trebuie să fie murdară şi nu

trebuie să conţină materii organice în suspensie.

VERIFICAREA CALITĂŢII PĂMÂNTURILOR
Verificarea calităţii pământului constă în determinarea principalelor

caracteristici ale acestuia , conform STAS 1913/5-85, STAS 1913/4-86, STAS
1913/13-83, STAS 1243-88, STAS 1913/12-88, STAS 1709-75, STAS 1913/1-82

Laboratorul executantului va avea un registru cu rezultatele tuturor
determinărilor de laborator.

3.CONDIŢII GENERALE PENTRU EXECUŢIA TERASAMENTELOR

PICHETAREA LUCRĂRILOR
Antreprenorul va materializa pe teren toate punctele importante ale

traseului prin picheţi, cu martori în vârfurile de unghi prin borne de beton, legaţi
de reperi amplasaţi în afara amprizei drumului.

Pichetajul este însoţit şi de o reţea de reperi de nivelment stabili, din borne
de beton, plasaţi în afara zonei drumului, cel puţin câte doi reperi pe km.

Înainte de începerea lucrărilor de terasamente , antreprenorul trece la
restabilirea şi completarea pichetajului.

Picheţii implantaţi în cadrul pichetajului complementar vor fi legaţi în plan şi
în profil în lung de aceiaşi reperi ca şi picheţii din pichetajul iniţial.

Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, antreprenorul
va materializa prin ţăruşi şi şabloane următoarele:

- înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în ax.
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- punctele de intersecţii ale taluzurilor cu terenul natural(ampriza).
- înclinarea taluzurilor.
Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi a

reperilor, de a le restabili sau de a le reamplasa dacă este necesar.

 LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută lucrări

pregătitoare în limita zonei de lucru:
- curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni;
- decaparea şi depozitarea pământului vegetal;
- asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafaţă şi

adâncime.
Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă, buruieni şi alte materiale se

face pe întreaga suprafaţă a amprizei.
Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafaţă a amprizei

drumului şi a gropilor de împrumut.
Pământul decapat şi alte produse care sunt improprii vor fi depozitate în

depozit definitiv. Pământul vegetal va putea fi pus într-un depozit provizoriu în
vederea unei eventuale reutilizări.

În porţiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul
sau debleul drumului, acestea trebuie abătute prin şanţuri de gardă care să
colecteze şi să evacueze apa în afara amprizei drumului.

Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca dirigintele
să constate şi să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul
capitol.

MIŞCAREA PĂMÂNTULUI
Mişcarea pământului se efectuează prin utilizarea pământului provenit din

săpături în profilurile cu umplutură a proiectului.
Excedentul de săpătură ca şi pământurile din deblee care sunt improprii

utilizării în ramblee vor fi transportate în depozite definitive.
Necesarul de pământ care nu poate fi acoperit din deblee trebuie să

provină din gropi de împrumut.

GROPI DE ÎMPRUMUT ŞI DEPOZITE
Alegerea gropilor de împrumut sau a depozitelor este lăsată la latitudinea

antreprenorului, sub rezerva aprobării dirigintelui de şantier.
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La exploatarea gropilor de împrumut antreprenorul va respecta următoarele
reguli:

- în eventuala lipsă a aprobării prealabile a dirigintelui, crestele taluzurilor
gropilor de împrumut trebuie, să fie la o depărtare mai mare de 10 m de limitele
zonei drumului, aşa cum este ea definită în OG 43/1997

- Săpăturile în gropile de împrumut pot fi efectuate în continuarea
taluzurilor de debleu cu condiţia ca la terminarea extragerii de pământ, fundul
săpăturii să fie nivelat de aşa manieră încât evacuarea apelor din precipitaţii să
fie asigurată în bune condiţii, iar taluzurile să fie îngrijit finisate

- Săpăturile în gropile de împrumut nu vor putea fi practicate sub nivelul
proiectat al drumului, în zone de debleu sau sub cota şanţului de scurgere a
apelor în zone de rambleu

- Fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3% spre
exterior şi o pantă longitudinală care să asigure scurgerea şi evacuarea apelor

- Taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului se vor
executa cu înclinarea de 1:1,5 ... 1:3.
Surplusul de săpătură din zonele de debleu poate fi depozitat după cum
urmează:

- fie în continuarea terasamentului de rambleu, fiind nivelat, compactat şi
taluzat conform prescripţiilor aplicabile rambleelor drumului (suprafaţa lor
superioară va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota muchiei platformei
rambleului);

- fie la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în
execuţie sau a celor existente şi în afara firelor de scurgere a apelor.

La amplasarea depozitelor se va urmări ca prin execuţia lor să nu se
provoace înzăpezirea drumului.

Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut să nu compromită
stabilitatea masivelor naturaleprecum şi de faptul că depozitele nu trebie să fie
antrenate de ape sau să cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii
persoanelor sau bunurilor publice sau particulare. În acest caz, antreprenorul va
fi în întregime răspunzător de aceste pagube.

EXECUŢIA DEBLEELOR
Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lăţime şi, pe măsură ce

avansează, se realizează taluzarea urmărind pantele taluzurilor menţionate pe
profilurile transversale.
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Nu se vor creea supraadâncimi în debleu. În cazul când în mod accidental
apar asemenea situaţii se va trece la umplerea lor conform modalităţilor pe care
le va prescrie dirigintele lucrării şi pe cheltuiala antreprenorului.

Compactarea stratului de formă va trebui să permită atingerea unui grad de
compactare de 100% Proctor normal. În acest caz se va limita pentru stratul
superior al debleurilor gradul de compactare la 97% Proctor normal.

Înclinarea taluzurilor depinde de natura terenului efectiv întărit, fiind de 2:3.
Taluzurile vor trebui să fie curăţate de pietre sau bulgări de pământ care nu

sunt perfect aderente sau încorporate în teren.
Debleele în terenuri moi, ajunse la cotă, vor suporta o compactare de

suprafaţă care va fi executată de aşa manieră încât să se obţină pe o adâncime
de 30 cm un grad de compactare de cel puţin 97 % Proctor normal.

Toleranţele de execuţie pentru suprafaţa platformei taluzurilor sub lata de
3m sunt:

- pentru platforma cu strat de formă = +/- 3cm
- pentru taluzul de debleu neacoperit = +/- 10cm
În timpul execuţiei debleelor, antreprenorul este obligat să conducă

lucrările de aşa manieră ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea
rambleelor să nu fie degradate sau înmuiate de apele de ploaie. Va trebui, în
special, să se înceapă cu lucrările de debleu de la partea de jos a rampelor
profilului în lung.

Dacă topografia locurilor permite o evacuare gravitaţională a apelor,
antreprenorul va trebui să menţină o pantă suficientă la suprafaţa părţii excavate
şi să execute în timp util şanţuri, rigole, lucrări provizorii necesare evacuării
apelor în timpul excavării.
PREGĂTIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEE

Când linia de cea mai mare pantă a  terenului este superioară lui 20%
antreprenorul va trebui să execute trepte de înfrăţire având o înălţime de 0,20m
şi distanţate la maximum 1,00m pe terenuri obişnuite şi cu înclinare de 4% spre
vale.

EXECUŢIA RAMBLEELOR
Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului

indicate în caietul de sarcini  să fie verificate şi acceptate de diriginte.
Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
Execuţia rambleelor trebuie să fie întreruptă în cazul când calitățile lor

minimale definite prin prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intemperii.
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Execuţia nu poate fi reluată decât după un timp fixat de dirigintele de
şantier sau reprezentantul beneficiarului, la propunerea antreprenorului.

Rambleele se execută din straturi elementare suprapuse, pe cât posibil
orizontale, pe întreaga lungime a rambleului.

Pământul adus pe platformă este împrăştiat şi nivelat pe întreaga lăţime a
platformei la grosimea optimă de compactare stabilită în prealabil, urmărind
realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecărui strat elementar va trebui să prezinte pante
suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapidă a apelor de ploaie. Aceste
pante vor fi de minimum 5%.

Abaterile limită la gradul de compactare vor fi sub 4% şi se acceptă în
maxim 10% din numărul punctelor de verificare.

Laboratorul antreprenorului va ţine un registru în care se vor consemna
toate rezultatele privind încercarea Proctor, determinarea umidităţii şi a gradului
de compactare realizat pe straturi şi sectoare.

Lucrările trebuie să fie executate de aşa manieră încât după cilindrare
profilurile din proiect să fie realizate cu toleranţele admisibile.

Taluzurile nu trebuie să se prezinte nici cu scobituri nici cu excrescenţe.
Taluzurile rambleelor aşezate pe terenuri de fundaţie cu capacitatea

portantă corespunzătoare vor avea înclinarea 1 : 1,5.
Toleranţele de execuţie pentru suprafaţarea platformei şi a taluzurilor sunt

următoarele:
- profil platformă cu strat de formă                             +/- 5 cm
- taluz neacoperit                                                       +/- 10cm
Denivelările sunt măsurate sub lata de 3m lungime.
Toleranţa pentru ampriza rambleului realizat faţă de proiect este de +

50cm.
Când la realizarea rambleelor sunt folosite pământuri sensibile la apă, se

impun măsuri speciale, după cum urmează:
- punerea în operă şi compactarea imediată a debleelor sau a pământurilor

din gropi de împrumut la locul de folosire cu un grad de umiditate convenabil
- aşternerea în aşteptarea compactării şi scarificarea în vederea reducerii

umidităţii prin evaporare
Antreprenorul este obligat să asigure protecţia rambleelor contra apelor

pluviale inundaţiilor provocate de ploi a căror intensitate nu depăşeşte
intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în cursul ultimilor zece ani.
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Şanţurile şi rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului,
respectându-se secţiunea, cota fundului şi distanţa de la marginea amprizei.

Şanţul sau rigola trebuie să rămână constant paralel cu piciorul taluzului.

FINISAREA PLATFORMEI
Stratul superior al platformei va fi îngrijit compactat, nivelat şi completat,

respectând cotele în profil în lung şi în profil transversal, declivităţile şi lăţimea
prevăzute în proiect.

În ce priveşte lăţimea platformei şi cotele de execuţie, abaterile limită sunt:
- La lăţimea platformei :

   +/- 0,05 m , faţă de ax
             +/- 0,10 m , la lăţimea întreagă
- La cotele proiectului :

                       +/- 1cm , faţă de cotele de nivel ale proiectului.
Dacă construcţia sistemului rutier nu urmează imediat terasamentelor,

platforma va fi nivelată transversal urmărind profilul acoperiş, cu pante de 3%
spre acostament. În curbe se va aplica deverul prevăzut în proiect, fără să se
coboare sub o pantă transversală de 3%.

ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL
Când acoperirea trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta trebuie în

prealabil tăiat în trepte. Aceste trepte sunt apoi umplute cu pământ vegetal.
Terenul vegetal trebuie fărâmiţat, curăţat cu grijă de pietre, rădăcini sau

iarbă şi umectat înainte de răspândire.
După răspândire, pământul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un

rulou uşor.
Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal se suspendă pe timp

de ploaie.

4. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR
Controlul calităţii lucrărilor de terasamente constă în:
- verificarea trasării axului şi amprizei drumului
- verificarea pregătirii terenului de fundaţie
- verificarea calităţii şi stării pământului utilizat
- controlul grosimii straturilor aşternute
- controlul compactării terasamentului
- controlul caracteristicilor platformei drumului
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Executantul este obligat să ţină evidenţa zilnică în registrul de laborator a
verificărilor efectuate asupra calităţii şi stării (umidităţii) pământului pus în operă
şi a rezultatelor obţinute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor
executate.

Verificarea trasării axului şi amprizei drumului se va face înainte de
începerea lucrărilor de execuţie a terasamentelor urmărindu-se respectarea
întocmai a prevederilor proiectantului, toleranţa admisibilă de +/-0,10 m în raport
cu reperii pichetajului general.

Înainte de începerea executării umpluturilor, după ce s-a curăţat terenul, s-
a îndepărtat stratul vegetal şi s-a compactat pământul, se determină gradul de
compactare şi deformabilitatea terenului de fundaţie.

Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a
calităţii lucrărilor ascunse , specificându-se şi eventualele remedieri necesare.

Numărul minim de probe, conform STAS 2914-84, pentru gradul de
compactare este de 3 încercări pentru fiecare 2000 mp suprafeţe compactate.

Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru
fiecare strat de pământ pus în operă.

Se vor preleva câte 2 probe de la suprafaţă şi de la baza stratului când
grosimea este mai mică de 25 cm.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densităţii în
stare uscată a acestor probe cu densitatea în stare uscată maximă stabilită prin
încercarea Proctor STAS 1913/13-83.

Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face in minimum trei
puncte repartizate stânga, ax, dreapta în secţiuni diferite pentru fiecare sector de
250 m lungime.

În cazul când valorile obţinute nu sunt corespunzătoare se va dispune fie
continuarea compactării, fie scarificarea şi recompactarea stratului respectiv.

Nu se va trece la execuţia stratului următor atâta timp cât rezultatele
verificărilor efectuate nu confirmă realizarea gradului de compactare prescris,
compactarea ulterioară a stratului nefiind posibilă.

Toleranţele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt
0,05 m faţă de prevederile proiectului.

Controlul topografic al nivelmentului va fi făcut pe profiluri din 20 în 20m.
Capacitatea portantă la nivelul superior al terasamentului va fi determinată

cu deflectometrul cu pârghie, în conformitate cu Instrucţiunile tehnice
departamentale CD 31-2002.
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5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale
lucrării:

-  Trasarea lucrării ( proces verbal de trasare )
-  Decaparea stratului vegetal ( proces verbal de lucrări ascunse )
-  Compactarea terenului de fundaţie (proces verbal de recepţie calitativă)
- Pentru fiecare metru din înălţimea de umplutură şi la realizarea umpluturii

sub cota stratului de formă (proces verbal de lucrări ascunse )
- La cota finală a săpăturii (proces verbal de lucrări ascunse )

Lucrările nu se vor recepţiona dacă este îndeplinită cel puţin una din
condiţiile următoare:

- nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect
- nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului
- lucrările de scurgere a apelor sunt necorespunzătoare
- nu s-au respectat pantele transversale şi suprafaţarea platformei
- se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul

terasamentelor
- nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului.
Defecţiunile se vor consemna în scris şi se va stabili modul şi termenul de

remediere.

Întocmit,
ing. Catalin Cegus
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CAIET DE SARCINI II

STRAT DE FUNDAŢIE DIN BALAST

PREVEDERI GENERALE
Prezentul Caiet de Sarcini se aplică la execuția straturilor de fundație din

balast din structurile rutiere și cuprinde proprietăţile şi condițiile tehnice care
trebuie îndeplinite de materialele folosite, prevăzute în SR EN 13242+A1-2008 şi
de stratul de fundație realizat, prevăzute în STAS 6400-84 și în normativele CD
148/2003 - Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast
şi AND 589/2004 - Caiete de sarcini generale comune lucrărilor de drum. Caiet
de sarcini nr.5  Fundații de balast și/sau de balast amestec optimal.

Antreprenorul va asigura prin posibilitățile proprii sau prin colaborare cu
unități de specialitate, efectuarea tuturor încercărilor si determinărilor rezultate
din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa țină evidența zilnică a condițiilor de execuție a
stratului de balast, a probelor prelevate si a rezultatelor obținute.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificări
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Pentru executarea acestor verificări antreprenorul va asigura punerea la
dispoziție a tuturor rezultatelor obţinute prin încercările efectuate la controlul
calităţii fundaţiei şi materialelor componente si va efectua orice prelevări de
probe sau determinări suplimentare necesare.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea tuturor măsurilor
tehnologice si organizatorice care sa conducă la respectarea strictă a
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
beneficiarul poate dispune întreruperea execuţiei lucrărilor până la eliminarea
deficienţelor constatate.

Se va trece la execuţia stratului de fundaţie din balast numai după
recepţia lucrărilor de terasamente.

1. MATERIALE
1.1 Agregate naturale

Pentru execuţia stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal,
se va folosi balast natural, care respectă caracteristicile din Tabelul 1.
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Agregatele vor proveni din roci stabile, nealterabile la apa, aer sau îngheţ
şi fără corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale)
sau alte materiale.

Toate investigaţiile, testele, chiriile şi taxele legate de exploatarea şi/sau
aprovizionarea balastului vor fi suportate de Antreprenor.

Balastierele şi depozitele trebuie să nu afecteze stabilitatea terasamentelor
existente şi nici să producă eroziuni sub efectul apelor de suprafaţă sau
subterane. Antreprenorul este responsabil de orice pericole faţă de persoane şi
orice daune aduse proprietăţii publice sau private, ca urmare a execuţiei acestor
lucrări.

Transportul şi depozitarea agregatelor provenite din surse diferite se vor
face astfel încât să se evite amestecul sau contaminarea lor. Drumurile de acces
la depozitele de agregate vor fi amenajate astfel încât să se evite contaminarea
agregatelor cu noroi sau alte materiale.

Agregatele vor fi depozitate pe platforme amenajate, prevăzute cu pante si
rigole în vederea drenajului apei. Amenajarea va fi de aşa natură încât să
împiedice amestecul sau contaminarea agregatelor din stoc. Stocurile de
agregate vor fi identificate prin panouri care să indice sursa şi dimensiunea
agregatului.

Antreprenorul trebuie să asigure o zona de depozitare temporară a
agregatelor refuzate. În cazul exploatării balastului de sub nivelul apei,
antreprenorul va asigura suprafeţele necesare pentru depozitare provizorie, până
la pierderea apei în exces.

Agregatele care depăşesc 1,9 grame de sulfat (exprimat ca SO3) pe litru,
nu vor fi depozitate sau folosite ca material de umplutură lângă lucrările care
conţin ciment (beton, balast stabilizat). Distanţa minima faţă de acestea este de
1,0 m.

Tabel 1 - Caracteristicile agregatelor

Caracteristici
Valori admisibile Reglementare de

referinţăBalast Balast
optimal

Sort 0-63 0-63 -
Conţinut de fracţiuni %: < 0,02 mm

< 0,2 mm
0 - 1 mm
0 - 4 mm
0 - 8 mm
0 - 16 mm

max. 3
3-18
4-38

16-57
25-70
37-82

max. 3
4-10

12-22
26-38
35-50
48-65

CD 148/2003
AND 589/2004
STAS 4606-80



S.C .PROIECT  GROUP S . R .L .
ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 -
Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA
Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ;
RO63BTRL0280G90841XX - Banca Transilvania P.Neamt

Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS

Acest proiect este proprietatea intelectuala  a SC Proiect Group
SRL, fiind folosit pentru scopul in care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice reproducere sau copiere fara
permisiunea prealabila a societatii este interzisa  si va atrage
raspunderi legale .

„ REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ
155F KM 38+820 - 38+890 - afectate de precipitatiile din
lunile mai, iunie anul 2016.

Pag. 13
Proiect nr.C.08/2016
Contr.nr.9157/169/16
.09.2016Documentatie de licitatie - DL.- CAIETE DE SARCINI

0 – 25 mm
0 - 50 mm
0 - 63 mm

50-90
80-98
100

60-75
85-92
100

Granulozitatea Fig. 1 Fig. 1 STAS 4606-80, SR EN
933/1-2002

Coeficient de neuniformitate (Un), min.* 15 - -
Echivalent de nisip (EN), min. 30 30 SR EN 933/8-2001
Rezistenţa la fragmentare a agregatului
grosier (coeficientul Los Angeles, %),
max.

LA50 (50%) LA30 (30%) SR EN 13242+A1-
2008
SR EN 1097/2-2010

· Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia Un = d60/d10, unde
Un – reprezintă coeficientul de neuniformitate
d60 – diametrul ochiului ciurului sau latura ochiului sitei prin care trec
60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozității,
determinat pe curba granulometrică, în mm;
d10 – diametrul ochiului ciurului sau latura ochiului sitei prin care trec
10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozității,
determinat pe curba granulometrică, în mm;
Coeficientul de neuniformitate luat în considerare, reprezintă media
rezultatelor a trei determinări care nu diferă între ele cu mai mult de
15%.

După constituirea depozitelor, materialele vor fi supuse aprobării dirigintelui
de șantier.

Verificările asupra agregatelor dintr-un depozit, vor fi făcute conform
Tabelului 2.

Tabel 2 - Testele făcute asupra agregatelor
Acţiunea, procedeul de verificare
sau caracteristici care se verifică

Frecvenţa minimă la
aprovizionare

Certificatul de calitate La fiecare transport
Granulozitatea
Echivalentul de nisip
Neuniformitatea

O probă pentru fiecare 400
t

Rezistenţa la uzură cu maşina tip
Los Angeles

O probă pentru fiecare
5000 t
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Frecvenţa minimă a determinărilor este de o probă la 400 t pentru balast,
respectiv o probă la 200 t pentru nisipul natural, dacă este cazul.

1.2 Apa
Apa utilizată pentru corectarea umidității poate să provină din reţeaua

publică sau din altă sursă, dar în acest caz trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute în SR EN 1008:2003 (să fie limpede, să nu conţină suspensii organice
sau anorganice, să nu aibă miros pronunţat etc.).

În timpul utilizării pe şantier se va evita poluarea ei cu detergenţi, materii
organice, uleiuri, argile, etc.
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2. EXECUŢIA STRATULUI DE FUNDAŢIE

2.1 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.).

2.2 Punerea în operă
Aşternerea stratului de fundaţie poate începe numai la aprobarea

dirigintelui, după ce patul drumului a fost verificat şi aprobat de acesta.
Balastul va fi aşternut pe terasamentul recepţionat, într-unul sau mai multe

straturi, în funcţie de grosimea prevăzută în proiect.
Antreprenorul nu va începe execuţia nici unui strat înainte ca stratul inferior

să fie terminat, verificat şi recepţionat de dirigintele de șantier. 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 dirigintelui, 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.

Caracteristicile efective decompactare vor fi determinate pe probe
prelevate din lucrare:ref = densitatea efectivă (g/cm3);

W ef = umiditatea efectivă pentru compactare (%).
ref

Gradul de compactare gc =   -------------- x 100
rmax..PM

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.
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Este interzisă aşternerea stratului de fundaţie atunci când:
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.
3. CONTROLUL EXECUŢIEI şi RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Verificările din timpul execuţiei stratului de fundaţie, vor fi făcute conform
Tabelului 4.

Tabel 4 - Testele asupra stratului de fundație
Determinarea, procedeul de verificare

sau caracteristicile care trebuie
verificate

Frecvenţa minimă la locul
de punere în operă

Reglementare de
referință

Examinarea documentelor de
transport la fiecare transport -

Granulozitatea
Coeficient de neuniformitate
Echivalent de nisip

La fiecare 400 t
SR EN 933/1/2
*
SR EN 933-8

Rezistenţa la fragmentare a
agregatului grosier (coeficientul Los
Angeles, %), max.

La fiecare 400 t
SR EN 13242+A1-
2008, SR EN
1097/2-2010

Umiditatea optimă de compactare
(Testul Proctor Modificat)

pentru fiecare sursă şi
oricând se consideră
necesar

STAS 1913/13-83

Umiditatea înainte de compactare 3 pct. la 250 m de banda
sau 1000 mp STAS 1913/13-83

Grosimea stratului 3 determinări la fiecare
2000 m2 de fundaţie -

Caracteristicile de compactare
- umiditatea
- densitatea

6 probe la fiecare 2000
m2de strat aşternut

STAS 1913/1-82
STAS 1913/5-85
STAS 12288-85

Gradul de compactare
(prin determinarea greutăţii
volumetrice în stare uscată)

în fiecare zi, 6 probe la
fiecare 2000 m2de strat
aşternut

STAS 1913/15-75
STAS 12288-85

Capacitatea portantă

în fiecare profil transversal
din proiect, la fiecare 25 m
pe fiecare bandă, inclusiv
benzile de staţionare de
urgenţă

Normativ
CD 31-2002

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Un = d60/d10 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru

verificarea granulozităţii d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei
analizate pentru verificarea granulozităţii
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3.1 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 fiind 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.

Declivităţile în profil longitudinal vor fi conform proiectului.

3.2 Verificarea compactării şi capacităţii portante
Pentru drumuri de clasa tehnică IV si V stratul de fundaţie va fi compactat

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

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie (15 cm
balast) se consideră realizată dacă valoarea deformaţiei elastice (măsurate
conform prevederile normativului CD 31-2002) este mai mică decât
deformația admisibilă de 1631/100 mm (conform CD 148-2003, art. 54).

Se consideră realizată capacitatea portanta necesară dacă deflexiunea are
valori mai mari decât cea admisibilă în cel mult 10% din punctele de măsurare.

Uniformitatea execuţiei este considerată satisfăcătoare dacă valoarea
coeficientului de variaţie este sub 35%, cu condiția ca în nici un punct de
măsurare deflexiunea să nu depășească deformația admisibilă cu mai mult de
40% (deflexiunea măsurată să nu depășească 2291/100 mm).

Dacă se constată puncte de măsurare în care deflexiunea nu îndeplinește
condițiile de mai sus, antreprenorul va reface stratul necorespunzător și va relua
măsurătorile de deflexiune pe zona respectivă.

3.3 Verificarea caracteristicilor  suprafeţei  stratului
Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se face cu lata de 3 m lungime,

oriunde se consideră necesar, dar cel puţin:
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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;

3.4 Recepţia lucrărilor
După terminarea lucrărilor pe un tronson, lucrările executate vor fi supuse

aprobării dirigintelui de şantier, 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.

Întocmit,
ing. Catalin Cegus
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CAIET DE SARCINI III

STRAT DE  LEGĂTURĂ DIN BADPC 20

1.Obiect şi domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le

îndeplinească mixtura asfaltică tip BADPC20 executată pe drum de clasa tehnică
V, în etapele de proiectare, controlul calităţii materialelor componente, preparare,
transport, punere în opera, precum şi straturile rutiere executate din acest tip de
mixturi utilizate ca strat de legătură în zonă climatică rece, şi executată în
conformitate cu prevederile Normativului de mixturi asfaltice executate la cald.
Condiții tehnice privind  proiectarea, prepararea  şi punerea în operă– ind. AND
605/2014.

2. Reglementări tehnice şi referinţe
Prestaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor respecta

condiţiile tehnice prevăzute în actele normative specificate mai jos :
Reglementare Denumire

SR EN 933-1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică.

SR EN 933-2 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiunile nominale ale
ochiurilor.

SR EN 933-4 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 4: Determinarea formei granulelor. Coeficient de formă.

SR EN 933-5 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe concasate si sfărâmate din
agregatele grosiere.

SR EN 933-7 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 7: Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii
în agregate.

SR EN 933-8 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip.

SR EN 933-9+A1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 9 –Evaluarea parţilor fine.Încercarea cu albastru de metilen.

SR EN 1097-1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale
agregatelor. Partea 1; Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval).

SR EN 1097-2 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare -
Los Angeles.

SR EN 1097-6 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale
agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie
a apei.

SR EN 1367-1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale
agregatelor. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ.
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SR EN 1367-2 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale
agregatelor. încercarea cu sulfat de magneziu.

SR EN 12591 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere.
SR EN 12593 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere Frass.
SR EN 1426 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetrabilităţii cu ac.
SR EN 1427 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi

bilă.
SR EN 12607-1 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub efectul

căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT.
SR EN 12607-2 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub efectul

căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT.
SR EN 12607-3 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii

şi aerului. Partea 2: Metoda RTF.
SR EN 12697-1 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 1: Conţinut de liant solubil.
SR EN 12697-2 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 2: Determinarea granulozităţii.
SR EN 12697-4 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 4: Recuperarea bitumului: coloană de fracţionare.
SR EN 12697-5 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 5: Determinarea densităţii maxime.
SR EN 12697-6
SR EN 12697-6+A1

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densităţii aparente a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-8 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bitumi-
noase.

SR EN 12697-11 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum.

SR EN 12697-12 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-13 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 13: Măsurarea temperaturii.

SR EN 12697-17 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă.

SR EN 12697-18 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 18: încercarea de scurgere a liantului.

SR EN 12697-19 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor.

SR EN 12697-22 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: încercare de ornieraj.

SR EN 12697-23 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 23: Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bitumi-
noase.

SR EN 12697-24 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 24: Rezistenţa la oboseală.

SR EN 12697-25 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 25: încercare la compresiune ciclică.

SR EN 12697-26 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 26: Rigiditate.

SR EN 12697-27 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 27: Prelevarea probelor.

SR EN 12697-28 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
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Partea 28: Pregătirea probelor pentru determinarea conţinutului de bitum, a
conţinutului de apă şi a compoziţiei granulometrice.

SR EN 12697-30 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.

SR EN 12697-31 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 31: Confecţionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

SR EN 12697-33 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 33: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu placă.

SR EN 12697-34 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 34: încercarea Marshall.

SR EN 12697-35 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 35: Malaxare în laborator.

SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice.
SR EN 13108-5 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică stabilizată.
SR EN 13108-7 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Mixtură asfaltică

poroasă.
SR EN 13108-20 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru

încercarea de tip.
SR EN 13108-21 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în

fabrică.
SR EN 13036-1 Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de

încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei
îmbrăcămintei prin tehnica volumetrică a petei.

SR EN 13036-4 Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de
încercare. Partea 4: Metode de măsurare a aderenţei unei suprafeţe.
încercarea cu pendul.

SR EN 13036-7 Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de
încercare. Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de uzură ale îmbrăcă
minţilor rutiere: încercarea cu dreptar.

SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor
utilizate în construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.

SR EN 13808 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de
bitum.

SR EN 14023 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu
polimeri.

SR 61 Bitum. Determinarea ductilităţii.
SR 4032-1 Lucrări de drumuri. Terminologie.
SR 8877 - 1 Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Condiţii de calitate.
SR 8877 - 2 Lucrări de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo - vâscozităţii Engler a

emulsiilor bituminoase.
SR 10969 Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere şi a emulsiilor

cationice bituminoase faţă de agregatele naturale prin metoda
spectrofotometrică.

STAS 539 Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere.
STAS 863 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de

proiectare.
STAS 1339-79 Lucrări de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale.
STAS 1598/1-89 Lucrări de drumuri. încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi

modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie.
STAS 1598/2-89 Lucrări de drumuri. încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere

existente. Prescripţii generale de proiectare şl de execuţie.
STAS 2900 - 89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor.
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AND 535-1997 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stabilităţii în strat subţire a bitumului
pentru drumuri. Încercarea TFOT

AND 536-1997 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stabilităţii în strat subţire a bitumului
pentru drumuri. Încercarea RTFOT

SR EN 14895-2006 Bitum şi lianţi bituminoşi. Stabilizarea liantului unei emulsii de bitum sau bitum
fluxat sau fluidizat

SR EN 14896-2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice a emulsiilor
bituminoase, lianţilor bituminoşi fluidifiaţi şi fluxaţi. Metoda cu vâscozimetrul
mobil rotitor

AND 551-1999 Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice
utilizate la lucrările de drumuri

AND 552 - 1999 Normativ privind condiţiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase
cationice utilizate la lucrările de drumuri

AND 547-1998 Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţi rutiere
moderne

SR EN 1427-2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi
bilă.

SR EN 13242 -2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria
civilă şi în construcţii de drumuri.

3.Materiale
Pentru prepararea mixturii bituminoase BADPC 20 se va utiliza un amestec

de sorturi din agregate naturale neprelucrate şi prelucrate care trebuie să
satisfacă condiţiile de calitate în conformitate cu prevederile standardelor după
cum urmează:

- nisip natural sort 0-4;
- nisip de concasare sort 0-4;
- pietrişuri concasate sorturile 4-8, 8-16 şi 16-20;

Granulozitatea agregatelor naturale precizate în prezentul caiet de sarcini
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- conţinutul de granule ce rămân pe sita superioară dmax, % max.5%;
- conţinutul de granule ce trec prin sita inferioară dmin, % max.10%;

Agregatele naturale utilizate pentru lucrări de drumuri trebuie să prezinte
specificații conform SR EN 13043 și să provină din roci omogene, fără urme de
degradare, rezistente la îngheţ - dezgheţ. Natura şi caracteristicile petrografice -
mineralogice trebuie să fie conform SR EN 932-3 şi SR EN 12407:2007.

Agregatele naturale nu trebuie să conţină corpuri străine, pirite, limonite sau
săruri solubile.

Se interzice folosirea agregatelor naturale cu un conţinut de granule constituite
din roci alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare mai mare de 5%.

Determinarea conţinutului de granule alterate, moi, friabile, poroase şi
vacuolare se face vizual, pe fiecare sort analizat, pe probe de minimum 150 granule,
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prin separarea acestora de restul granulelor. Masa granulelor selectate astfel nu
trebuie să depăşească procentul menţionate mai sus pentru fiecare sort în parte.

3.1 Nisip natural
Nisipul natural utilizat pentru prepararea mixturii tip BADPC 20 trebuie

să fie sortul 0-4 mm şi să îndeplinească specificaţiile prevăzute în tabelul 1.
Tabelul 1

Nr.
crt. Caracteristica determinată

Condiţii de calitate
pentru nisipul

natural
Metoda de încercare

1 Conținut de granule în afara sortului -
rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 5 SR EN 933-1

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1

3 Coeficient de neuniformitate, (Un) %,
min. 8 *

4

Conţinut de impurităţi:
- corpuri străine, %, max.
- conţinut de humus (culoarea soluţiei
de NaHO), max.

nu se admit
galben

SR EN 933-7 si vizual
STAS 1744

5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %,
min. 85 SR EN 933-8

6 Conţinut de particule fine sub 0,063mm,
%max. 10 (f10) SR EN 933-1

7 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm
(valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Un = d60/d10 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru
verificarea granulozităţii d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei
analizate pentru verificarea granulozităţii

3.2 Nisip de concasare
Nisipul de concasare utilizat pentru prepararea mixturii tip BADPC 20

trebuie să fie sortul 0-4 mm şi să îndeplinească specificaţiile prevăzute în tabelul 2.
Tabelul 2

Nr.
crt. Caracteristica determinată Condiţii de calitate

pentru nisipul natural
Metoda de
încercare

1 Conținut de granule în afara sortului
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 5 SR EN 933-1
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2 Granulozitate continuă SR EN 933-1

3 Conţinut de impurităţi:
- corpuri străine, %, max. nu se admit vizual

4 Conţinut de particule fine sub 0,063mm,
%max. 10 (f10) SR EN 933-1

5 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm
(valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9

Pentru un conţinut de particule fine mai mic de 3 %, nu este necesară efectuarea unei
încercări cu albastru de metilen pentru aprecierea calităţii acestora.

La realizarea mixturilor asfaltice deschise se utilizează nisip de concasare sau
un amestec din nisip de concasare și nisip natural.

La BADPC din amestecul total de nisipuri, nisipul natural trebuie să fie în
proporție de maximum 50%.

3.3 Pietriş concasat
Pietrişurile concasate utilizate pentru prepararea mixturii tip BADPC 20

trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în tabelul 3.
Tabelul 3

Nr.
crt. Caracteristica determinată

Cond. de adm.
Pietriş concasat Metoda de

încercare4-8 8-16 16-20

1
Conținut de granule în afara sortului:
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
- trecere pe ciurul inferior (dmin), %, max.

(Gc 90/10)
1-10
 10

SR EN 933-1

2 Conținut de particule sparte, %, min. 90 (C90/1) SR EN 933-5
3 Coeficient de aplatizare, %, max 25 (A25) SR EN 933-3
4 Indice de formă, %, max. 25 (SI25) SR EN 933-4

5 Conținut de impurități - corpuri străine nu se admit SR EN 933-7
şi vizual

6 Conținut în particule fine sub 0,063 mm, %,
max.

1.0
(f1,0)

0.5
(f0,5)

0.5
(f0,5)

SR EN 933-1

7 Calitatea particulelor fine (valoare de
albastru), max 2 SR EN 933-9

8 Rezistenta la fragmentare coeficient LA, %,
max.

25 (LA25)
pt. clasa tehnica IV-

V
SR EN 1097-2

9 Rezistenta la uzură coeficient micro-Deval,
%, max. .

20 (MDE20)
pt. clasa tehnica IV-

V
SR EN 1097-1

10 Sensibilitatea la îngheț-dezgheț:
- pierderea de masă (F), %, max. 2 (F2)

SR EN 1367-1
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- pierderea de rezistență (F), %, max 20

11 Rezistența la acțiunea sulfatului de
magneziu, %, max. 6 SR EN 1367-2

12 Conţinut de granule alterate, moi, friabile,
poroase şi vacuolare, %, max 5 *

* Determinarea conţinutului de granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare se face
vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterate, moi, friabile,
poroase şi/sau vacuolare. Masa granulelor selectate astfel nu trebuie să depăşească 5% din
masa agregatului formată din min. 150 grame din fiecare sort analizat.

Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute în tabelele 1, 2 şi 3,
pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:
- 500 t pentru pietriş sortat şi pietriş concasat;
- 200 t pentru nisip natural şi nisip obţinut prin concasarea agregatelor de
balastieră;
- 500 t pentru nisipul de concasare (obţinut prin concasarea agregatelor de
carieră).

3.4 Filer
Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie să îndeplinească

specificaţiile SR EN 13043şi STAS 539.  Filerul trebuie sa aibă:
- fineţea (conţinutul în părţi fine 0,09 mm) min. 80%
- umiditatea max.   2%

Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor al filerului.
Filerul se va depozita în încăperi acoperite, ferite de umezeală sau în

silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
La aprovizionare, filerul va fi însoţit de Declaraţia de conformitate cu

performanţele produsului şi se va verifica obligatoriu granulozitatea şi umiditatea
pe lot, sau pentru maxim 100 tone.

3.5 Bitum
Având în vedere că lucrarea se situează în zona climatică rece pentru

realizarea îmbrăcăminţilor asfaltice din mixtură tip BADPC 20 se va utiliza bitum
neparafinos pentru drumuri tip D 50/70.
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Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 + Anexa Naţională NB, şi SR
EN 14023 + Anexa Naţională NB, bitumul trebuie să prezinte condiţia
suplimentară de ductilitate la 25 °C (determinată conform SR 61):
• mai mare de 100 cm pentru bitumul tip D 50/70;
• mai mare de 50 cm pentru bitumul tip D 50/70 îmbătrânit prin metoda
TFOT/RTFOT1);

Nota 1) Îmbătrânirea TFOT şi RTFOT se realizează conform SR EN 12607-
2 şi SR EN 12607-1.

Bitumul rutier neparafinos şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să
prezinte o adezivitate de minim 80% faţă de agregatele naturale utilizate la
lucrarea respectivă. În caz contrar, se aditivează cu agenţi de adezivitate.

Adezivitatea se determină prin metoda spectrofotometrică conform SR
10696 şi/sau SR EN 12697-11.

Pentru agregatele de balastieră, adezivitatea se va determina obligatoriu
atât prin metoda cantitativă (conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11) cât şi
prin metoda calitativă, conform Normativ NE 022-2003 luându-se în considerare
adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasă.

Condiţiile care trebuie să le îndeplinească bitumul sunt arătate în tabelul 4.
Tabelul 4

Caracteristici Valori admisibile STANDARD
Penetratia la 25°C, (1/10 mm) 60-80 80-100 SR EN 1426:2007
Punctul de inmuiere IB, (°C) 48-55 44-49 SR EN 1427:2007
Ductilitatea la 25°C, (cm), min. 100 100 SR 61-97
Ductilitatea la 5°C, (cm), min. 4.0 5,0 SR 61-97
Punct de rupere Fraass, (°C),  max. -13 -15 SR EN 12593:2007

Punct de inflamabilitate Marcusson, (°C), min. 250 250 SR 5489:2008
Solubilitatea în solvenţi organici, (%), min. 99 99 SR EN 12592:2007
Stabilitatea prin încălzire în film subtire la 163°C

SR EN 12607-1(RTFOT) sau
 SR EN12607-2 (TFOT)

- pierderea de masa, (%), max. 0,80 0,80
- penetratia reziduala la 25°C, (%), min. 50 47
- cresterea punctului de inmuiere, (°C),

max.
9 9

- ductilitatea reziduala la 25°C, (cm), min. 50 75
Continut de parafina, (%), max. 2.0 2.0 SR EN 12606-1:2007
Densitatea la 15°C, (g/cm3), min. 0,995 0,992 STAS 35-81
Adezivitate pe agregat etalon, (%), min. 80 80 SR 10969:2007
Adezivitate pe agregatul folosit 80 80 SR 10969:2007

Indicele de instabilitate coloidala, (), max. 0.5 0.5 Conform Anexa 1 AND 537
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În cazul în care adezivitatea bitumului faţă de agregatele naturale este mai
mică de 80 % este obligatorie aditivarea bitumului şi reverificarea adezivităţii
bitumului aditivat. În acest caz contractantul va furniza toate detaliile necesare
despre aditivul utilizat şi va descrie metodologia folosită în procesul de control al
amestecului aditiv - bitum, precum şi tehnologia pe care o propune pentru
preparare, stocare, transportul şi punerea în operă a bitumului aditivat în vederea
obţinerii avizului investitorului.

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează
separat, pe tipuri de bitum, în conformitate cu specificaţiile producătorului de
bitum, respectiv specificaţiilor tehnice de depozitare ale staţiilor de mixturi
asfaltice. Perioada şi temperatura de stocare va fi aleasă în funcţie de
specificaţiile producătorului, astfel încât caracteristicile iniţiale ale bitumului să nu
sufere modificări la momentul preparării mixturii.

Se recomandă ca la stocare temperatura bitumului să fie de 120 °C....140
°C, iar cel modificat de minimum 140 °C şi recirculare 20 minute la începutul zilei
de lucru.

Fiecare transport de bitum va fi însoţit de un certificat de calitate eliberat de
laboratorul întreprinderii producătoare întocmit conform dispoziţiilor legale în
vigoare.

Pentru amorsări se vor utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere
rapida (EBCR 60) sau (EBCR 65), conform SR 8877/1 şi SR EN 13808, cu
caracteristicile prezentate în tabelul următor : Tabelul 5

Nr.
crt.

Caracteristici Valori admisibile Metoda
de analizaEBCR 60 EBCR 65

1. Conţinutul de bitum rezidual, %, min. 58 63 SR 8877/1
2. Omogenitate (rest pe sita de 0,63 mm), max. 0,5 0,5 SR 8877/1
3. Vâscozitate Engler la 20oC, 1) 5-15 7-15 SR 8877/2
4. Indice de rupere IR:

- metoda I (cu filer) max. 80 max. 80 AND 551
- metoda II (cu fracţiune sub 0,09 mm extrasă
din filer) max. 20 max. 20 AND 551

5. Stabilitatea la stocare (rest pe sita de 0,63 mm
după 7 zile), % max. 0,5 0,5 SR 8877/1

6. Stabilitatea la transport (rest pe sita de 0,63
mm după o oră de agitare şi 24 de ore de
repaos), % max.

0,5 0,5 SR 8877/1

7. Adezivitatea pe agregat natural utilizat în
lucrare, % min., conform SR 10969 min. 80 min. 80 SR 10969
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Bitumul utilizat la prepararea emulsiilor va fi tip D 50/70 conform SR EN
12591.

La aprovizionare se vor verifica datele din Declaraţia de performanță cu
performanțele produsului, si se vor efectua verificări ale caracteristicilor
produsului, conform tab. 4 pentru bitum şi tab. 5pentru emulsii bituminoase,
pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:
- 500 t. bitum/bitummodificat din acelaşi sortiment;
- 100 t. emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment.

4. Controlul calităţii materialelor

Materialele destinate fabricării mixturii asfaltice tip BADPC 20 se vor
verifica în conformitate cu prescripţiile din standardele respective şi condiţiile
prezentate anterior. Verificările şi determinările se execută de laboratoare
autorizate/acreditate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi constau din:

Pietriş concasat
▫ granulozitatea STAS 4606, SR EN 933-1
▫ indice de formă SR EN 933-4
▫ conţinut de particule fine sub 0,063 mm SR EN 933-1
▫ conţinutul de impurităţi STAS 4606, SR EN 933-7

Bitum
▫ penetraţia la 25˚C SR EN 1426, SR EN 12591
▫ punct de înmuiere prin metoda inel şi bilă SR EN 1427, SR EN 12591

Nisip
▫ granulozitatea STAS 4606, SR EN 933-1
▫ conţinutul de impurităţi STAS 4606, SR EN 933-7
▫ echivalent de nisip SR EN 933-8
▫ calitatea particulelor fine SR EN 933-9
▫ conţinut de particule fine sub 0,063 mm SR EN 933-1

Filer
▫ fineţea, umiditatea STAS 539

5. Modul de fabricare a mixturilor

Compoziţia mixturilor
Compoziţia mixturii asfaltice BADPC 20 se va stabili pe baza unui studiu

preliminar aprofundat ţinându-se seama de respectarea condiţiilor tehnice
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precizate în prescripţiile tehnice impuse de prezentul caietul de sarcini. Studiul îl
face executantul în cadrul unui laborator autorizat/acreditat conform
reglementărilor tehnice în vigoare.

Studiile asupra compoziţiei mixturii BADPC 20 vor comporta analizele de
laborator referitoare la încercarea Marshall (stabilitatea la 600C; indicele de
curgere - fluaj - la 600C, densitate aparentă, absorbţia de apă), cu încadrarea în
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Pentru mixtura BADPC 20 limitele procentelor de agregate naturale din
agregatul total sunt date în tabelul 6.

Tabelul 6
Agregate naturale % din agregatul total Mixtură asfaltică tip BADPC 20

Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm 4…9
Filer şi nisip 0,1...4 mm rest până la 100
Pietriş concasat cu dimensiunea peste 8 mm 39…58

Granulozitatea agregatelor naturale din mixtura BADPC 20 trebuie să fie
cuprinsă în limitele date în tabelul 7.

Tabelul 7
Nr.
crt. Specificaţii Mixtură asfaltică tip

BADPC 20
1. Curba granulometrică a agregatului natural
 Treceri prin site cu ochiuri pătrate conform SR EN 933-2

- trece prin sita de 25 mm, % 90…100
- trece prin sita de 16 mm, % 73…90
- trece prin sita de 12,5 mm, % 56…74
- trece prin sita de 8 mm, % 40…60
- trece prin sita de 4 mm, % 28…45
- trece prin sita de 2 mm, % 20…35
- trece prin sita de 1 mm, % 14…30
- trece prin sita de 0,125 mm, % 5…10
- trece prin sita de 0,063 mm, % 3…7

Note: 1. La mixturile asfaltice BADPC 20 se foloseşte nisip din concasarea agregatelor
naturale sau în amestec cu nisip natural sortat, în acest caz proporţia de nisip
natural din amestecul de nisipuri va fi de max.50%.

2. Nisipul de concasare poate fi rezultat din concasarea agregatelor de râu sau
nisip de concasare sort 0-4 sau savură sort 0-8.

Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studiile preliminare de laborator
conform SR EN 12697-6, SR EN 12697-23, trebuie să se încadreze între limitele
arătate în tabelul 8 şi are la bază o masă volumică medie a agregatelor de 2,650
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kg/m3. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, conţinutul de bitum se
va corecta cu un coeficient „a=2,650/d” unde „d” este masa volumică reală
(declarată de producător şi verificată de laboratorul antreprenorului) a
agregatelor inclusiv filerul (media ponderată conform fracţiunilor utilizate la
compoziţie), în kg/m3 şi se determină conform SR EN 1097/6.

Tabelul 8

Tipul mixturii asfaltice Conţinutul de liant
din masa mixturii asfaltice, %

Raportul filer/liant,
recomandat

BADPC 20 min. 4.2 1,0 …2,1

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice
Pentru drumuri de clasă tehnică III-V, caracteristicile fizico-mecanice

ale mixturii asfaltice BADPC 20 trebuie să îndeplinească în timpul studiului de
laborator şi al controalelor de fabricaţie condiţiile din tab. 9. Pentru drumurile de
clasa tehnică V nu este obligatorie determinarea caracteristicilor mixturilor
asfaltice prin încercări dinamice.

Tabelul 9

BADPC 20 - Caracteristici pe cilindri Marshall Drum de clasa
tehnică III - V

Stabilitatea (S) la 600C, KN, 5…13
Indice de curgere (I) mm 1,5…4,0
Raportul S/I, KN/mm, min. 1,2
Densitate aparentă, kg/m3, min. 2250
Absorbţie de apă, % vol. 1,5…6,0
Sensibilitate la apă, % 60…90

Strat de legătură - Caracteristici determinate prin încercări
dinamice

Drum de clasa
tehnică III - IV

Volum de goluri, la 120 giraţii, % max 10,5
Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic):
- deformaţia la 400C, 200 KPa şi 10.000 impulsuri, mm/m, max.
- viteza de deformaţie la 400C, 200 KPa şi 10000 impulsuri, mm/m/ciclu,
max.

30.000
3

Modulul de rigiditate la 20 0C, 124 ms, MPa, min. 4.500
Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică solicitată la întindere indirectă:
Număr minim de cicluri până la fisurare la 150C, minim 300.000

Rezistenţa la oboseală, epruvete trapezoidale sau prismatice
ɛ6 10-6, minim 150
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Prepararea mixturii asfaltice tip BADPC 20
Mixturile asfaltice se vor prepara în instalaţii prevăzute cu dispozitive de

predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale,
dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi a filerului, precum şi dispozitiv
de malaxare forţată a agregatelor cu liantul bituminos, toate aceste dispozitive cu
verificarea metrologică în vigoare.

Abaterile in valoare absolută ale compoziţiei mixturilor asfaltice faţă de
amestecul de referinţă prestabilit (dozaj) se vor încadra in valorile limită din
tabelul 9 cu încadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice prevăzute in
prezentul caiet de sarcini si verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabelul 10
Treceri pe sita de,

mm
Abateri admise faţă de reţetă,

(%), în valoare absolută
20 ±5
16 ±5

12,5 ±5
8 ±5
4 ±4
2 ±4
1 ±3

0,125 ±1,5
0,063 ±1,0

Pentru conţinutul de liant, abaterea admisă faţă de reţeta aprobată de
beneficiar trebuie să fie cuprinsă în intervalul (0…0,2) %.

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturilor asfaltice
se vor încadra în intervalele impuse, conform tabelului 11, cu menţiunea că
temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuţia
straturilor rutiere bituminoase în zone climatice reci.

Tabelul 11

Nr. crt. Tipul liantului Agregate naturale Bitum Mixtura asfaltică l
a ieşirea din malaxor

Temperatura , în ˚C
1 D 70/100 140….190 150….170 140….180

Executantul are obligaţia de a regla temperatura mixturii asfaltice la ieşirea
din malaxor, inclusiv utilizarea de bene termoizolante şi/sau utilizarea de prelate,
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astfel încât în condiţiile concrete de transport (distanţă şi mijloace de transport) şi
climatice, la locul de punere în operă stabilit de beneficiar, să fie asigurate
temperaturile de punere în operă de min.140˚C la începerea compactării şi de
min. 110˚C la terminarea compactării.

Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile din
tabelul 11, în scopul  evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul
tehnologic.

Durata de malaxare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie suficientă
pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a
filerului cu liantul bituminos.

Pentru verificarea compoziţiei mixturii asfaltice se va determina, conform
SR EN 12697-6-2004, SR EN 12697-23-2004, granulozitatea agregatelor
minerale şi dozajul de bitum care trebuie să corespundă dozajelor stabilite de
laborator. Bitumul conţinut în mixtura asfaltică prelevată pe parcursul execuţiei
lucrărilor, de la malaxor sau de la aşternere, trebuie să prezinte un punct de
înmuiere IB cu maximum 90oC mai mare decât bitumul utilizat la prepararea
mixturii asfaltice. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697–27,
iar pregătirea probelor în vederea extragerii bitumului-conform SR EN 12697-28 .

Abaterile admise faţă de granulozitatea stabilită prin reţetă sunt înscrise în
tabelul nr.10. Pentru conţinutul de liant, abaterea admisă faţă de reţeta aprobată
de beneficiar poate fi cuprinsă în intervalul (0 …. 0,2 )%.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice BADPC 20 trebuie să
corespundă condiţiilor cuprinse în tabelul nr.9 din prezentul caiet de sarcini.
Încercările de laborator se vor efectua conform metodologiei prevăzute în SR EN
12697-6, SR EN 12697-23, SR EN 12697-27, SR EN 12697-28,SR EN 12697-
34+A1şi SR EN 12697-35+A1 pe probe de mixtură asfaltică prelevate de la
malaxor sau de la aşternere înainte de compactare.

6. Modul de punere în operă

Transport
Transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene

metalice bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatură, curăţate de
orice corp străin şi uscate înainte de încărcare. La distanţe de transport mai mari
de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum şi pe
vreme rece (+10 oC …..+15 oC ), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate
speciale, imediat după încărcare.
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Utilizarea de produse succesibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca
cu acesta (motorină, păcură, etc.) este interzisă.

Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de productivitatea
instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice, de cerinţele beneficiarului şi de
posibilităţile de punere în operă, evitându-se eventuale perioade de aşteptare ce
ar determina scăderea temperaturii mixturii asfaltice.

Pregătirea stratului suport
Înainte de aşternerea betonului asfaltic, suprafaţa stratului suporttrebuie să

fie bine curăţată, iar dacă este cazul remediată și reprofilată. Eventualele
reprofilări / egalizări vor fi făcute din aceeași mixtură ca si stratul superior, care
urmează a se executa.

Suprafaţa stratului suport trebuie să fie uscată.
Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie amorsat.
Aşternerea

Aşternerea mixturilor asfaltice este interzisă la temperaturi ale stratului
suport mai mici de 10 0C şi pe suprafeţe umede.

Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în mod uniform atât din punct
de vedere al grosimii cât şi al afânării.

În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii
mixturii rămasă necompactată în amplasamentul repartizatorului, până la 1100C,
se procedează la scoaterea acestui utilaj din zona de întrerupere, se
compactează imediat suprafaţa nivelată şi se îndepărtează resturile de mixtură
rămasă la capătul benzii.

Viteza de aşternere cu finisorul trebuie să fie adaptată cadenţei de sosire a
mixturilor de la staţie şi cât se poate de constantă ca să se evite total opririle.
Funcţie de performanţele finisorului viteza de aşternere poate fi de 2,5…4,0 m/s.

În buncărul utilajului de aşternere trebuie să existe în permanenţă
suficientă mixtură pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului.

Punerea în operă a mixturii asfaltice va trebui să fie efectuată cu ajutorul
unui finisor capabil de a le repartiza fără să producă segregarea lor, respectând
profilele şi grosimile fixate prin proiect şi să fie prevăzute cu un sistem de
nivelare automat.

Temperatura de aşternere
Aşternerea mixturilor asfaltice se poate executa la temperaturi ale stratului

suport de minim +10oC pe o suprafaţă uscată. Execuţia trebuie întreruptă pe timp
de ploaie.
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Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere min.1400C iar la compactare
temperaturile conform tabelului 12.

Tabelul 12
Tipul liantului utilizat Temperatura mixturii asfaltice la compactare

0C, min
început sfârşit

D 70/100 140 110

Măsurarea temperaturii va fi efectuată din masa mixturii în buncărul
finisorului.

Temperatura se va fixa definitiv în timpul punerii la punct a modului de
compactare pentru a obţine compactitatea optimă.

Mixturile bituminoase care nu vor respecta regimul termic prevăzut în
tabelele 11 şi 12 din prezentul caiet de sarcini, vor fi refuzate.

Aceste mixturi trebuie să fie imediat evacuate din şantier. În acelaşi fel se
va proceda şi cu mixturile asfaltice care se răcesc în buncărul finisorului ca
urmare a unei defecţiuni.

Rosturi longitudinale şi transversale
La executarea îmbrăcăminţilor bituminoase se va acorda o atenţie

deosebită realizării rosturilor de lucru. După compactarea stratului din prima
bandă rămâne pe marginea adiacentă a benzii alăturate o zonă îngustă de câţiva
centimetri mai puţin compactată şi în general deformată. Aceeaşi situaţie se
produce şi la întreruperea lucrului în secţiunea transversală din capătul benzii
respective, dar pe o zonă mai mare, de regulă 10 cm lăţime.

În ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda
adiacentă zonelor aferente rosturilor de lucru se taie pe toată grosimea stratului
astfel încât să rezulte o muchie vie verticală. Această operaţie nu este necesară
în cazul rostului longitudinal al stratului de legătură dacă stratul întrerupt s-a
executat pe lungimea respectivă în aceeaşi zi cu stratul de pe banda adiacentă.

În profil longitudinal racordarea îmbrăcăminţii noi cu îmbrăcămintea veche
existentă se face printr-o pană cu pantă de 0,05% de lungime variabilă funcţie de
grosimea stratului.

Se recomandă ca racordarea în plan a îmbrăcăminţii noi cu stratul existent
să se realizeze în "V" sub un unghi de 450 .

Rosturile separând mixturile asfaltice răspândite de la o zi la alta trebuie să
fie realizate în aşa fel încât să asigure o tranziţie perfectă şi continuă între
suprafeţele vechi şi noi.
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Marginea vechii benzi va fi amorsată cu emulsie de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel puţin cu un

metru.
Marginea benzii vechi va fi decapată pe întreaga sa lăţime eliminând o

lungime de bandă de circa 50 cm.
Suprafaţa proaspăt creată prin decupare va fi badijonată cu emulsie de

bitum exact înainte de realizarea benzii noi.
Compactarea
Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executată ca

să se obţină valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de
deformabilitate şi suprafaţare.

Pentru obținerea gradului de compactare (de 96% pentru strat de
legătură sau strat de bază) se execută un sector de probă și se determină
numărul optim de treceri ale compactoarelor, funcție de performanțele acestora,
tipul și grosimea stratului de compactat.

Compactarea se va executa în lungul drumului, de la margine spre ax; pe
sectoarele în pantă sau cu pantă transversală unică, se efectuează de la
marginea mai joasă spre cea mai ridicată.

Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, pentru a se evita vălurirea
îmbrăcăminţii.

Suprafaţa stratului se va controla în permanenţă, micile denivelări care
apar pe suprafaţă se corectează după prima trecere a rulourilor compactoare pe
toată lăţimea.

Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare
cu pneuri şi compactoare cu rulouri netede, prevăzute cu dispozitive de vibrare
adecvate astfel încât să se obţină un grad de compactare de minim 96% pentru
fiecare strat de legătură sau strat de bază, considerând că numărul minim de
treceri ale compactoarelor uzuale este cel menţionat în tabelul 13.

Tabelul 13

Tip strat

Atelier de compactare
A B

Compactor cu
pneuri de 160KN

Compactor cu rulouri
netede de 120 KN

Compactor cu rulouri
netede de 120 KN

Număr de treceri minime
Strat de legătură 12 4 14



S.C .PROIECT  GROUP S . R .L .
ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 -
Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA
Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ;
RO63BTRL0280G90841XX - Banca Transilvania P.Neamt

Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS

Acest proiect este proprietatea intelectuala  a SC Proiect Group
SRL, fiind folosit pentru scopul in care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice reproducere sau copiere fara
permisiunea prealabila a societatii este interzisa  si va atrage
raspunderi legale .

„ REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ
155F KM 38+820 - 38+890 - afectate de precipitatiile din
lunile mai, iunie anul 2016.

Pag. 36
Proiect nr.C.08/2016
Contr.nr.9157/169/16
.09.2016Documentatie de licitatie - DL.- CAIETE DE SARCINI

Se recomandă utilizarea compactoarelor cu pneuri cu grosime mare de
contact concomitent cu cilindri compactori cu rulouri metalice. Cilindri vibratori
sunt de asemeni consideraţi ca adecvaţi în acest scop.

În timpul cilindrării bandajele rulourilor cilindrului compresor trebuie
menţinute umede cu apă suficientă şi nu în exces, pentru a evita lipirea mixturii
asfaltice. Viteza nu trebuie să depăşească 5 km/h pentru cilindri cu rulouri
metalice şi 8 km/h pentru compactoarele cu pneuri. Orice schimbare de direcţie
pronunţată a cilindrului compactor trebuie făcută pe material stabil - cilindrat.

Nu se permite staţionarea cilindrilor compactori pe suprafaţa finisată
înainte ca aceasta să fie deplin răcită şi stabilizată.

Controlul procesului tehnologic
Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice:

- funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică la:
începutul fiecărei zile de lucru;

- funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător:

permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent.

Controlul procesului tehnologic de execuţie a straturilor bituminoase:
- pregătirea stratului suport: zilnic la începerea lucrării pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două

ori pe zi;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic;
- modul de execuţie a rosturilor: zilnic.

Verificarea compoziţie mixturii asfaltice conform dozajului prestabilit:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din

malaxor înainte de adăugarea liantului: zilnic sau ori de câte ori se observă
o calitate necorespunzătoare a mixturii asfaltice;

- conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: începutul fiecărei zile
de lucru;

- compoziţia mixturii asfaltice (compoziţia granulometrică şi conţinutul de
bitum) prin extracţii, pe probe din mixtură prelevate de la malaxor sau
aşternere: zilnic.
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7. Verificarea îmbrăcăminţilor gata executate

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare și absorbția de apă,
- rezistența la deformații permanente,
- elementele geometrice ale stratului executat
- caracteristicile suprafeței stratului executat.

Verificarea se face pe:
- mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau aşternere: câte o probă de 20

kg. pentru fiecare 400 tone de mixtură asfaltică dar cel puţin una pe zi;
- îmbrăcăminţi gata executate: o placă de minimum (40 x 40) cm pentru

fiecare 7000 m2suprafaţă executată;
- pentru verificare densităţii, absorbţiei şi grosimii straturilor se vor preleva

carote;
- pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode

nedistructive omologate;
- in situ pe îmbrăcăminţi gata executate.

Probele se iau în prezenţa delegatului executantului şi al beneficiarului de
către un laborant autorizat, la aproximativ 1 m de la marginea îmbrăcăminţii,
încheindu-se un proces verbal de recoltare probe. Zonele care se stabilesc
pentru prelevarea probelor sunt alese astfel încât ele să reprezinte cât mai corect
aspectul calitativ al îmbrăcămintei executate.

Pentru caracterizarea unor sectoare limitate şi izolate cu defecţiuni vizibile
stabilite de beneficiar sau de comisia de recepţie se pot preleva probe
suplimentare, care vor purta o menţiune specială.

Îmbrăcămintea asfaltică din BADPC 20 trebuie să îndeplinească condiţiile
din tabelul 14.

Tabelul 14
Nr.
crt.

Caracteristica Condiţii de
admisibilitate

Metoda de incercare

1 Planeitatea în profil longitudinal. 1)

Indice de planeitate, IRI, m/km:
- drumuri de clasă tehnică V

≤ 2,5
Reglementări tehnice în

vigoare privind măsurarea
indicelui de planeitate.

Măsurătorile se vor efectua
din 10 in 10 m, iar in cazul

sectoarelor cu denivelări mari
se vor determina punctele de
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maxim.
2 Planeitatea în profil longitudinal.

Denivelări admisibile măsurate sub
dreptarul de 3 m, mm:
- drumuri de clasă tehnică IV-V

≤ 4,0 SR EN 13036-7

3 Planeitatea în profil transversal, mm/m.
±1,0

Echipamente electronice
omologate sau metoda

şablonului.
4 Omogenitate. Aspectul suprafeţei -

degradări sub formă de exces de bitum,
fisuri, zone poroase, deschise, şlefuite

fără Vizual

NOTA  1 Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de
planeitate IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m.
NOTA 2 Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul
transversal, apariţia făgaşelor şi se face cu echipamente electronice omologate sau metoda
şablonului.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice BADPC 20 trebuie

să corespundă condiţiilor din tabelul 9 şi din tabelul 15. Determinările se fac
conform metodologiei prevăzute în SR EN 12697-6-2004, SR EN 12697-23-
2004, SR EN 12697-27-2002, SR EN 12697-28-2002, SR EN 12697-
34+A1:2007 şi SR EN 12697-35+A1:2007 pe probe de mixturi asfaltice prelevate
de la malaxor sau de la aşternere, înainte de compactare.

Compactarea stratului se verifică prin stabilirea gradului de compactare şi
prin încercări de laborator pe carote Φ 200 mm.

Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea
aparentă a mixturii compacte din strat şi densitatea aparentă determinată pe
epruvete Marshall preparate în laborator din mixtura respectivă.

Densitatea aparentă a mixturii din strat se poate determina prin carote
prelevate din stratul gata executat sau prin măsurători „in situ“ cu
gamadensimetrul.

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării
constau în determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe
(100x100 mm) sau pe carote cilindrice cu Ø100 mm sau Ø 200 mm netulburate.

Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze
în limitele din tabelul 15.
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Tabelul 15

Nr. crt. Caracteristici Tipul mixturii
BADPC 20

1. Densitate aparentă, kg/m3, min. 2250
2. Absorbţie de apă, % vol. 3…8
3. Grad de compactare, % min. 96

Abateri limită la elemente geometrice
Grosimile straturilor vor fi cele prevăzute în profilul transversal tip al

proiectului. Nu se admit abateri în minus de la grosimea din proiect, iar dacă sunt
respectate condiţiile privind uniformitatea suprafeţei şi a gradului de compactare,
abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării.

Lăţimile straturilor vor fi cele prevăzute în proiect. Abaterile limită locale
admise la lăţimea îmbrăcămintei vor fi cuprinse în intervalul ± 20mm;

Abaterile limită admise la cotele profilului transversal sunt de ± 5 mm/m faţă
de cotele profilului proiectat.

La cotele profilului longitudinal se admite o abatere limită locală de ±5 mm,
cu condiţia respectării pasului de proiectare adoptat.

8. Semnalizarea lucrărilor si  măsuri privind
sănătatea şi securitatea în muncă

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare asigurării semnalizării
lucrărilor în conformitate cu reglementările şi legislaţia în vigoare.

Semnalizarea lucrărilor şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe tot
parcursul derulării execuţiei, se va efectua conform prevederilor din:

- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condiţiile de închidere a circulaţiei rutiere sau de instituire a
restricţiilor, în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice,
publicat în M.O. nr.397/24.08.2000 şi broşură.

- Instrucţiuni privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă privind lucrările de
construcţii, întreţinere şi exploatare a drumurilor şi podurilor, cu respectarea
legislaţiei în vigoare la data execuţiei lucrărilor.

Întocmit,
ing. Catalin Cegus
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CAIET DE SARCINI IV

STRAT DE UZURĂ DIN BAPC 16

1.Obiect şi domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le

îndeplinească mixtura asfaltică tip BAPC16 executată pe drum de clasa tehnică
V, în etapele de proiectare, controlul calităţii materialelor componente, preparare,
transport, punere în opera, precum şi straturile rutiere executate din acest tip de
mixturi utilizate ca strat de legătură în zonă climatică rece, şi executată în
conformitate cu prevederile Normativului de mixturi asfaltice executate la cald.
Condiții tehnice privind  proiectarea, prepararea  şi punerea în operă– ind. AND
605/2014.

2. Reglementări tehnice şi referinţe

Prestaţiile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor respecta
condiţiile tehnice prevăzute în actele normative specificate mai jos:

Reglementare Denumire
SR EN 933-1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică.
SR EN 933-2 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea

2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor.
SR EN 933-4 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea

4: Determinarea formei granulelor. Coeficient de formă.
SR EN 933-5 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea

5: Determinarea procentului de suprafeţe concasate si sfărâmate din agregatele
grosiere.

SR EN 933-7 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea
7: Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în
agregate.

SR EN 933-8 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea
8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip.

SR EN 933-9+A1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea
9 –Evaluarea parţilor fine.Încercarea cu albastru de metilen.

SR EN 1097-1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor.
Partea 1; Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval).

SR EN 1097-2 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor.
Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare - Los Angeles.

SR EN 1097-6 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor.
Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei.

SR EN 1367-1 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale
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agregatelor. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ.
SR EN 1367-2 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale

agregatelor. încercarea cu sulfat de magneziu.
SR EN 12591 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere.
SR EN 12593 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere Frass.
SR EN 1426 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetrabilităţii cu ac.
SR EN 1427 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi

bilă.
SR EN 12607-1 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub efectul căldurii

şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT.
SR EN 12607-2 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub efectul căldurii

şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT.
SR EN 12607-3 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii

şi aerului. Partea 2: Metoda RTF.
SR EN 12697-1 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 1: Conţinut de liant solubil.
SR EN 12697-2 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 2: Determinarea granulozităţii.
SR EN 12697-4 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 4: Recuperarea bitumului: coloană de fracţionare.
SR EN 12697-5 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 5: Determinarea densităţii maxime.
SR EN 12697-6
SR EN 12697-6+A1

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densităţii aparente a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-8 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-11 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum.

SR EN 12697-12 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-13 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 13: Măsurarea temperaturii.

SR EN 12697-17 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă.

SR EN 12697-18 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 18: încercarea de scurgere a liantului.

SR EN 12697-19 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor.

SR EN 12697-22 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: încercare de ornieraj.

SR EN 12697-23 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 23: Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bitumi-
noase.

SR EN 12697-24 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 24: Rezistenţa la oboseală.

SR EN 12697-25 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 25: încercare la compresiune ciclică.

SR EN 12697-26 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 26: Rigiditate.

SR EN 12697-27 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 27: Prelevarea probelor.

SR EN 12697-28 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
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Partea 28: Pregătirea probelor pentru determinarea conţinutului de bitum, a
conţinutului de apă şi a compoziţiei granulometrice.

SR EN 12697-30 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.

SR EN 12697-31 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 31: Confecţionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

SR EN 12697-33 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 33: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu placă.

SR EN 12697-34 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 34: încercarea Marshall.

SR EN 12697-35 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 35: Malaxare în laborator.

SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice.
SR EN 13108-5 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică stabilizată.
SR EN 13108-7 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Mixtură asfaltică

poroasă.
SR EN 13108-20 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru

încercarea de tip.
SR EN 13108-21 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în

fabrică.
SR EN 13036-1 Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de

încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei
prin tehnica volumetrică a petei.

SR EN 13036-4 Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de
încercare. Partea 4: Metode de măsurare a aderenţei unei suprafeţe. încercarea
cu pendul.

SR EN 13036-7 Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de
încercare. Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de uzură ale
îmbrăcăminţilor rutiere: încercarea cu dreptar.

SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor utilizate
în construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.

SR EN 13808 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de
bitum.

SR EN 14023 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu
polimeri.

SR 61 Bitum. Determinarea ductilităţii.
SR 4032-1 Lucrări de drumuri. Terminologie.
SR 8877 - 1 Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Condiţii de calitate.
SR 8877 - 2 Lucrări de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo - vâscozităţii Engler a

emulsiilor bituminoase.
SR 10969 Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere şi a emulsiilor

cationice bituminoase faţă de agregatele naturale prin metoda
spectrofotometrică.

STAS 539 Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere.
STAS 863 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare.
STAS 1339-79 Lucrări de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale.
STAS 1598/1-89 Lucrări de drumuri. încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi

modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie.
STAS 1598/2-89 Lucrări de drumuri. încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere

existente. Prescripţii generale de proiectare şl de execuţie.
STAS 2900 - 89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor.
AND 535-1997 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stabilităţii în strat subţire a bitumului
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pentru drumuri. Încercarea TFOT
AND 536-1997 Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stabilităţii în strat subţire a bitumului

pentru drumuri. Încercarea RTFOT
SR EN 14895-2006 Bitum şi lianţi bituminoşi. Stabilizarea liantului unei emulsii de bitum sau bitum

fluxat sau fluidizat
SR EN 14896-2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea viscozităţii dinamice a emulsiilor

bituminoase, lianţilor bituminoşi fluidifiaţi şi fluxaţi. Metoda cu vâscozimetrul mobil
rotitor

AND 551-1999 Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice
utilizate la lucrările de drumuri

AND 552 - 1999 Normativ privind condiţiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice
utilizate la lucrările de drumuri

AND 547-1998 Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţi rutiere
moderne

SR EN 1427-2002 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi
bilă.

SR EN 13242 -2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria
civilă şi în construcţii de drumuri.

3.Materiale
Pentru prepararea mixturii bituminoase BAPC 16 se va utiliza un amestec

de sorturi din agregate naturale neprelucrate şi prelucrate care trebuie să
satisfacă condiţiile de calitate în conformitate cu prevederile standardelor după
cum urmează:

- nisip natural sort 0-4;
- nisip de concasare sort 0-4;
- pietrişuri concasate sorturile 4-8 şi 8-16;

Granulozitatea agregatelor naturale precizate în prezentul caiet de
sarcini trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- conţinutul de granule ce rămân pe sita superioară dmax, % max.5%;
- conţinutul de granule ce trec prin sita inferioară dmin, % max.10%;

Agregatele naturale utilizate pentru lucrări de drumuri trebuie să provină din
roci omogene, fără urme de degradare, rezistente la îngheţ - dezgheţ. Natura şi
caracteristicile petrografice - mineralogice trebuie să fie conform SR EN 932-3
şi SR EN 12407:2007.

Agregatele naturale nu trebuie să conţină corpuri străine, pirite, limonite sau
săruri solubile.

Se interzice folosirea agregatelor naturale provenite din dolomit şi
agregatele cu un conţinut de granule constituite din roci alterate, moi,
friabile, poroase şi vacuolare mai mare de 5%.

Determinarea conţinutului de granule alterate, moi, friabile, poroase şi
vacuolare se face vizual, pe fiecare sort analizat, pe probe de minimum 150 granule,
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prin separarea acestora de restul granulelor. Masa granulelor selectate astfel nu
trebuie să depăşească procentul menţionate mai sus pentru fiecare sort în parte.

3.1 Nisip natural
La prepararea mixturii tip BAPC 16 se utilizează nisipul natural sort 0-4 mm,

care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în tabelul 1.
Tabelul 1

Nr.
crt. Caracteristica determinată Condiţii de calitate

pentru nisipul natural Metoda de încercare

1 Conținut de granule în afara sortului - rest pe
ciurul superior (dmax), %, max. 5 SR EN 933-1

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1

3 Coeficient de neuniformitate, (Un) %, min. 8 *

4

Conţinut de impurităţi:
- corpuri străine, %, max.
- conţinut de humus (culoarea soluţiei de
NaHO), max.

nu se admit
galben

SR EN 933-7 si vizual
STAS 1744

5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8

6 Conţinut de particule fine sub 0,063 mm,
%max. 10 (f10) SR EN 933-1

7 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm
(valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Un = d60/d10 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea
granulozităţii d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru
verificarea granulozităţii

3.2 Nisip de concasare

Nisipul de concasare utilizat pentru prepararea mixturii tip BADPC 20
trebuie să fie sortul 0-4 mm şi să îndeplinească specificaţiile prevăzute în tabelul 2.

Tabelul 2

Nr.
crt. Caracteristica determinată Condiţii de calitate

pentru nisipul natural Metoda de încercare

1 Conținut de granule în afara sortului - rest pe
ciurul superior (dmax), %, max. 5 SR EN 933-1
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2 Granulozitate continuă SR EN 933-1

3 Conţinut de impurităţi:
- corpuri străine, %, max. nu se admit vizual

4 Conţinut de particule fine sub 0,063mm,
%max. 10 (f10) SR EN 933-1

5 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm
(valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9

Pentru un conţinut de particule fine mai mic de 3 %, nu este necesară efectuarea unei încercări cu
albastru de metilen pentru aprecierea calităţii acestora.

3.3 Pietrişconcasat
Pietrişurile concasate utilizate pentru prepararea mixturii tip BAPC 16 trebuie

să îndeplinească condiţiile prevăzute în tabelul 3.
Tabelul 3

Nr.
crt. Caracteristica determinată

Cond. de adm.
Pietriş concasat Metoda de

încercare4-8 8-16

1
Conținut de granule în afara sortului:
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
- trecere pe ciurul inferior (dmin), %, max.

(Gc 90/10)
1-10
 10

SR EN 933-1

2 Conținut de particule sparte, %, min. 90 (C90/1) SR EN 933-5
3 Coeficient de aplatizare, %, max 25 (A25) SR EN 933-3
4 Indice de formă, %, max. 25 (SI25) SR EN 933-4

5 Conținut de impurități - corpuri străine nu se admit SR EN 933-7
şi vizual

6 Conținut în particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1.0 (f1,0) 0.5 (f0,5) SR EN 933-1

7 Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru),
max 2 SR EN 933-9

8 Rezistenta la fragmentare coeficient LA, %, max. 25 (LA25)
pt. clasa tehnica IV-V SR EN 1097-2

9 Rezistenta la uzură coeficient micro-Deval, %,
max. .

20 (MDE20)
pt. clasa tehnica IV-V SR EN 1097-1

10 Sensibilitatea la îngheț-dezgheț
- pierderea de masă (F), %, max. 2 (F2) SR EN 1367-1

11 Rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu, %,
max. 6 SR EN 1367-2

12 Conţinut de granule alterate, moi, friabile, poroase
şi vacuolare, %, max 5 *

* Determinarea conţinutului de granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare se face vizual prin
separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterate, moi, friabile, poroase şi/sau vacuolare.
Masa granulelor selectate astfel nu trebuie să depăşească 5% din masa agregatului formată din min.
150 grame din fiecare sort analizat.



S.C .PROIECT  GROUP S . R .L .
ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 -
Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA
Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ;
RO63BTRL0280G90841XX - Banca Transilvania P.Neamt

Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS

Acest proiect este proprietatea intelectuala  a SC Proiect Group
SRL, fiind folosit pentru scopul in care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice reproducere sau copiere fara
permisiunea prealabila a societatii este interzisa  si va atrage
raspunderi legale .

„ REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ
155F KM 38+820 - 38+890 - afectate de precipitatiile din
lunile mai, iunie anul 2016.

Pag. 46
Proiect nr.C.08/2016
Contr.nr.9157/169/16
.09.2016Documentatie de licitatie - DL.- CAIETE DE SARCINI

Determinarea conţinutului de granule alterate, moi, friabile, poroase şi
vacuolare se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca
alterate, moi, friabile, poroase şi/sau vacuolare. Masa granulelor selectate astfel nu
trebuie să depăşească 5% din masa agreatului formată din min. 150 grame din
fiecare sort analizat.

3.4 Filer
Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie să îndeplinească

specificaţiile SR EN 13043 şi STAS 539.  Filerul trebuie sa aibă:
- fineţea (conţinutul în părţi fine 0,09 mm) min. 80%
- umiditatea max.   2%

Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor al filerului.
Filerul se va depozita în încăperi acoperite, ferite de umezeală sau în

silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
La aprovizionare, filerul va fi însoţit de Declaraţia de conformitate cu

performanţele produsului şi se va verifica obligatoriu granulozitatea şi umiditatea
pe lot, sau pentru maxim 100 tone.

3.5 Liant
Având în vedere că lucrarea se situează în zona climatică rece pentru

realizarea îmbrăcăminţilor asfaltice din mixtură tip BAPC 16 se va utiliza bitum
neparafinos pentru drumuri tip D 50/70.

Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 + Anexa Naţională NB, şi SR
EN 14023 + Anexa Naţională NB, bitumul trebuie să prezinte condiţia
suplimentară de ductilitate la 25 °C (determinată conform SR 61):
• mai mare de 100 cm pentru bitumul tip D 50/70;
• mai mare de 50 cm pentru bitumul tip D 50/70 îmbătrânit prin metoda
TFOT/RTFOT1);

Nota 1) Îmbătrânirea TFOT şi RTFOT se realizează conform SR EN 12607-
2 şi SR EN 12607-1.

Bitumul rutier neparafinos şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să
prezinte o adezivitate de minim 80% faţă de agregatele naturale utilizate la
lucrarea respectivă. În caz contrar, se aditivează cu agenţi de adezivitate.

Adezivitatea se determină prin metoda spectrofotometrică conform SR
10696 şi/sau SR EN 12697-11.

Pentru agregatele de balastieră, adezivitatea se va determina obligatoriu



S.C .PROIECT  GROUP S . R .L .
ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 -
Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA
Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ;
RO63BTRL0280G90841XX - Banca Transilvania P.Neamt

Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS

Acest proiect este proprietatea intelectuala  a SC Proiect Group
SRL, fiind folosit pentru scopul in care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice reproducere sau copiere fara
permisiunea prealabila a societatii este interzisa  si va atrage
raspunderi legale .

„ REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ
155F KM 38+820 - 38+890 - afectate de precipitatiile din
lunile mai, iunie anul 2016.

Pag. 47
Proiect nr.C.08/2016
Contr.nr.9157/169/16
.09.2016Documentatie de licitatie - DL.- CAIETE DE SARCINI

atât prin metoda cantitativă (conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11) cât şi
prin metoda calitativă, conform Normativ NE 022-2003 luându-se în considerare
adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasă.

Condiţiile care trebuie să le îndeplinească bitumul sunt arătate în tabelul 4.
Tabelul 4

Caracteristici Valori admisibile STANDARD
Penetratia la 25°C, (1/10 mm) 60-80 80-100 SR EN 1426:2007
Punctul de inmuiere IB, (°C) 48-55 44-49 SR EN 1427:2007
Ductilitatea la 25°C, (cm), min. 100 100 SR 61-97
Ductilitatea la 5°C, (cm), min. 4.0 5,0 SR 61-97
Punct de rupere Fraass, (°C),  max. -13 -15 SR EN 12593:2007

Punct de inflamabilitate Marcusson, (°C), min. 250 250 SR 5489:2008
Solubilitatea în solvenţi organici, (%), min. 99 99 SR EN 12592:2007
Stabilitatea prin încălzire în film subtire la 163°C

SR EN 12607-1(RTFOT) sau
 SR EN12607-2 (TFOT)

- pierderea de masa, (%), max. 0,80 0,80
- penetratia reziduala la 25°C, (%), min. 50 47
- cresterea punctului de inmuiere, (°C),

max.
9 9

- ductilitatea reziduala la 25°C, (cm), min. 50 75
Continut de parafina, (%), max. 2.0 2.0 SR EN 12606-1:2007
Densitatea la 15°C, (g/cm3), min. 0,995 0,992 STAS 35-81
Adezivitate pe agregat etalon, (%), min. 80 80 SR 10969:2007
Adezivitate pe agregatul folosit 80 80 SR 10969:2007

Indicele de instabilitate coloidala, (), max. 0.5 0.5 Conform Anexa 1 AND 537

În cazul în care adezivitatea bitumului faţă de agregatele naturale este mai
mică de 80 % este obligatorie aditivarea bitumului şi reverificarea adezivităţii
bitumului aditivat. În acest caz contractantul va furniza toate detaliile necesare
despre aditivul utilizat şi va descrie metodologia folosită în procesul de control al
amestecului aditiv - bitum, precum şi tehnologia pe care o propune pentru
preparare, stocare, transportul şi punerea în operă a bitumului aditivat în vederea
obţinerii avizului investitorului.

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează
separat, pe tipuri de bitum, în conformitate cu specificaţiile producătorului de
bitum, respectiv specificaţiilor tehnice de depozitare ale staţiilor de mixturi
asfaltice. Perioada şi temperatura de stocare va fi aleasă în funcţie de
specificaţiile producătorului, astfel încât caracteristicile iniţiale ale bitumului să nu
sufere modificări la momentul preparării mixturii.

Se recomandă ca la stocare temperatura bitumului să fie de 120 °C....140
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°C, iar cel modificat de minimum 140 °C şi recirculare 20 minute la începutul zilei
de lucru.

Fiecare transport de bitum va fi însoţit de un certificat de calitate eliberat de
laboratorul întreprinderii producătoare întocmit conform dispoziţiilor legale în
vigoare.

Pentru amorsări se vor utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere
rapida, conform SR 8877/1 (EBCR 60), sau emulsiile cu conţinut ridicat de bitum
(EBCR 65), au caracteristicile prezentate în tabelul următor :

Tabelul 5
Nr.
crt. Caracteristici Valori admisibile Metoda

de analizaEBCR 60 EBCR 65
1. Conţinutul de bitum rezidual, %, min. 58 63 SR 8877/1
2. Omogenitate (rest pe sita de 0,63 mm), max. 0,5 0,5 SR 8877/1
3. Vâscozitate Engler la 20oC, 1) 5-15 7-15 SR 8877/2
4. Indice de rupere IR:

- metoda I (cu filer) max. 80 max. 80 AND 551
- metoda II (cu fracţiune sub 0,09 mm extrasă din filer) max. 20 max. 20 AND 551

5. Stabilitatea la stocare (rest pe sita de 0,63 mm după 7 zile),
% max. 0,5 0,5 SR 8877/1

6. Stabilitatea la transport (rest pe sita de 0,63 mm după o oră
de agitare şi 24 de ore de repaos), % max. 0,5 0,5 SR 8877/1

7. Adezivitatea pe agregat natural utilizat în lucrare, % min.,
conform SR 10969-2007

min. 80 min. 80 SR 10969

Bitumul utilizat la prepararea emulsiilor va fi tip D 50/70 conform SR EN
12591.

La aprovizionare se vor verifica datele din Declaraţia de conformitate cu
performantele produsului, si se vor efectua verificări ale caracteristicilor
produsului, conform tab. 4 pentru bitum şi tab. 5 pentru emulsii bituminoase,
pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:
- 500 t. bitum/bitum modificat din acelaşi sortiment:
- 100 t. emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment

4. Controlul calităţii materialelor
Materialele destinate fabricării mixturii asfaltice tip BAPC 16 se vor verifica

în conformitate cu prescripţiile din standardele respective şi condiţiile prezentate
anterior. Verificările şi determinările se execută de laboratoare
autorizate/acreditate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi constau din:
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Pietriş concasat
▫ granulozitatea STAS 4606, SR EN 933-1
▫ indice de formă SR EN 933-4
▫ conţinut de particule fine sub 0,063 mm SR EN 933-1
▫ conţinutul de impurităţi STAS 4606, SR EN 933-7
Bitum
▫ penetraţia la 25˚C SR EN 1426, SR EN 12591
▫ punct de înmuiere prin metoda inel şi bilă SR EN 1427, SR EN 12591

Nisip
▫ granulozitatea STAS 4606, SR EN 933-1
▫ conţinutul de impurităţi STAS 4606, SR EN 933-7
▫ echivalent de nisip SR EN 933-8
▫ calitatea particulelor fine SR EN 933-9
▫ conţinut de particule fine sub 0,063 mm SR EN 933-1

Filer
▫ fineţea, umiditatea STAS 539

5. Modul de fabricare a mixturilor
Compoziţia mixturilor

Compoziţia mixturii asfaltice BAPC 16 se va stabili pe baza unui studiu
preliminar aprofundat ţinându-se seama de respectarea condiţiilor tehnice
precizate în prescripţiile tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini. Studiul îl
face antreprenorul, în cadrul unui laborator autorizat/acreditat conform
reglementărilor tehnice în vigoare.

Formula de compoziţie (reţeta de fabricaţie) a mixturii BAPC 16, susţinută
de studiile şi încercările efectuate conform prezentului caiet de sarcini, împreună
cu rezultatele obţinute se va supune aprobării reprezentantului beneficiarului.
Odată cu aceasta furnizorul va prezenta reprezentantului beneficiarului toate
documentele privind verificarea metrologică a instalaţiei de preparare a mixturii
asfaltice. Mixtura asfaltică BAPC 16 va fi preparată şi pusă în operă numai după
obţinerea de la beneficiar a aprobării asupra formulei de compoziţie a mixturii
BAPC 16.

Studiile asupra compoziţiei mixturii BAPC 16 vor comporta analizele de
laborator referitoare la încercarea Marshall (stabilitatea la 600C; indicele de
curgere - fluaj - la 600C, densitate aparentă, absorbţia de apă) pentru cinci
conţinuturi de liant repartizate de o parte şi de alta a conţinutului de liant reţinut,
cu încadrarea în prevederile prezentului caiet de sarcini.

Pentru mixtura BAPC 16 limitele procentelor de agregate naturale din
agregatul total sunt date în tabelul 6.
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Tabelul 6

Agregate naturale % din agregatul total
Tipul mixturii asfaltice

BAPC 16

Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm 8…13
Filer şi nisip 0,1...4 mm rest până la 100
Pietriş concasat cu dimensiunea peste 8 mm 15…34

Granulozitatea agregatelor naturale din mixtura BAPC 16 trebuie să fie cuprinsă în limitele date
în tabelul 7.

Tabelul 7

Specificaţii Mixtură asfaltică tip
BAPC 16

Curba granulometrică a agregatului natural
Treceri prin site cu ochiuri pătrate conform SR EN 933-2
- trece prin sita de 16 mm, % 90…100
- trece prin sita de 12,5 mm, % 80…95
- trece prin sita de 8 mm, % 66…85
- trece prin sita de 4 mm, % 42…66
- trece prin sita de 2 mm, % 30…50
- trece prin sita de 1 mm, % 22…42
- trece prin sita de 0,125 mm, % 8…15
- trece prin sita de 0,063 mm, % 7…10

Note: 1. La mixturile asfaltice BAPC 16 se foloseşte nisip din concasarea agregatelor naturale
sau în amestec cu nisip natural sortat, în acest caz proporţia de nisip natural din
amestecul de nisipuri va fi de max.50%.

2. Nisipul de concasare poate fi rezultat din concasarea agregatelor de râu sau nisip de
concasare sort 0-4 sau savură sort 0-8.

Toate dozajele privind agregatele, filerul, liantul sau unele adaosuri sunt
stabilite în funcţie de greutatea totală a materialului granular în stare uscată,
inclusiv părţile fine.

Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studiile preliminare de laborator
conform SR EN 12697-6, SR EN 12697-23, trebuie să se încadreze între limitele
arătate în tabelul 8 şi are la bază o masă volumică medie a agregatelor de 2,650
kg/m3. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, conţinutul de bitum se
va corecta cu un coeficient „a=2,650/d” unde „d” este masa volumică reală
(declarată de producător şi verificată de laboratorul antreprenorului) a
agregatelor inclusiv filerul (media ponderată conform fracţiunilor utilizate la
compoziţie), în kg/m3 şi se determină conform SR EN 1097/6.
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Tabelul 8

Tipul mixturii asfaltice Conţinutul de liant
din masa mixturii asfaltice, %

Raportul filer/liant,
recomandat

BAPC 16 min. 5.7 1,4 …2,3

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice

Pentru drumuri de clasă tehnică III-V, caracteristicile fizico-mecanice
ale mixturii asfaltice BAPC 16 trebuie să îndeplinească în timpul studiului de
laborator şi al controalelor de fabricaţie condiţiile din tab. 9. Pentru drumurile de
clasa tehnică V nu este obligatorie determinarea caracteristicilor mixturilor
asfaltice prin încercări dinamice.

Tabelul 9

BAPC 16 - Caracteristici pe cilindri Marshall
Drum de clasa
tehnică IV - V

Stabilitatea (S) la 600C, KN, 6,5…13
Indice de curgere (I) mm, max. 1,5…4,0
Raportul S/I, KN/mm, min. 1,6
Densitate aparentă, kg/m3, min. 2300
Absorbţie de apă, %, vol 1,5…5
Sensibilitate la apă, % 60…90

Strat uzură - Caracteristici pe cilindri confecţionaţi la presa giratorie
Volum de goluri, la 80 giraţii, % max 6,0
Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic):
- deformaţia la 500C, 300 KPa şi 10000 impulsuri, mm/m, max.
- viteza de deformaţie la 500C, 300 KPa şi 10000 impulsuri, mm/m/ciclu, max.

30.000
2

Modulul de rigiditate la 20 0C, 124 ms, MPa, min. 4.000
Caracteristici pe plăci confecţionate în laborator sau pe carote din îmbrăcăminte

Rezistenţa la deformații permanente, 600C
- viteza de deformație la ornieraj, mm/1000 cicluri
- adâncimea făgașului, % din grosimea inițiala a probei

0,5
7,0

Prepararea mixturii asfaltice tip BAPC 16

Mixturile asfaltice se vor prepara în instalaţii prevăzute cu dispozitive de
predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale,
dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi a filerului, precum şi dispozitiv
de malaxare forţată a agregatelor cu liantul bituminos, toate aceste dispozitive cu
verificarea metrologică în vigoare.
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Abaterile in valoare absolută ale compoziţiei mixturilor asfaltice faţă de
amestecul de referinţă prestabilit (dozaj) se vor încadra in valorile limită din
tabelul 9 cu încadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice prevăzute in
prezentul caiet de sarcini si verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabelul 10
Treceri pe sita de,

mm
Abateri admise faţă de reţetă, (%), în valoare absolută

16 ±5
12,5 ±5

8 ±5
4 ±4
2 ±4
1 ±3

0,125 ±1,5
0,063 ±1,0

Pentru conţinutul de liant, abaterea admisă faţă de reţeta aprobată de
beneficiar trebuie să fie cuprinsă în intervalul (0 …. 0,2 ) %.

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturilor asfaltice
se vor stabili în funcţie de tipul liantului, conform tabelului 11, cu menţiunea că
temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la execuţia
straturilor rutiere bituminoase în zone climatice reci.

Tabelul 11

Nr. crt. Tipul liantului Agregate naturale Bitum Mixtura asfaltică la
ieşirea din malaxor

Temperatura , în ˚C

1 D80/100 140….190 150….170 140….180

Executantul are obligaţia de a regla temperatura mixturii asfaltice la ieşirea
din malaxor, inclusiv utilizarea de bene termoizolante şi/sau utilizarea de prelate,
astfel încât în condiţiile concrete de transport (distanţă şi mijloace de transport) şi
climatice, la locul de punere în operă stabilit de beneficiar, să fie asigurate
temperaturile de punere în operă de min.140˚C la începerea compactării şi de
min. 110˚C la terminarea compactării.

Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile din
tabelul 11, în scopul  evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul
tehnologic.

Durata de malaxare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie suficientă
pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a
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filerului cu liantul bituminos.
Pentru verificarea compoziţiei mixturii asfaltice se va determina, conform

SR EN 12697-6-2004, SR EN 12697-23-2004, granulozitatea agregatelor
minerale şi dozajul de bitum care trebuie să corespundă dozajelor stabilite de
laborator. Bitumul conţinut în mixtura asfaltică prelevată pe parcursul execuţiei
lucrărilor, de la malaxor sau de la aşternere, trebuie să prezinte un punct de
înmuiere IB cu maximum 90oC mai mare decât bitumul utilizat la prepararea
mixturii asfaltice. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697–27,
iar pregătirea probelor în vederea extragerii bitumului-conform SR EN 12697-28 .

Abaterile admise faţă de granulozitatea stabilită prin reţetă sunt înscrise în
tabelul nr.10. Pentru conţinutul de liant, abaterea admisă faţă de reţeta aprobată
de beneficiar poate fi cuprinsă în intervalul (0 …. 0,2 )%.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice BAPC 16 trebuie să
corespundă condiţiilor cuprinse în tabelul nr.9 din prezentul caiet de sarcini.
Încercările de laborator se vor efectua conform metodologiei prevăzute în SR EN
12697-6, SR EN 12697-23, SR EN 12697-27, SR EN 12697-28,SR EN 12697-
34+A1şi SR EN 12697-35+A1 pe probe de mixtură asfaltică prelevate de la
malaxor sau de la aşternere înainte de compactare.

6. Modul de punere în operă

Pregătirea stratului suport
Înainte de aşternerea stratului de uzură, suprafaţa stratului suport trebuie

să fie bine curăţată, iar dacă este cazul remediată și reprofilată. Eventualele
reprofilări / egalizări vor fi făcute din aceeași mixtură ca si stratul superior, care
urmează a se executa.

Suprafaţa stratului suport trebuie să fie uscată.
Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie amorsat.

Aşternerea
Aşternerea mixturilor asfaltice este interzisă la temperaturi ale stratului

suport mai mici de 10 0C şi pe suprafeţe umede.
Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în mod uniform atât din punct

de vedere al grosimii cât şi al afânării.
În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii

mixturii rămasă necompactată în amplasamentul repartizatorului, până la 1100C,
se procedează la scoaterea acestui utilaj din zona de întrerupere, se
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compactează imediat suprafaţa nivelată şi se îndepărtează resturile de mixtură
rămasă la capătul benzii.

Viteza de aşternere cu finisorul trebuie să fie adaptată cadenţei de sosire a
mixturilor de la staţie şi cât se poate de constantă ca să se evite total opririle.
Funcţie de performanţele finisorului viteza de aşternere poate fi de 2,5…4,0 m/s.

În buncărul utilajului de aşternere trebuie să existe în permanenţă
suficientă mixtură pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului.

Punerea în operă a mixturii asfaltice va trebui să fie efectuată cu ajutorul
unui finisor capabil de a le repartiza fără să producă segregarea lor, respectând
profilele şi grosimile fixate prin proiect şi să fie prevăzute cu un sistem de
nivelare automat.

Temperatura de aşternere
Aşternerea mixturilor asfaltice se poate executa la temperaturi ale stratului

suport de minim +10oC pe o suprafaţă uscată. Execuţia trebuie întreruptă pe timp
de ploaie.

Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere min.1400C iar la compactare
temperaturile conform tabelului 12.

Tabelul 12
Tipul liantului utilizat Temperatura mixturii asfaltice la compactare

0C, min
început sfârşit

D 80/100 140 110

Măsurarea temperaturii va fi efectuată din masa mixturii în buncărul
finisorului.

Temperatura se va fixa definitiv în timpul punerii la punct a modului de
compactare pentru a obţine compactitatea optimă.

Mixturile bituminoase care nu vor respecta regimul termic prevăzut în
tabelele 11 şi 12 din prezentul caiet de sarcini, vor fi refuzate.

Aceste mixturi trebuie să fie imediat evacuate din şantier. În acelaşi fel se
va proceda şi cu mixturile asfaltice care se răcesc în buncărul finisorului ca
urmare a unei defecţiuni.

Rosturi longitudinale şi transversale
La executarea îmbrăcăminţilor bituminoase se va acorda o atenţie

deosebită realizării rosturilor de lucru. După compactarea stratului din prima
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bandă rămâne pe marginea adiacentă a benzii alăturate o zonă îngustă de câţiva
centimetri mai puţin compactată şi în general deformată. Aceeaşi situaţie se
produce şi la întreruperea lucrului în secţiunea transversală din capătul benzii
respective, dar pe o zonă mai mare, de regulă 10 cm lăţime.

În ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda
adiacentă zonelor aferente rosturilor de lucru se taie pe toată grosimea stratului
astfel încât să rezulte o muchie vie verticală. Această operaţie nu este necesară
în cazul rostului longitudinal al stratului de legătură dacă stratul întrerupt s-a
executat pe lungimea respectivă în aceeaşi zi cu stratul de pe banda adiacentă.

În profil longitudinal racordarea îmbrăcăminţii noi cu îmbrăcămintea veche
existentă se face printr-o pană cu pantă de 0,05% de lungime variabilă funcţie de
grosimea stratului.

Se recomandă ca racordarea în plan a îmbrăcăminţii noi cu stratul existent
să se realizeze în "V" sub un unghi de 450 .

Rosturile separând mixturile asfaltice răspândite de la o zi la alta trebuie să
fie realizate în aşa fel încât să asigure o tranziţie perfectă şi continuă între
suprafeţele vechi şi noi.

Marginea vechii benzi va fi amorsată cu emulsie de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel puţin cu un

metru.
Marginea benzii vechi va fi decapată pe întreaga sa lăţime eliminând o

lungime de bandă de circa 50 cm.
Suprafaţa proaspăt creată prin decupare va fi badijonată cu emulsie de

bitum exact înainte de realizarea benzii noi.

Compactarea
Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executată ca

să se obţină valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de
deformabilitate şi suprafaţare.

Pentru obținerea gradului de compactare (de 97% pentru strat de
uzură) se execută un sector de probă și se determină numărul optim de treceri
ale compactoarelor, funcție de performanțele acestora, tipul și grosimea stratului
de compactat.

Compactarea se va executa în lungul drumului, de la margine spre ax; pe
sectoarele în pantă sau cu pantă transversală unică, se efectuează de la
marginea mai joasă spre cea mai ridicată.
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Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, pentru a se evita vălurirea
îmbrăcăminţii.

Suprafaţa stratului se va controla în permanenţă, micile denivelări care
apar pe suprafaţă se corectează după prima trecere a rulourilor compactoare pe
toată lăţimea.

Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare
cu pneuri şi compactoare cu rulouri netede, prevăzute cu dispozitive de vibrare
adecvate astfel încât să se obţină un grad de compactare de minim 97% pentru
stratul de uzură, considerând că numărul minim de treceri ale compactoarelor
uzuale este cel menţionat în tabelul 13.

Tabelul 13

Tip strat

Atelier de compactare
A B

Compactor cu pneuri
de 160KN

Compactor cu rulouri
netede de 120 KN

Compactor cu rulouri netede
de 120 KN

Număr de treceri minime
Strat de uzură 10 4 12

Se recomandă utilizarea compactoarelor cu pneuri cu grosime mare de
contact concomitent cu cilindri compactori cu rulouri metalice. Cilindri vibratori
sunt de asemeni consideraţi ca adecvaţi în acest scop.

În timpul cilindrării bandajele rulourilor cilindrului compresor trebuie
menţinute umede cu apă suficientă şi nu în exces, pentru a evita lipirea mixturii
asfaltice. Viteza nu trebuie să depăşească 5 km/h pentru cilindri cu rulouri
metalice şi 8 km/h pentru compactoarele cu pneuri. Orice schimbare de direcţie
pronunţată a cilindrului compactor trebuie făcută pe material stabil - cilindrat.

Nu se permite staţionarea cilindrilor compactori pe suprafaţa finisată
înainte ca aceasta să fie deplin răcită şi stabilizată.

Controlul procesului tehnologic
Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice:

- funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică la:
începutul fiecărei zile de lucru;

- funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent;
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- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător:
permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent.
Controlul procesului tehnologic de execuţie a straturilor bituminoase:

- pregătirea stratului suport: zilnic la începerea lucrării pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două

ori pe zi;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic;
- modul de execuţie a rosturilor: zilnic.

Verificarea compoziţie mixturii asfaltice conform dozajului prestabilit:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din

malaxor înainte de adăugarea liantului: zilnic sau ori de câte ori se observă
o calitate necorespunzătoare a mixturii asfaltice;

- conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: începutul fiecărei zile
de lucru;

- compoziţia mixturii asfaltice (compoziţia granulometrică şi conţinutul de
bitum) prin extracţii, pe probe din mixtură prelevate de la malaxor sau
aşternere: zilnic.

7. Verificarea îmbrăcămintei gata executate

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- caracteristicile fizico-mecanice: gradul de compactare și absorbția de apă;
- rezistența la deformații permanente;
- elementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile suprafeței stratului executat.

Verificarea se face pe:
- mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau aşternere: câte o probă de 20

kg. pentru fiecare 400 tone de mixtură asfaltică dar cel puţin una pe zi;
- îmbrăcăminţi gata executate: o placă de minimum (40 x 40) cm pentru

fiecare 7000 m2suprafaţă executată;
- pentru verificare densităţii, absorbţiei şi grosimii straturilor se vor preleva

carote;
- pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode

nedistructive omologate;
- in situ pe îmbrăcăminţi gata executate.
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Probele se iau în prezenţa delegatului executantului şi al beneficiarului de
către un laborant autorizat, la aproximativ 1 m de la marginea îmbrăcăminţii,
încheindu-se un proces verbal de recoltare probe. Zonele care se stabilesc
pentru prelevarea probelor sunt alese astfel încât ele să reprezinte cât mai corect
aspectul calitativ al îmbrăcămintei executate.

Pentru caracterizarea unor sectoare limitate şi izolate cu defecţiuni vizibile
stabilite de beneficiar sau de comisia de recepţie se pot preleva probe
suplimentare, care vor purta o menţiune specială.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice BAPC 16 trebuie să

corespundă condiţiilor din tabelul 9 şi din tabelul 15. Determinările se fac
conform metodologiei prevăzute în SR EN 12697-6-2004, SR EN 12697-23-
2004, SR EN 12697-27-2002, SR EN 12697-28-2002, SR EN 12697-
34+A1:2007 şi SR EN 12697-35+A1:2007 pe probe de mixturi asfaltice prelevate
de la malaxor sau de la aşternere, înainte de compactare.

Compactarea stratului se verifică prin stabilirea gradului de compactare şi
prin încercări de laborator pe carote Φ 200 mm.

Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea
aparentă a mixturii compacte din strat şi densitatea aparentă determinată pe
epruvete Marshall preparate în laborator din mixtura respectivă.

Densitatea aparentă a mixturii din strat se poate determina prin carote
prelevate din stratul gata executat sau prin măsurători „in situ“ cu
gamadensimetrul.

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării
constau în determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe
(100x100 mm) sau pe carote cilindrice cu Ø100 mm sau Ø 200 mm netulburate.

Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze
în limitele din tabelul 14.

Tabelul 14

Nr. crt. Caracteristici Tipul mixturii
BADPC 20

1. Densitate aparentă, kg/m3, min. 2300
2. Absorbţie de apă, % vol. 2…5
3. Grad de compactare, % min. 97
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Verificarea la deformații permanente
Se face prin determinarea calificativului capacității portante conform

CD 155/2001. Măsurătorile se vor face cu deflectometrul cu pârghie, în
conformitate cu Instrucţiunile tehnice departamentale CD 31-2002.

Capacitatea portantă a structurii rutiere se consideră realizată dacă,
valoarea deformaţiei elastice măsurate nu depăşeşte deformația
admisibilădin CD 155 tab. 8 reduse cu 20% conform CD 155 art.6.4.3 pentru
categoria BUNA.

Tab. 15
Clasa de trafic Nc pe o banda de

circulate pentru
Pp 10 ani

Capacitate portantă
Rea Mediocră  Buna Foarte buna

Foarte ușor < 0,03 >160 148…160 132…148 <132
Ușor 0,03…0,10 >140 116…140 104…116 <104
Mediu 0,10…0,30 >112 92…112 80…92 <80
Greu 0,30…1,00 >88 72…88 64…72 <64
Foarte greu 1,00…3.00 >76 64…76 60…64 <60
Excepțional >3.00 >68 60…68 56…60 <56

Pentru proiectul de față deformația admisibilă este de 92 1/100 mm.
Dacă se constată puncte de măsurare în care deflexiunea nu îndeplinește

condițiile de mai sus, antreprenorul va reface sistemul rutierși va relua
măsurătorile de deflexiune pe zona respectivă.

Verificarea elementelor geometrice ale stratului executat
Grosimile straturilor vor fi cele prevăzute în profilul transversal tip al

proiectului. Nu se admit abateri în minus de la grosimea din proiect, iar dacă sunt
respectate condiţiile privind uniformitatea suprafeţei şi a gradului de compactare,
abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării.

Lăţimile straturilor vor fi cele prevăzute în proiect. Abaterile limită locale
admise la lăţimea îmbrăcămintei vor fi cuprinse în intervalul ± 20mm;

Abaterile limită admise la panta profilului transversal sunt de ± 5mm / m.
La cotele profilului longitudinal se admite o abatere limită locală de ±5 mm,

cu condiţia respectării pasului de proiectare adoptat.

Verificarea caracteristicilor suprafeței stratului executat
Caracteristicile stratului executat din BAPC 16 trebuie să îndeplinească

condiţiile din tabelul 16.
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Tabel 16
Nr.
crt.

Caracteristica Condiţii de
admisibilitate

Metoda de încercare

1 Planeitatea în profil longitudinal. 1) Indice
de planeitate, IRI, m/km:
- drumuri de clasă tehnică V

≤ 3,0
Reglementări tehnice în vigoare
privind măsurarea indicelui de
planeitate. Măsurătorile se vor
efectua din 10 in 10 m, iar in

cazul sectoarelor cu denivelări
mari se vor determina punctele

de maxim.
2 Planeitatea în profil longitudinal. Denivelări

admisibile măsurate sub dreptarul de 3 m,
mm:
- drumuri de clasă tehnică IV-V

≤ 5,0 SR EN 13036-7

3 Planeitatea în profil transversal, mm/m.
±1,0

Echipamente electronice
omologate sau metoda

şablonului.
4 Rugozitatea suprafeţei

- Aderenţa suprafeţei cu pendulul SRT,
unităţi PTV:

- drumuri de clasă tehnică IV-V
≥ 70 SR EN 13036-4

- Adâncimea medie a macrotexturii,
metoda volumetrică MTD, mm:

- drumuri de clasă tehnică IV-V ≥ 0,60
SR EN 13036-1

- Adâncimea medie a macrotexturii,
metoda profilometrică MPD:-  adâncime
medie profil exprimată în coeficient de
frecare (µGT):

- drumuri de clasă tehnică IV-V ≥ 0,57

SR EN ISO 13473-1
Reglementări tehnice în

vigoare, cu aparatul de măsura
Grip Tester

5 Omogenitate. Aspectul suprafeţei -
degradări sub formă de exces de bitum,
fisuri, zone poroase, deschise, şlefuite

Aspect fără
exces de

bitum, fisuri,
zone poroase,

deschise,
șlefuite

Vizual

NOTA 1 Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate IRI,
fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m.
NOTA  2 Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul
transversal, apariţia făgaşelor şi se face cu echipamente electronice omologate sau metoda
şablonului.
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8. Semnalizarea lucrărilor si  măsuri privind
sănătatea şi securitatea în muncă

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare asigurării semnalizării
lucrărilor în conformitate cu reglementările şi legislaţia în vigoare.

Semnalizarea lucrărilor şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe tot
parcursul derulării execuţiei, se va efectua conform prevederilor din:

- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condiţiile de închidere a circulaţiei rutiere sau de instituire a
restricţiilor, în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice,
publicat în M.O. nr.397/24.08.2000 şi broşură.

- Instrucţiuni privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă privind lucrările de
construcţii, întreţinere şi exploatare a drumurilor şi podurilor, cu respectarea
legislaţiei în vigoare la data execuţiei lucrărilor.

9. Recepția lucrărilor
Recepţia lucrărilor se face în conformitate HG 273/1994“Regulamentul

de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora” cu
modificările și completările ulterioare, în două etape:

- recepţia la terminarea lucrărilor
- recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie de minimum 24 luni;

Recepţia la terminarea lucrărilor
Recepţia la terminarea lucrărilor se face la cel puţin o lună de la

terminarea lucrărilor. Documentaţia ce se prezintă pentru recepţia la
terminarea lucrărilor este următoarea:

- aprobarea de începere a execuţiei lucrărilor;
- contractul de execuţie a lucrărilor cu anexele sale (caiet de sarcini, condiţii

generale, condiţii speciale, etc.);
- documentaţia tehnico-economică de execuţie (piesele scrise şi desenate ale

proiectului avizate şi aprobate de organele în drept);
- situaţiile lucrărilor executate (măsurători, caiete de ataşament, note de

comandă suplimentare, note de renunţare, etc.);
- procese verbale de recepţie calitativă pe faze de execuţie;
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- caietul de dispoziţii (comunicări) de şantier pe probleme de execuţie şi
calitate;

- rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în tabelul nr.14 din prezentul caiet de
sarcini, rezultatul verificărilor privind grosimea straturilor, etc.;

- buletine de analiză pentru stabilirea reţetelor privind mixtura asfaltică cu
aprobările necesare precum şi pentru probele prelevate în staţiile de
preparare şi la punctele de lucru cu rezultatele încercărilor efectuate pentru
verificarea calităţii lucrărilor ;

- buletine de analize pe probe prelevate din îmbrăcămintea rutieră executată;
Recepţia finală

Recepţia finală va avea loc după expirarea termenului de garanţie care
este de minim 12 luni de la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

În perioada de garanţie dirigintele de şantier sau reprezentantul
beneficiarului are obligaţia de a comunica în scris executantului şi investitorului
observaţiile în legătură cu comportarea în exploatare şi în legătură cu calitatea
remedierilor executate în acest interval.

Eventualele degradări ce apar în termenul de garanţie a lucrărilor
executate, precum şi propunerile făcute de comisia de recepţie la terminarea
lucrărilor vor fi remediate, respectiv realizate de constructor pe cheltuiala
acestuia, în mod corespunzător şi la termenele stabilite.

Documentaţia ce se prezintă pentru recepţia finală este următoarea:
- procesele verbale de admitere a recepţiei la terminarea lucrărilor;
- comunicările efectuate de dirigintele de şantier (sau reprezentantul

investitorului) executantului, în legătură cu comportarea în perioada de
garanţie şi în legătură cu calitatea remedierilor executate în acest interval;

- rezultatele unor eventuale încercări efectuate în perioada de garanţie;
- cartea construcţiei completată la zi în conformitate cu normele în vigoare;

În cadrul recepţiei finale se va examina dosarul lucrării, constatându-se
dacă este cazul, remedierea neconformităţilor constatate la recepţia de terminare
a lucrărilor cât şi degradările apărute în perioada de garanţie.

Întocmit,
ing. Catalin Cegus
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CAIET DE SARCINI V

LUCRĂRI DE BETOANE

1. PREVEDERI GENERALE

Acest capitol tratează condiţiile tehnice generale necesare la
proiectarea şi execuţia elementelor sau structurilor din beton simplu,
pentru şanţuri şi/sau rigole, timpane, radiere , fundații etc., conform
prevederilor din:

- NE 012-1/07 - "Codul de practică pentru executarea lucrărilor din
beton, beton armat ş i beton precomprimat",

- NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor din
beton, beton armat și beton precomprimat –Partea 2: Executarea
lucrărilordin beton,

- SR EN 1992-2:2006/NA:2009 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de
beton. Partea 2: Posuri de beton. Prevederi constructive. Anexa
național.

Clasa betonului este definită pe baza rezistenţei caracteristice f.ck.cil
(f.ck.cub), care este rezistenţa la compresiune în N/mmp determinată pe cilindri
de f150/H300 mm sau pe cuburi cu latura de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a
cărui valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate. Epruvetele vor fi
păstrate conform STAS 1275-88.

Elementele de construcţie ale şanţuri şi/sau rigolelor vor fi alcătuite din
beton simplu având caracteristicile conform tabelului următor.

Tabelul 1

Nr.
crt.

Clasa de
expunere

Raport
max.
A/C

Clasa
minimă de
rezistenţă

Domeniu de
utilizare

Grad de
gelivitate,

min.
Aditiv Agregate

1 XF1 0.50

C25/30
(dozaj min.
de ciment
300 kg/m3)

Fundații G100 -

Rezistente la
îngheţ-
dezgheţ

conf. SR EN
12620
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2 XF4 0.50

C30/37
(dozaj min.
de ciment
300 kg/m3)

Șanțuri, rigole,
radiere, timpane si

alte elemente
expuse la agenți de

dezghețare

G150 Antrenor
de aer

Rezistente la
îngheţ-
dezgheţ

conf. SR EN
12620

Pentru asigurarea durabilităţii, la proiectare se ţine seama de regimul de
expunere sau natura şi gradul de agresivitate a mediului, în conformitate cu codul
de practica NE 012-1:2007 capitolul 5 - Cerinţe pentru beton şi metode de verificare
din care:

- subcapitolul 5.1 – Cerinţe de baza pentru materialele componente
- subcapitolul 5.3 – Cerinţe referitoare la clasele de expunere
- subcapitolul 5.5– Cerinţe pentru betonul întărit.

2. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR

2.1 Ciment
Cimenturile vor satisface cerinţele din standardele naţionale de produs sau din

standardele profesionale.
Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum şi

domeniul şi condiţiile de utilizare sunt precizate în Anexa L din Codul de practica NE
012-1:2007.

Tipul de ciment utilizat la realizarea betonului pentru şanţuri şi/sau rigole
poate fi conform tabelului L1.1 sau L2.1 şi L2.2. din NE 012-1:2007 – Cod de
practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat
– Partea 1 – Producerea betonului.

Tabelul 2

Tip de ciment
Clasa de expunere

XF1 XF4
CEM I
SR I

CD 40
IA 52,5c

-

x
x
x
x

x
x
x
x
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CEM II

A/B
H II A
A V
A LL

x
x
x
x

x
x
-
x

CEM II M

A S-D, A S-T, A S-LL
AD-T, A D-LL, A T-LL x x

A S-P, A S-V, A D-P, A D-V, A P-V, A P-
T, A P-LL, A V-T, A V-LL x -

B S-D, B S-T, B D-T x x
B S-P, B D-P, B P-T x -

B S-V, B D-V, B P-V, B V-T x -
B S-LL, B D-LL, B P-LL,

 B V-LL B T-LL x -

CEM III A x x

a) 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 tip Z, V, C cu descărcare
pneumatică.

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

În cazul în care utilizatorul procură cimentul de la un depozit (bază de livrare),
livrarea cimentului va fi însoţită de o declaraţie de conformitate, în care se va
menţiona:

- tipul de ciment şi fabrica producătoare;
- data sosirii în depozit.
- numărul certificatului de calitate eliberat de producător şi datele înscrise

în acesta;
- garanţia respectării condiţiilor de păstrare.
- numărul buletinului de analiză a calităţii cimentului efectuată de un

laborator  autorizat  şi  datele  conţinute  în  acesta  inclusiv precizarea condiţiilor
de utilizare în toate cazurile în care termenul de garanţie a expirat.
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Obligaţiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor înscrie în
contractul între furnizor şi utilizator.

Conform standardului SR EN 196/7 - 2008 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 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
ore.

b) Depozitarea
Depozitarea cimentului se face numai după recepţionarea cantitativă şi

calitativă a cimentului, inclusiv prin constatarea existenţei şi examinarea
documentelor de certificare a calităţii şi verificarea capacităţii libere de depozitare
în silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau în încăperi special amenajate.

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

Depozitarea cimentului în vrac se face în celule tip siloz, în care nu au fost
depozitate anterior alte materiale, marcate prin înscriere vizibilă a tipului de ciment.
Depozitarea cimentului ambalat în saci trebuie să se facă în încăperi închise. Pe
întreaga perioadă de exploatare a silozurilor se va ţine evidenţa loturilor de
ciment depozitate pe fiecare siloz prin înregistrarea zilnică a primirilor si a
livrărilor. Sacii vor fi aşezaţi în stive pe scânduri dispuse cu interspaţii pentru a se
asigura circulaţia aerului la partea inferioara 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.

c)Controlul calităţii cimentului
Controlul calităţii cimentului se face:
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- la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garanţie
emis de producător sau de baza de livrare.

- înainte de utilizare, de către un laborator autorizat.
Metodele de încercare sunt reglementate prin standardele SR EN 196/1-2006,

SR EN 196/3+A1-2009, SR EN 196/6-2010, SR EN 196/7-2008, SR EN 196/2-
2013.

2.2 Agregate
Pentru prepararea betoanelor având densitatea aparentă normală

cuprinsă între 2201 şi 2500 kg/mc se folosesc agregate grele, provenite din
sfărâmarea naturală şi/sau concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în SR EN 13242 şi SR EN 12620.
Pentru prepararea betoanelor, curba de granulozitate a agregatului total se

stabileşte astfel încât să se încadreze funcţie de dozajul de ciment şi consistenţa
betonului - în zona recomandată conform ANEXEI K din Codul de practică NE
012-1:2007.

a) Producerea şi livrarea agregatelor
Deţinătorii de balastiere/cariere sunt obligaţi să prezinte la livrare

certificatul de calitate pentru agregate şi certificatul de conformitate eliberat de
un organism de certificare acreditat.

Staţiile de producere a agregatelor (balastierele) vor funcţiona numai pe
bază de atestat eliberat de o comisie internă în prezenţa unui reprezentant
desemnat de ISC (Inspectoratul de Stat în Construcţii).

Pentru obţinerea atestatului, staţiile de producere a agregatelor trebuie să
aibă un sistem propriu de asigurare a calităţii (sau să funcţioneze în cadrul unui
agent economic cu sistem de asigurare a calităţii care să cuprindă şi această
activitate) care să fie cunoscut, implementat, şi să asigure calitatea produsului
livrat la nivelul prevederilor din reglementări, comenzi, sau contracte.

Pentru aceasta, staţiile de producere a agregatelor trebuie să dispună de:
- autorizaţiile necesare exploatării balastierei şi documentele care să

dovedească natura zăcământului.
- documentele cu privire la sistemul de asigurare a calităţii adoptat (de

exemplu: manualul de calitate, proceduri generale de sistem, proceduri
operaţionale, plan de calitate, regulament de funcţionare, fişele posturilor, etc.).

- depozite de agregate, cu platforme amenajate şi având compartimente
separate şi marcate pentru numărul necesar de sorturi rezultate.
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- utilaje de sortare etc., în bună stare de funcţionare, personal care va avea
cunoştinţele şi experienţa necesară pentru acest gen de activităţi ce se va
dimensiona în concordanţă cu prevederile sistemului de asigurare a calităţii.

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

Comisia de atestare internă va avea următoarea componenţă:
- preşedinte - conducătorul tehnic al agentului economic (cu studii de

specialitate) sau în lipsa acestuia un specialist atestat de MLPAT ca
"Responsabil tehnic cu execuţia", angajat permanent sau în regim de
colaborare.

- membri,
- specialist cu atribuţii în domeniul controlului de calitate.
- specialist cu atribuţii în domeniul de mecanizare.
- şeful laboratorului autorizat al unităţii tutelare sau al laboratorului cu care

s-a încheiat o convenţie sau un contract de colaborare.
În cazul în care atribuţiile specialistului din domeniul controlului de calitate

sunt exercitate prin cumul de funcţii (în conformitate cu sistemul de asigurare a
calităţii adoptat) de una din persoanele nominalizate în comisie nu va mai fi
necesară participarea unui alt specialist.

Specialistul din domeniul mecanizării va putea fi angajat în regim de
colaborare pentru participarea la acţiunile privind atestarea balastierei şi va avea
cunoştinţele necesare verificării tehnice a utilajelor şi aparaturii utilizate.

Verificările periodice se vor face trimestrial de către comisie de atestare
pentru menţinerea condiţiilor avute în vedere la atestare şi funcţionarea
sistemului de asigurare a calităţii.
în vederea rezolvării neconformităţilor constatate cu ocazia auditului intern, a
verificărilor trimestriale, sau a inspecţiilor efectuate de organismele abilitate,
agentul economic (staţia de preparare agregate sau forul tutelar) va lua măsuri
preventive sau corective după caz. Aducerea la îndeplinire a acţiunilor corective
se comunică în maximum 24 ore organului constatator pentru a decide în
conformitate cu prevederile următoare.

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

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

- deteriorarea pereţilor padocurilor de depozitare a agregatelor.
- deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor.
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- lipsa personalului calificat ce deserveşte staţia;
- nerespectarea instrucţiunilor de întreţinere a utilajelor.
- alte deficienţe ce pot afecta nefavorabil calitatea agregatelor.
OPRIREA funcţionarii staţiei de producere a agregatelor în baza uneia din

următoarele constatări:
- dereglarea utilajelor de sortare/spălare a agregatelor.
- obţinerea de rezultate necorespunzătoare privind calitatea agregatelor.
- nerespectarea efectuării încercărilor conform reglementărilor în vigoare.
- nefuncţionarea sistemului de asigurare a calităţii.
În aceste cazuri reluarea activităţii în condiţii normale se va face pe baza

reconfirmării certificatului de atestare de către comisia de atestare.
Alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se va face conform celor

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

medii umede trebuie verificate în prealabil prin analiza reactivităţii cu alcaliile din
beton.

b) Transportul şi depozitarea agregatelor
Agregatele nu trebuie să fie contaminate cu alte materiale în timpul

transportului sau depozitării.
Depozitarea agregatelor trebuie făcută pe platforme betonate având

pante şi rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separată a diferitelor
sorturi se vor crea compartimente cu înălţime corespunzătoare pentru evitarea
amestecării cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca cu tipul de sort
depozitat.

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

c) Controlul calităţii agregatelor
Controlul calităţii agregatelor se face după prevederile NE 012-1:2007, iar

metodele de verificare sunt reglementate în STAS 4606-80.

2.3. 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 condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 1008:2003.

2.4 Aditivi
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Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:
- îmbunătăţirea lucrabilităţii betoanelor destinate executării elementelor cu

armături dese, secţiuni subţiri, înălţime mare de turnare;
- punerea în operă a betoanelor prin pompare;
- îmbunătăţirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la

intemperii sau situate în medii agresive;
- îmbunătăţirea comportării la îngheţ - dezgheţ;
- realizarea betoanelor de clasă superioară;
- reglarea procesului de întărire, întârziere sau accelerare de priză în

funcţie de cerinţele tehnologice;
- creşterea rezistenţei şi a durabilităţii prin îmbunătăţirea structurii

betonului.
Aditivii trebuie să îndeplinească cerinţele din reglementările specifice sau

agrementele tehnice în vigoare.
Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie în cazurile

menţionate în tabelul următor.
Tabelul 3

Nr.
crt. Categoria de betoane Aditiv recomandat Observaţii

1. Betoane supuse la îngheţ -
dezgheţ repetat

antrenor de aer

2. Betoane cu permeabilitate redusă reducător de apă -
plastifiant

După caz: - intens reducător,
superplastifiant

3. Betoane expuse în condiţii de
agresivitate intensă şi foarte
intensă

idem după caz: - intens reducător -
superplastifiant - inhibitor de
coroziune

4. 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

5. Betoane executate monolit având
clasă ³ C 35/45

superplastifiant - intens
reducător de apă

-

6. Betoane fluide - cu tasare egala
cu T5

superplastifiant -
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7. Betoane masive
Betoane turnate prin tehnologii
speciale (fără vibrare)

(Plastifiant) Superplastifiant
+ întârzietor de priza

-

8. Betoane turnate pe timp călduros întârzietor de priză +
Superplastifiant (Plastifiant)

-

9. Betoane turnate pe timp friguros Anti-îngheţ + accelerator de
priză

-

10. Betoane cu rezistenţe mari la
termene scurte

Acceleratori de întărire -

In cazurile în care deşi nu sunt menţionate în tabel - Executantul apreciază
că din motive tehnologice trebuie să folosească obligatoriu aditivi de un anumit tip,
va solicita avizul proiectantului şi includerea acestora în documentaţia de execuţie.

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinaţiei de aditivi se va face după caz de
Proiectant, Executant sau Furnizorul de beton, luând în considerare recomandările
din NE 012-1:2007 subcapitolul 5.2.6. Utilizarea aditivilor.

În cazurile în care se folosesc concomitent două tipuri de aditivi a căror
compatibilitate şi comportare împreună nu este cunoscută este obligatorie
efectuarea de încercări preliminare şi avizul unui institut de specialitate.

Condiţiile tehnice pentru materialele componente (altele decât cele obişnuite)
prepararea, transportul, punerea în lucru şi tratarea betonului, vor fi stabilite de la
caz la caz în funcţie de tipul de aditiv utilizat şi vor fi menţionate în fişa tehnologică
de betonare.

2.5 Adaosuri
Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adăuga în beton în

cantităţi de peste 5% substanţă uscată faţă de masa cimentului, în vederea
îmbunătăţirii caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza proprietăţi speciale.

Adaosurile pot îmbunătăţii următoarele caracteristici ale betoanelor:
lucrabilitatea, gradul de impermeabilitate, rezistenţa la agenţi chimici agresivi.

Există două tipuri de adaosuri:
- inerte, înlocuitor parţial al părţii fine din agregate, caz în care se reduce

cu circa 10% cantitatea de nisip 0 - 3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert
conduce la îmbunătăţirea lucrabilităţii şi compactităţii betonului.
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- active, caz în care se contează pe proprietăţile hidraulice ale
adaosului. Adaosuri active sunt: zgura granulată de furnal, cenuşa, praful de silice,
etc.

În cazul adaosurilor cu proprietăţi hidraulice, la calculul raportului A/C se ia în
considerare cantitatea de adaos din beton ca parte liantă.

Utilizarea adaosurilor se face în conformitate cu reglementările tehnice
specifice în vigoare, agremente tehnice sau pe baza unor studii întocmite de
laboratoarele de specialitate. Condiţiile de utilizare, condiţiile tehnice pentru
materiale componente, prepararea, transportul, punerea în lucrare şi tratarea
betonului se stabilesc de la caz la caz, funcţie de tipul şi proporţia adaosului utilizat.

Adaosurile nu trebuie să conţină substanţe care să influenţeze negativ
proprietăţile betonului sau să provoace corodarea armăturii.

Utilizarea cenuşilor de termocentrală se va face numai pe baza unor aprobări
speciale cu avizul sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sănătăţii.

Transportul şi depozitarea adaosurilor trebuie făcută în aşa fel încât
proprietăţile fizico - chimice ale acestora să nu sufere modificări.

3. CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI
Compoziţia unui beton va fi aleasă în aşa fel încât cerinţele privind rezistenţa

şi durabilitatea acestuia să fie asigurate.

3.1 Cerinţe pentru rezistenţă
Relaţia între raportul A/C şi rezistenţa la compresiune a betonului trebuie

determinată pentru fiecare tip de ciment, tip de agregate şi pentru o vârstă dată a
betonului. Adaosurile din beton pot interveni în determinarea efectivă a raportului
A/C.

In tabelul următor se prezintă clasele de beton definite pe baza rezistenţei
caracteristice f.ck cilindru sau f.ck.cub şi corespondenţa orientativă privitor la
clasele definite în STAS 10111/2-87.

Tabelul 4

Clasă de rezistenţă a betonului C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37
f.ck.cil.       N/mmp 16 20 25 30
f.ck.cub.     N/mmp 20 25 30 37

3.2. Cerinţe pentru durabilitate
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Pentru a produce un beton durabil care să rezistente expunerii la condiţiile
de mediu concrete de pe amplasamentul şi care să protejeze armătura împotriva
coroziunii trebuie respectate următoarele cerinţe:

- selectarea materialelor componente ale betonului astfel încât să nu
conţină impurităţi care pot dăuna armăturii.

- alegerea compoziţiei astfel încât betonul:
· să satisfacă toate criteriile de performanţă specificate pentru betonul

întărit.
· să poată fi turnat şi compactat pentru a forma o structură compactă

pentru protejarea armăturii.
· să se evite acţiunile interne ce dăunează betonului (ex.: reactivi alcalii -

agregate).
· să reziste  acţiunilor externe  cum  ar fi  influenţele mediului

înconjurător.
- amestecarea, transportul, punerea în operă şi compactarea betonului

proaspăt să se facă astfel încât materialele componente ale betonului să fie uniform
distribuite în amestec, să nu segrege şi betonul să realizeze o structură
compactă.

- tratarea corespunzătoare a betonului pentru obţinerea proprietăţilor dorite
ale betonului şi protejarea corespunzătoare a armăturii.

Cerinţele de durabilitate necesare protejării armăturii împotriva coroziunii,
precum şi păstrarea caracteristicilor betonului la acţiunile fizico - chimice în timpul
duratei de serviciu proiectate sunt legate în primul rând de permeabilitatea
betonului.

În acest sens gradul de impermeabilitate al betonului va fi stabilit funcţie de
clasa de expunere în care este încadrată lucrarea. Clasele de expunere sunt
conform Codului de practică NE 012-1:2007, iar verificarea impermeabilităţii la apă
a betoanelor se realizează in conformitate cu Anexa X din NE 012-2:2010.

Nivelele de performanţă la impermeabilitatea betoanelor sunt:
Tabelul 5

Clasa betonului Adâncimea limită de pătrunderea apei (mm)
                 100                                 200

Presiunea
apei (bari)
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C25/30
C30/37

Gradul de impermeabilizare
10
4P 20

4P
10
8P 20

8P
10
12P 20

12P

4

8

12

Gradul de impermeabilitate este stabilit conform SR EN 12390-8:2009.
Rezistenta la îngheţ-dezgheţ a betonului caracterizată prin gradul de

gelivitate funcţie de numărul de cicluri de îngheţ-dezgheţ, trebuie să se valorile din
tab.6.

Nivelele de performanţă la gelivitate a betoanelor sunt:
Tabelul 6

Clasa betonului Gradul de gelivitate
al betonului

Număr de cicluri de îngheţ-dezgheţ

- G 50 50
C25/30
C30/37

G 100 100

C30/37 G 150 150

Valoarea de bază a deformaţiei specifice la 28 de zile a betonului, datorită
contracţiei, pentru betoane obişnuite în condiţii normale de întărire este de 0,25 %
conform STAS 10107/0-90.

4. CERINŢE DE BAZĂ PRIVIND COMPOZIŢIA BETONULUI
Prescripţiile din prezentul caiet de sarcini sunt corespunzătoare

betonului a cărui compoziţie se stabileşte la staţia producătorului, printr-un
laborator autorizat.

În cazul în care compoziţia betonului se stabileşte de către proiectant şi/sau
utilizator se va întocmi un caiet de sarcini special.

4.1. Condiţii generale
Alegerea componenţilor şi stabilirea compoziţiei betonului proiectat se face de

către producător pe baza unor amestecuri preliminare stabilite şi verificate de către
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un laborator autorizat, în absenţa unor date anterioare se recomandă  efectuarea
unor  amestecuri  preliminare, în acest caz, producătorul stabileşte compoziţia
betonului astfel încât să aibă o consistenţă necesară, să nu segrege şi să se
compacteze uşor.

Betonul întărit trebuie să corespundă cerinţelor tehnice pentru care a fost
proiectat şi în mod special să aibă rezistenţa la compresiune cerută, în aceste
cazuri, amestecurile de probă ale betonului în stare întărită trebuie să fie supuse
încercărilor pentru determinarea caracteristicilor pentru careau fost proiectate.

4.1.1. Date privind compoziţia betonului
În cazul amestecului proiectat pentru utilizarea la şanţuri şi/sau rigole

monolite, trebuie specificate următoarele date de bază:
a) Clasa de rezistenţă: C25/30, C 30/37
b) Dimensiunea maximă a granulei agregatelor: 12 mm
c) Consistenţa betonului proaspăt: T3
d) Date privind compoziţia betonului:
- raportul A/C maxim: 0.50
- dozajul de ciment, min.: 300 kg/mc
- clasa de expunere: XF1 pentru C25/30,  XF4 pentru C30/37

4.1.2. Staţia de betoane şi utilizatorul
Staţia de betoane şi utilizatorul au obligaţia de a livra, respectiv de a comanda

beton numai pe baza unor comenzi în care se va înscrie tipul de beton şi detalii
privind compoziţia betonului conform celor de mai sus, programul şi ritmul de livrare
precum şi partea de structură în care se va folosi.

4.1.3. Livrarea betonului

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

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

stabilirea compoziţiei betonului trebuie să se facă:
- la intrarea în funcţiune a unei staţii de betoane.
- la schimbarea tipului de ciment şi/sau agregate.
- la schimbarea tipului de aditiv.
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4.2. Proiectarea amestecului
4.2.1. Cerinţe privind consistenţa betonului
Lucrabilitatea reprezintă capacitatea betonului proaspăt de a putea fi turnat în

diferite condiţii prestabilite şi a fi compactat corespunzător.
Lucrabilitatea se apreciază pe baza consistenţei betonului.
Consistenţa betonului proaspăt poate fi determinată prin următoarele metode:

tasarea conului, remodelare VE - BE, grad de compactare şi răspândire conform
subcapitolului 4.2.1 din NE 012-1:2007.

Verificările privind betonul şi punerea în operă a acestuia se vor face in
conformitate cu tab. H1 din NE 012-2:2010

4.2.2. Cerinţe privind granulozitatea agregatelor
Se vor respecta prevederile din anexa K NE 012-1:2007.

4.2.3. Cerinţe privind alegerea tipului, dozajului de ciment şi a raportului
A/C (0,5)

Recomandări privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate în ANEXA L
din Codul de practică NE 012-1:2007.

Raportul A/C este stabilit funcţie de condiţiile de rezistenţă impuse betonului.
Valorile sunt date în ANEXA F, Tabelul F.1.2 - Valorile limită recomandate

pentru compoziţia şi proprietăţile betonului pentru clasele de expunere XF, XA si
XM din Codul de practică NE 012-1:2007.

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

4.2.4. Cerinţe privind alegerea aditivilor şi adaosurilor
Aditivii şi adaosurile vor fi adăugate în amestec numai în asemenea cantităţi

încât să nu reducă durabilitatea betonului sau să producă coroziunea armăturii.
Utilizarea aditivilor se face conform prevederilor subcapitolului 5.2.6 din

Codul de practică NE 012-1:2007 pe baza instrucţiunilor de folosire ce trebuie să fie
în acord cu reglementări specifice sau agremente tehnice bazate pe determinări
experimentale.

5. NIVELE DE PERFORMANŢA ALE BETONULUI
5.1. Betonul proaspăt
5.1.1. Consistenţa
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Consistenţa betonului proaspăt (măsură a lucrabilităţii) poate fi determinată
prin următoarele metode: tasarea conului, remodelare VE-BE, grad de compactare
şi răspândire.

Clasificarea în clase, funcţie de diferitele metode poate fi făcută conform
subcapitolul 4.2.1. din "Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton,
beton armat" indicativ NE 012-1:2007.

5.1.2 Conţinutul de aer oclus
Conţinutul de aer oclus poate fi determinat conform STAS 5479-88 folosind

metoda gravimetrică sau metoda volumetrică sub presiune.

5.1.3 Densitatea aparentă
Determinarea densităţii aparente pe betonul proaspăt se efectuează în

conformitate cu STAS 1759-88.

5.2. Betonul întărit
5.2.1. Rezistenţa la compresiune
Clasa betonului este definită pe baza rezistenţei caracteristice care este

rezistenţa la compresiune N/mmp determinată pe cilindri de f150/300 mm sau pe
cuburi cu latura de 150 mm la vârsta de 28 zile. Valorile acesteia sunt conform
subcapitolului 3.1. din prezentul Caiet de sarcini.

5.2.2. Evoluţia rezistenţei betonului
În unele situaţii speciale este necesar să se urmărească evoluţia

rezistenţei betonului la anumite intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni
similare cu cele pe care s-a determinat clasa betonului. In aceste cazuri
epruvetele vor fi păstrate în condiţii similare cu cele la care este expusă
structura şi vor fi încercate la intervale de timp prestabilite. In cazurile în care
nu se dispune de epruvete, se vor efectua încercări nedestructive sau încercări
pe carote extrase din elementele structurii.

5.2.3. Rezistenţa la penetrarea apei
Nivelele de performanţă ale betoanelor funcţie de gradul lor de

impermeabilitate sunt conform subcapitolului 3.2. din prezentul Caiet de sarcini.

5.2.4. Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ
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Valorile caracteristice sunt conform subcapitolului 3.2 din prezentul Caiet de
sarcini.

5.2.5. Densitatea betonului
Funcţie de densitate, betoanele se clasifică în:
- betoane uşoare, betoane cu densitatea aparentă în stare uscată (105°C)

de maxim 2000 kg/mc. Sunt produse în întregime sau parţial prin utilizarea
agregatelor cu structura poroasă;

- betoane cu densitatea normală (semigrele sau grele) - betoane cu
densitatea aparentă în stare uscată (105°C) mai mare de 2000 kg/mc dar nu mai
mult de 2500 kg/mc;

- betoane foarte grele, betoane cu densitatea aparentă în stare uscată
(105°C) mai mare de 2500 kg/mc.

6. PREPARAREA BETONULUI

6.1. Personalul de conducere şi control al betonului.
Personalul implicat în activitatea de producere şi control al betonului va avea

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

Se vor respecta prevederile subcapitolului 9.6. Personal, echipamente şi
instalaţii din Codul de practică NE 012-1:2007.

6.2. Staţia de betoane
Staţia de betoane este o unitate care produce şi livrează beton, fiind dotată

cu una sau mai multe instalaţii (secţii) de preparat beton sau betoniere.
Certificarea calităţii betonului trebuie făcută prin grija producătorului în
conformitate cu metodologia şi procedurile stabilite pe baza Legii 10 a calităţii în
construcţii din 1995 şi a Regulamentului privind certificarea calităţii în construcţii.

Staţiile de betoane vor funcţiona numai pe bază de atestat eliberat la
punerea în funcţiune şi vor respecta prevederilor subcapitolului 9.6.2 Echipamente şi
instalaţii dinCodul de practică NE 012-1:2007.

6.3. Dozarea materialelor
La dozarea materialelor componente ale betonului se admit următoarele

abateri:
- agregate ±3%
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- ciment şi apa ± 2%
- adaosuri ± 3%
- aditivi ± 5%

6.4. Amestecarea şi încărcarea în mijlocul de transport
Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare

forţată sau cu cădere liberă. In 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 amaterialelor
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).
Se recomandă ca temperatura betonului proaspăt la începerea turnării să

fie cuprinsă între 5°C şi 30°C.
Durata de încărcare a unui mijloc de transport sau de menţinere a

betonului în buncărul tampon va fi de maximum 20 minute.
La terminarea unui schimb sau la întreruperea preparării betonului pe o

durată mai mare de o oră este obligatoriu ca toba betonierei să fie spălată cu jet
puternic de apă sau apă amestecată cu pietriş şi apoi imediat golită complet.

În cazul betonului deja amestecat (preparat la staţii, fabrici de betoane)
utilizatorul (executantul) trebuie să aibă informaţii de la producător în ceea ce
priveşte compoziţia betonului pentru a putea efectua turnarea şi tratarea betonului
în condiţii corespunzătoare, pentru a putea evalua evoluţia în timp a rezistenţei
şi durabilităţii betonului din structură.

Aceste informaţii trebuie furnizate utilizatorului înainte de livrare sau la
livrare. Producătorul va furniza utilizatorului la cerere, pentru fiecare livrare a
betonului următoarele informaţii de bază:
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- denumirea staţiei (fabricii) producătorului 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 dacă este cazul

precizarea orei la care s-a realizat primul contact între ciment şi apă);
- numărul de înmatriculare al mijlocului de transport;
- cantitatea de beton (mc).
Bonul de livrare trebuie să dea următoarele date:
*Pentru amestecul proiectat:
- 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 speciale ale betonului, de exemplu gradul de

impermeabilitate, gelivitate, etc.
Datele privind caracteristicile betonului pot proveni din catalogul

producătorului de beton care trebuie să conţină informaţii cu privire la rezistenţa şi
consistenţa betonului, dozare şi alte date relevante privind compoziţia betonului.

De asemenea trebuie consemnat în bonul de livrare data şi ora sosirii
betonului la punctul de lucru, confirmarea de primire a betonului, temperatura
betonului la livrare şi temperatura mediului ambiant.

După maximum 30 zile de la livrarea betonului producătorul este obligat să
elibereze un certificat de calitate pentru betonul marfă.

Rezultatele necorespunzătoare obţinute pentru probele de beton întărit vor fi
comunicate utilizatorului în termen de 30 zile de la livrarea betonului.

Această condiţie va fi consemnată obligatoriu în contractul încheiat între
părţi.

7. TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI

7.1. Transportul 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.
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Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu
autoagitatoare, iar a betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante
cu benă, amenajate corespunzător.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneţi,
benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane.

Pe timp de arşiţă sau ploaie, în cazul transportului cu autobasculante pe
distanţă mai mare de 3 km, suprafaţa liberă de beton trebuie să fie protejată,
astfel încât să se evite modificarea caracteristicilor betonului urmare a modificării
conţinutului de apă.

Durata maximă posibilă de transport depinde în special de compoziţia
betonului şi condiţiile atmosferice. Durata de transport se consideră din momentul
încărcării mijlocului de transport şi sfârşitul descărcării acestuia şi nu poate
depăşi valorile orientative prezentate în tabelul de mai jos, pentru cimenturi de
clasă 32,5/42,5 decât dacă se utilizează aditivi întârzietori.

Durata maximă de transport a betonului cu autoagitatoare.

Tabelul 7
Temperatura amestecului de

beton (°C)
Durata maximă de transport (minute)

cimenturi de clasă 32,5 cimenturi de clasă ³ 42,5
10° < t £ 30° 50 35

t < 10° 70 50

În general se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de
turnare, să fie cuprinsă între (5 - 30)°C.

În situaţia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare
măsuri suplimentare precum:

- stabilirea de către un institut de specialitate sau un laborator autorizat a
unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere în operă şi tratare a
betonului şi folosirea unor aditivi întârzietori eficienţi etc.

În cazul transportului cu autobasculante, durata maximă se reduce cu 15
minute faţă de limitele din tabel.

Ori de câte ori intervalul de timp dintre descărcarea şi reîncărcarea cu
beton a mijloacelor de transport depăşeşte o oră, precum şi la întreruperea
lucrului, acestea vor fi curăţate cu jet de apă, iar în cazul agitatoarelor, acestea
se vor umple cu cca. l mc de apă şi se vor roti cu viteză maximă timp de 5
minute după care se vor goli complet de apă.
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7.2. Pregătirea turnării betonului
7.2.1. Condiţii pentru turnarea betonului
Se recomandă ca temperatura betonului proaspăt la începerea turnării

să fie cuprinsă între 5°C şi 30°C. în perioada de timp friguros se vor lua
măsuri de protecţie, astfel încât betonul recent decofrat să se menţină la o
temperatură de +10°C…+15°C, timp de minimum 3 zile de la turnare.

In toate cazurile se va ţine seama şi de recomandările formulate în
Anexa M-Tratarea betonului funcţie de evoluţia rezistentei betonului din NE
012-1:2007.

Executarea lucrărilor de betonare poate să înceapă numai dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:

a) întocmirea procedurii pentru betonarea obiectului în cauză şi
acceptarea acesteia de către investitor;

b) sunt realizate măsurile pregătitoare, sunt aprovizionate şi verificate
materialele componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) şi sunt în stare
de funcţionare utilajele şi dotările necesare, în conformitate cu prevederile
procedurii de execuţie în cazul betonului preparat pe şantier;

c) sunt stabilite şi instruite formaţiile de lucru, în ceea ce priveşte
tehnologia de execuţie şi măsurile privind securitatea muncii şi PSI;

d) au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje şi armături
(după caz);

e) în cazul în care, de la montarea la recepţionarea armăturii a trecut o
perioadă îndelungată (peste 6 luni) este necesară o inspectare a stării
armăturii de către o comisie alcătuită din beneficiar, executant, proiectant şi
reprezentantul ISC (Inspectoratul 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 frecventă a ruginii 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;

f) suprafeţele de beton turnat anterior şi întărit, care vor veni în contact cu
betonul proaspăt, vor fi curăţate de pojghiţa de lapte de ciment (sau de
impurităţi); suprafeţele nu trebuie să prezinte zone necompactate sau
segregate şi trebuie să aibă rugozitatea necesară asigurării unei bune
legături între cele două betoane;
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g)sunt asigurate posibilităţi de spălare a utilajelor de transport şi punere
în operă a betonului;

h) sunt stabilite, după caz, şi pregătite măsurile ce vor fi adoptate pentru
continuarea betonării în cazul 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 etc.);

i) nu se întrevede posibilitatea intervenţiei unor condiţii climatice
nefavorabile (ger, ploi abundente, furtună, etc.);

j) în cazul fundaţiilor, sunt prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite
din precipitaţii, astfel încât acestea să nu se acumuleze în zonele ce urmează a
se betona;

k) sunt asigurate condiţiile necesare recoltării probelor la locul de punere
în operă şi efectuării determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt, la
descărcarea din mijlocul de transport;

1) este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu
îndeplinesc condiţiile tehnice stabilite şi sunt refuzate.

7.2.2. Începerea turnării betonului
In baza verificării îndeplinirii condiţiilor de la punctul de mai sus, se va

consemna aprobarea începerii betonării de către: responsabilul tehnic cu
execuţia, reprezentantul beneficiarului şi în cazul fazelor determinante
proiectantul, reprezentantul ISC, în conformitate cu prevederile programului
de control a calităţii lucrărilor - stabilite prin contract.

Aprobarea începerii betonării trebuie să fie reconfirmată, pe baza unor noi
verificări, în cazurile în care:

- au intervenit evenimente de natura să modifice situaţia constantă la data
aprobării (intemperii, accidente, reluarea activităţii la lucrări sistate şi neconservate);

- betonarea nu a început în intervalul de 7 zile de la data aprobării.
Înainte de turnarea betonului trebuie verificată funcţionarea corectă a

utilajelor pentru transportul local şi compactarea betonului.
Se interzice începerea betonării înainte de efectuarea verificărilor şi

măsurilor indicate de la punctul de mai sus.

7.3. Reguli generale de betonare
Betonarea unei construcţii va fi condusă nemijlocit de conducătorul tehnic

al punctului de lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare şi va
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supraveghea respectarea strictă a prevederilor prezentului cod şi procedurii de
execuţie.

Betonul va fi pus în lucrare la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la
locul de turnare. Nu se admite depăşirea duratei maxime de transport şi
modificarea consistenţei betonului.

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale:
a) cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile – care vor veni în contact

cu betonul proaspăt – vor fi udate cu apă cu 2-3 ore înainte şi imediat înainte de
turnarea betonului, dar apa rămasă în denivelări va fi înlăturată;

b) din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face în: bene,
pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct în lucrare;

c) dacă betonul adus la locul de punere în lucrare nu se încadrează în
limitele de consistenţă admise sau prezintă segregări, va fi refuzat fiind interzisă
punerea lui în lucrare; se admite îmbunătăţirea consistenţei numai prin folosirea
unui superplastifiant;

d) înălţimea de cădere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de
3,00m – în cazul elementelor cu lăţime de max. 1,00m – şi 1,50m în celelalte
cazuri, inclusiv elemente de suprafaţă (plăci, fundaţii, etc.);

e) betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementului, urmărindu-
se realizarea de straturi orizontale de 10cm înălţime înainte de începerea prizei
betonului turnat anterior;

f) 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;

g) circulaţia muncitorilor şi utilajului de transport în timpul betonării se va face
pe podine astfel rezemate în afara zonelor cu beton proaspăt;

h) betonarea se va face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în
proiect sau procedura de execuţie;

i) durata maximă admisă a întreruperilor de betonare, pentru care nu este
necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depăşească
timpul de începere a prizei betonului; în lipsa unor determinări de laborator, aceasta
se va considera de 2 ore de la prepararea betonului - în cazul cimenturilor cu
adaosuri - şi respectiv 1,5 ore, în cazul cimenturilor fără adaos;

j) în cazul când s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea
turnării este permisă numai după pregătirea suprafeţelor rosturilor;

k) instalarea podinilor pentru circulaţia lucrătorilor şi mijloacelor de transport
local al betonului pe zonele betonate, precum şi depozitarea pe ele a unor schele,
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cofraje sau materiale, 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 20°C şi se foloseşte ciment de tip I de clasă mai mare
de 32,5).

7.4. Compactarea betonului
Betonul va fi astfel compactat încât să conţină o cantitate minimă de aer oclus.
Compactarea betonului este obligatorie şi se poate face prin diferite

procedee, funcţie de consistenţa betonului, tipul elementului etc. în general
compactarea mecanică a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuală (cu maiul, vergele sau şipci, în paralel, după
caz cu ciocănirea cofrajelor) în următoarele cazuri:

- introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza
dimensiunilor secţiunii sau desimii armăturii şi nu se poate aplica eficient vibrarea
externă;

- întreruperea funcţionarii vibratorului din diferite motive, caz în care
betonarea trebuie să continue până la poziţia corespunzătoare a unui rost;

- se  prevede  prin  reglementări   speciale  (beton  fluid,  betoane
monogranulare);

În timpul compactării betonului proaspăt se va avea grijă să se evite
deplasarea şi degradarea cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atâta timp cât este lucrabil.
Compactarea betonului va respecta prevederile subcapitolului 11.3 Turnarea

şi compactarea betonului din NE 012-2:2010.

7.5. Rosturi
În măsura în care este posibil se vor evita rosturile de lucru organizându-

se execuţia astfel încât betonarea să se facă fără întrerupere la nivelul respectiv sau
între două rosturi de dilataţie.

Când rosturile de lucru nu pot fi evitate poziţia lor va fi stabilită prin proiect
sau procedura de execuţie şi se vor respecta prevederile Codului de practică NE
012-2:2010 subcapitolul 11.5 - Rosturi de lucru la turnarea betonului.

Elementele de construcţii pot fi decofrate atunci când betonul a atins o
anumită rezistenţă care este prezentată în documentaţia de execuţie ţinând cont de
prevederile Codului de practică NE 012-1:2007.
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Rosturile de contracţie se vor tăia cu tăietorul de rosturi la un interval de 24-
48 ore de la turnarea betonului pe o adâncime de min. 6 cm.

Rosturile de dilataţie se vor amenaja la fiecare 50 ml.

8. TRATAREA BETONULUI DUPĂ TURNARE

8.1. Generalităţi
În vederea obţinerii proprietăţilor potenţiale ale betonului, zona suprafeţei

trebuie tratată şi protejată o anumită perioadă de timp, funcţie de condiţiile de mediu
din momentul turnării şi condiţiile de expunere în perioada de serviciu a lucrării.

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 suficientă rezistenţă pentru ca materialul să nu adere la suprafaţa
acoperită.

Tratarea betonului este o măsură de protecţie împotriva uscării premature,
în particular, datorită radiaţiilor solare şi vântului.

Protecţia betonului este o măsură de prevenire a efectelor:
- antrenării (scurgerilor) pastei de ciment datorită ploii (sau apelor

curgătoare);
- diferenţelor mari de temperatură în interiorul betonului;
- temperaturii scăzute sau îngheţului;
- eventualelor şocuri sau vibraţii care ar putea conduce la o diminuare a

aderenţei beton - armatură (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.

8.2. Durata tratării
Durata tratării depinde de:
- sensibilitatea betonului la tratare.
- temperatura betonului;
- condiţiile atmosferice în timpul şi după tratare;
- condiţiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii.
Se va ţine cont de prevederile NE 012-1:2007 şi NE 012-2:2010.
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9. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR
Acest capitol prevede măsurile minime obligatorii necesare controlului

execuţiei structurilor din beton şi beton armat. Controlul de calitate se poate face
astfel:

- control interior (executat de către producător şi/sau executant);
- control exterior (executat de către un organism independent);
- control de conformitate (executat de organisme independente autorizate

pentru efectuarea activităţii de certificare a calităţii produselor folosite).

9.1. Procedee de control a calităţii în construcţii
Procedeele de control a calităţii în construcţii constau în controlul

producţiei şi execuţiei. Acesta include:
- controlul preparării betonului;
- controlul punerii în operă a betonului;
- verificările rezultatelor încercărilor pe betonul proaspăt şi pe betonul întărit.

10. EXECUTAREA BETOANELOR CU PROPRIETĂŢI SPECIALE ŞI
BETOANE PUSE ÎN OPERĂ PRIN PROCEDEE SPECIALE

La executarea lucrărilor supuse unor acţiuni deosebite se folosesc:
- betoane rezistente la penetrarea apei;
- betoane cu rezistenţă mare la îngheţ - dezgheţ şi la agenţi chimici de

dezgheţare;
- betoane rezistente la atacul chimic;
- betoane cu rezistenţă mare la uzură.
Pentru aceste betoane cu proprietăţi speciale şi procedee speciale se vor

respecta prevederile anexei G – Realizarea lucrărilor cu betoane speciale sau prin
procedee deosebite din normativul NE 012-2:2010.

Întocmit,
ing. Catalin Cegus
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CAIET DE SARCINI VI

SEMNALIZARE RUTIERA VERTICALĂ

I.OBIECT ŞI DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul Caiet de Sarcini detaliază plantarea şi instalarea diverselor tipuri

de semnalizare rutieră verticală şi a lucrărilor asociate acestora.
Tipul indicatoarelor şi locurile de instalare se stabilesc de către

administratorul drumului, împreună cu poliţia rutieră.
Imaginile indicatoarelor rutiere, denumirile acestora şi condiţiile speciale de

amplasare vor respecta SR 1848-1:2012 – Semnalizare rutieră. Indicatoare şi
mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare.

Cerinţele tehnice referitoare la indicatoarele rutiere privind dimensiunile,
metodele de execuţie şi testare pentru fabricare, furnizare, etichetare, ambalare,
depozitare, precum şi condiţii de calitate şi controlul calităţii trebuie să respecte SR
1848-2:2011 – Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră.
Partea 2: Condiţii tehnice.

Realizarea graficii înscrisurilor şi simbolurilor precum şi scrierea
indicatoarelor rutiere ce vor fi montate trebuie să respecte SR 1848-3:2012 –
Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3:
Scriere, mod de alcătuire.

II. INSTALAREA INDICATOARELOR RUTIERE
Indicatoarele de drum se instalează pe partea dreaptă a drumului în sensul

de mers, astfel încât participanţilor la trafic să li se asigure o bună vizibilitate a
acestora.

Indicatoarele permanente se instalează pe stâlpi metalici sau console, iar
cele cu caracter temporar se pot instala şi pe suporţi mobili.

Atunci când condiţiile locale sunt de aşa natură încât indicatoarele nu ar
putea fi observate din timp de către participanţii la trafic, acestea se pot repeta şi
pe partea stângă, în zona mediană a drumului, pe un refugiu sau spaţiu interzis
circulaţiei vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a
intersecţiei, după caz, în loc vizibil pentru toţi cei cărora li se adresează.

Atunci când indicatoarele sunt instalate deasupra benzii sau benzilor de
circulaţie, semnificaţia lor este valabilă numai pentru banda sau benzile de
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circulaţie astfel semnalizate.
Locul de instalare a indicatoarelor rutiere verticale se alege astfel încât să fie

vizibile de la o distanţă de min. 50m în localităţi şi de minimum 100 m în afara
acestora.

Pentru asigurarea vizibilităţii indicatoarelor, în profil transversal acestea
trebuie să fie amplasate cât mai aproape de marginea părţii carosabile. Pentru a
evita acroşarea lor de către vehicule, se impune ca indicatoarele să fie amplasate
pe taluz sau dincolo de şanţ, asigurându-se o distanţă de minimum 0,50 m de la
marginea platformei drumului sau de la marginea trotuarului până la limita dinspre
drum a indicatorului. Se recomandă ca această distanţă să nu depăşească 2,0 m.

Indicatoarele rutiere vopsite se vor instala astfel încât să aibă o înclinare de
80° faţă de axa drumului, cu excepţia indicatoarelor de orientare şi de informare
din SR 1848-1:2011 care se instalează perpendicular sau paralel cu axa drumului,
în funcţie de configuraţia intersecţiei.

La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizantă, se vor respecta
următoarele:

§ unghiul în plan format de faţa indicatorului cu perpendiculara la axa
drumului este de 5° - 10°.
§ înclinarea (în faţă) a indicatorului în raport cu verticala este de 2°.
 Înălţimea până la marginea inferioară a indicatorului este:
§ la 1,50-2,50 m faţă de cota căii în ax sau faţă de nivelul bordurii
trotuarului, cu excepţia indicatoarelor instalate pe portaluri sau console,
care trebuie să asigure gabaritul de liberă trecere de 5,50 m;
§ la 0,75 m faţă de cota marginii părţii carosabile la indicatoarele fig. A44,
A46, A47, A48 din  SR 1848-1:2011;
§ la 0,6 – 2,50 m de la nivelul bordurilor, pentru indicatoarele instalate pe
spaţiile verzi centrale, pe insule de dirijare din intersecţii şi pe refugiile de
tramvai;

În cazul rambleurilor înalte, stâlpii se montează în afara gabaritului drumului,
la marginea exterioară a acostamentului drumului, stabilind în mod corespunzător
lungimea acestora.

Montarea în rambleuri înalte a indicatoarelor, care necesită 2 stâlpi, se face
începând de la marginea exterioară a acostamentului drumului. În acest scop,
platforma rambleului va trebuie să fie lărgită sau indicatorul va trebuie să fie
instalat, cu ajutorul unor stâlpi mai lungi, pe taluz.

Se va evita amplasarea indicatoarelor în interiorul unei curbe sau imediat
după ieşirea din curbă, deoarece există riscul ca ele să rămână în afara câmpului
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de vizibilitate al conducătorului de vehicul, care nu trebuie să-şi abată privirea de la
partea carosabilă a drumului. Pe timpul nopţii, aceste indicatoare rămân în afara
unghiului de iluminare al farurilor vehiculului, deci există riscul de a nu fi văzute. În
cazul unor indicatoare a căror poziţie este fixă, aşa cum sunt indicatoarele instalate
la apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată, amplasate la distanţe strict
precizate (150 m, 100 m şi 50 m), semnalizarea se repetă şi în exteriorul curbei, pe
partea stângă a drumului.

Se interzice montarea reclamelor sau a oricărui alt tip de panou pe terenul
cuprins între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor rutiere. Este
interzis să se figureze pe indicatorul rutier sau pe suportul său altceva decât ce se
referă strict la semnificaţia indicatorului rutier.

Indicatoarele kilometrice şi hectometrice se instalează cu baza la nivelul
superior al fundaţie. Faţa superioară a fundaţie este aproximativ la nivelul cotei
axului drumului şi depăşeşte baza indicatorului cu câte 10 cm, în ambele direcţii.
Suprafaţa fundaţie are o inclinare de 3% pe toate laturile, pentru a îndepărtarea
apei pluviale de la indicator. Pe sectoarele cu parapete metalice de siguranţă,
indicatoarele hectometrice se pot instala pe stâlpul parapetului, cu baza la limita
superioară a lisei parapetului, iar pe sectoarele cu parapete din beton, pot fi
instalate pe partea superioară, orizontală, a acestora. Pe sectoarele de debleu,
indicatoarele se instalează la exteriorul şanţurilor, practicând o nişă în taluz. In
acest caz taluzurile nişei se protejează prin înierbare, cu dale de beton sau cu
pereu.

III. PLANTAREA STÂLPILOR

Amplasarea stâlpilor se face în afara marginii şanţurilor sau a rigolelor.
Lungimea stâlpilor se stabileşte astfel încât aceştia să fie încastraţi min. 40

cm în fundaţia de beton de clasă C 8/10, conform NE 012, respectiv min. 80 cm,
când sunt plantaţi direct în pământ.

Montarea indicatoarelor se face, de regulă pe stâlpi dedicaţi, sau pe stâlpii
semafoarelor pentru dirijarea circulaţiei, pe stâlpii cu alte destinaţii, pe consolele
montate pe stâlpi sau pe consolele încastrate în construcţiile existente, precum şi
pe portaluri sau console special proiectate pentru panourile de presemnalizare a
intersecţiilor.

Stâlpii pentru indicatoare se pot executa din țeavă cu secţiune circulară,
pătrată, hexagonala, octogonala sau din profile speciale cu diferite caracteristici ale
secţiunii (de exemplu, de tip "omega"), in funcţie de mărimea panoului, iar după
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caz, sisteme speciale (stâlpi cu zabrele, console, portaluri etc).
Stâlpii de susţinere a indicatoarelor metalice au lungimi curente de minimum

3,5 m. Stâlpii de lungime mai mica se utilizează numai pentru indicatoare
amplasate pe colţurile insulelor separatoare sau direcţionale din intersecţii.

Se recomanda ca stâlpul de susţinere a indicatoarelor rutiere sa fie executat
dintr-o singura bucata, indiferent de înălţime. Pentru asigurarea unei rezistente
mecanice superioare a structurii metalice, precum şi din considerente de siguranţa
circulaţiei în caz de impact frontal, se recomanda ca stâlpii consolelor şi portalurilor
sa fie executate dintr-o singura bucata, fără înnădiri ale secţiunii.

Se recomanda ca portalurile şi consolele să aibă în secţiune profil închis.
La amplasarea portalurilor şi consolelor, se asigura obligatoriu gabaritul pe

înălţime de 5,5 m, măsurat de la cota în axul drumului până la limita inferioara a
indicatorului rutier. Se recomanda ca grinda transversala a consolei sau a
portalului sa fie amplasata la înălţimea de 7 m faţă de suprafaţa părţii carosabile.

Portalurile şi consolele, trebuie sa fie protejate cu parapet metalic împotriva
izbirii autovehiculelor.

Fundațiile pe care se prind sistemele de susținere a semnalizării verticale
trebuie sa fie executate la nivelul marginii exterioare a părţii carosabile.

Indicatoarele rutiere amplasate la nivel (nu pe portaluri sau console) pot fi
executate pe suport de otel, protejat împotriva coroziunii prin pasivizare, urmată de
vopsire în câmp electrostatic.

Daca este cazul, la indicatoarele amplasate pe sectoare de drum cu ramblee
înalte, se vor prevedea masuri suplimentare pentru asigurarea stabilităţii şi
rezistentei mijloacelor de susţinere a indicatoarelor, prin amenajarea unor
platforme speciale.

Dispozitivele de susţinere a indicatoarelor se protejează anticoroziv prin
zincare, sablare, decapare urmată de vopsire în câmp electrostatic sau cu grund
de miniu de fier sau de plumb, urmate de vopsire în culoare gri.

IV.REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

Verificarea calităţii indicatoarelor se face în timpul execuţiei, precum şi
cu ocazia recepţiei finale.

Verificările ce trebuie efectuate asupra indicatoarelor rutier sunt:
§ forma şi dimensiunile, în conformitate cu SR 1848/2.  La dimensiuni, se

admit toleranţe de ±1% pentru indicatoarele metalice.
§ planeitatea suprafeţei, toleranţa admisă fiind de 1 mm la indicatoarele



S.C .PROIECT  GROUP S . R .L .
ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 -
Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA
Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ;
RO63BTRL0280G90841XX - Banca Transilvania P.Neamt

Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS

Acest proiect este proprietatea intelectuala  a SC Proiect Group
SRL, fiind folosit pentru scopul in care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice reproducere sau copiere fara
permisiunea prealabila a societatii este interzisa  si va atrage
raspunderi legale .

„ REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ
155F KM 38+820 - 38+890 - afectate de precipitatiile din
lunile mai, iunie anul 2016.

Pag. 92
Proiect nr.C.08/2016
Contr.nr.9157/169/16
.09.2016Documentatie de licitatie - DL.- CAIETE DE SARCINI

metalice;
§ verificarea rezistenţei şi nedeformabilităţii dispozitivelor de prindere pe

stâlpi;
§ aspectul şi acurateţea simbolurilor;
§ aplicarea corectă a foliei reflectorizante, care trebuie să prezinte o bună

aderenţă, să nu aibă încreţituri şi umflături;
§ aspectul şi acurateţea inscripţiilor, fiind admisă o toleranţă de ±1mm

pentru înălţimi ale literelor de până la 130 mm şi o toleranţă de ±2mm
pentru înălţimi mai mari; la grosimi ale literelor până la 18 mm, se
admite o toleranţă de ±5mm, iar pentru grosimi mai mari, se admite o
toleranţă de ±1mm.

Verificarea după montare a indicatoarelor constă în:
§ respectarea prescripţiilor de instalare, ţinând seama de distanţele şi

înălţimile prevăzute în prezentul caiet de sarcini;
§ siguranţa dispozitivul de prindere pe stâlpi;
§ este interzisă montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa

cuprinsă între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor, spre a
nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage atenţia conducătorilor de
autovehicule.

V.INSTALAREA STÂLPILOR DE GHIDAJ ŞI A DISPOZITIVELOR
CATADIOPTRICE

Stâlpii de ghidare se amplasează pe drumuri cu îmbrăcăminte bituminoasă,
din beton de ciment sau pavaje, caracterizate de un trafic mediu zilnic anual mai
mare de 300 de vehicule fizice.

Stâlpii de ghidare şi catadioptrii se amplasează pe acostamente, pentru
înlesnirea ghidării optice a vehiculelor, în special pe timpul nopţii. Aceste
dispozitive reflectorizante vor fi fabricate şi instalate conform cu cerinţele SR EN
12899-3:2007.

Montarea stâlpilor de ghidare se face pe acostamente în poziţie verticală,
aliniaţi pe platformă la distanţa de 0,25 m de marginea exterioară, astfel încât
dispozitivele reflectorizante să fie vizibile din ambele sensuri de circulaţie.

Amplasarea stâlpilor de ghidare se face pe ambele părţi ale platformei, atunci
când parapeţii nu sunt necesari.  În acest caz, stâlpii se dispun de-a lungul
drumului alternativ, pe ambele părţi, în diferite profile transversale (în zig-zag).
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Amplasarea stâlpilor de ghidare se face numai pe o parte a platformei
sectorului de drum, atunci când pe cealaltă parte a platformei este necesară
montarea parapetelor de siguranță, montându-se pe aceştia catadioptri la aceleaşi
distanţe ca şi stâlpii de ghidare.

Distanţa între stâlpii de ghidare se stabileşte conform pct. 2.3.5. din STAS
1848-1:1991.

VI.RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia lucrărilor se supune HG 273 din 1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții şi instalații aferente acestora.

Lucrările de semnalizare rutieră verticală vor fi supuse unei recepţii pe fază
de execuţie, unei recepţii la terminarea lucrărilor şi unei recepţii finale.

Recepţia pe faze de execuţie este efectuată atunci când toate lucrările
specificate în documentaţie au luat sfârşit şi au fost efectuate toate verificările în
conformitate cu stipulaţiile din prezentul Caiet de Sarcini. Se recomanda ca
aceasta comisie de recepţie să facă parte şi un reprezentant al Serviciului Poliţiei
Rutiere.

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de
execuţie şi a calităţilor impuse de Caietul de Sarcini, precum şi constatările
consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de control autorizate.

În urma recepţiei se încheie un „Proces verbal de recepţie pe faze de
execuţie” în care sunt specificate eventualele acţiuni corective necesare, termenul
de execuţie al acestora şi recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie
a lucrărilor la care s-au constatat abateri faţă de prevederile prezentului Caiet de
Sarcini.

Recepţia Preliminară se face odată cu Recepţia Preliminară a întregului
proiect, conform normelor legale în vigoare.

Comisia de recepţie va examina atât lucrările, cât şi documentaţia de
verificare şi procesele verbale referitoare la Recepţia pe Faze de Execuţie
întocmite în timpul execuţiei lucrărilor.

Recepţia Finală se va face la sfârşitul Perioadei de Garanţie, conform
prevederilor legale în vigoare.

Întocmit,
ing. Catalin Cegus
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CAIET DE SARCINI VII

MARCAJE RUTIERE

 I.ELEMENTE GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde condiţiile obligatorii de trasare a
marcajelor rutiere, în conformitate cu prevederile Legislaţiei Rutiere şi standardele
privind semnalizarea rutieră SR 1848-7/2015, aplicabile pe drumurile publice.

Marcajele rutiere nu trebuie să împiedice în niciun fel traficul rutier şi nu
trebuie să provoace alunecări. Pe partea carosabilă, marcajul rutier va fi trasat cu
microbile din sticlă, drumul putând, de asemenea, fi marcat cu stâlpi de ghidare cu
elemente reflectorizante.

II.CONDIŢII TEHNICE PENTRU MICROBILE ŞI BILE MARI DE STICLĂ

Fiecare tip de vopsea de marcaj utilizează un anumit tip de microbile sau bile
mari de sticla.  Tipul si dozajul de microbile vor fi recomandate de fabricantul
vopselei de marcaj, conform certificatului de omologare a vopselei.  Ambalarea
microbilelor se va face în saci eremetici, etanşi.

Perioada de depozitare în ambalaj este de maxim 12 luni.

 III.TIPURI DE MARCAJE RUTIERE

Diferitele tipuri de marcaje rutiere sunt folosite la reabilitarea drumurilor şi
trebuie să respecte cerinţele standardului SR 1848-7/2015.

 1. MARCAJELE LONGITUDINALE pot fi folosite în următoarele locaţii:
§ linii de separare a sensurilor de circulaţie opuse;
§ linii de separare a benzilor de circulaţie cu aceeaşi direcţie;
§ locaţii periculoase.

Toate aceste marcaje sunt reprezentate prin:
§ linie simplă sau dublă continuă;
§ linie simplă sau dublă discontinuă;
§ linie dublă compusă dintr-o linie continuă şi una discontinuă.
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Linia simplă sau dublă continuă va fi trasată în sectoarele de drum unde
vehiculelor le este interzisă trecerea peste axul drumului sau depăşirea.  Lungimea
minimă a unei linii continue va fi 20 m.

O linie simplă discontinuă cu segmente mai mari decât distanţele dintre ele
se trasează atunci când vehiculele se pot angaja în depăşire.

Linia simplă discontinuă cu segmente mai mari decât distanţele dintre ele se
numeşte bandă de avertizare şi se foloseşte pentru a semnaliza apropierea de o
linie continuă sau de un loc cu risc mare de accident.

O linie dublă discontinuă poate fi folosită pentru a contura una sau mai multe
benzi care permit schimbarea direcţiei (benzi reversibile). Acestea pot fi folosite şi
oricând o linie dublă continuă trebuie să fie întreruptă (de ex. un drum de serviciu
care să le permită vehiculelor să vireze la stânga).

O linie dublă compusă, alcătuită dintr-o linie continuă şi una discontinuă, se
trasează pe sectoarele unde linia poate fi depăşită doar în cazul uneia dintre
benzile de direcţie, de exemplu pentru direcţia indicată de linia întreruptă. Aceasta
poate fi, de asemenea, folosită în intersecţii, unde este permisă intrarea pe un
singur sens, însă ieşirea nu este permisă.

Caracteristicile liniilor folosite la marcajele longitudinale sunt cele specificate
în standardul SR 1848-7.

1.1. Marcajele longitudinale care separă sensurile de circulaţie
Pe drumurile cu două benzi cu lăţimea de minim 5,5 m şi două părţi

carosabile se trasează o linie simplă discontinuă.
În cazuri speciale (accident sau locaţii periculoase), se trasează linii simple

continue de tip A sau linii duble de tip G, conform standardului SR 1848-7, alcătuite
dintr-o linie continuă cu o linie discontinuă, acolo unde este necesar.

Când suprafaţa finală de drum este executată, linia simplă se trasează
de-a lungul aliniamentului, iar linia dublă se trasează simetric cu linia
longitudinală.

În curbele largi, linia care separă sensurile de circulaţie va fi trasată după cum
urmează:
§ Pentru supralărgiri de maxim 1,0 m, banda exterioară se menţine la lăţimea

sa actuală;
§ Pentru supralărgiri care depăşesc 1,0 m, banda exterioară va reprezenta

40% din lărgirea totală, iar banda interioară reprezintă 60%.
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1.2.  Marcajele care separă sensurile de circulaţie
§ sunt trasate din linii simple discontinue cu segmente şi intervale aliniate în

profil transversal pe sectoarele de aliniament. În sectoarele din apropierea
intersecţiilor se trasează linii continue simple sau duble pentru benzile
reversibile.

1.3. Marcajele longitudinale pentru locaţiile periculoase se vor trasa după
cum urmează:

§ Pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă;
§ Pe sectoarele de drum cu obstacole pe partea carosabilă;
§ Pe poduri şi podeţe înguste;
§ Pe sectoarele unde numărul de benzi se schimbă;
§ La intersecţii de drumuri;
§ La treceri la nivel cu calea ferată.

2. MARCAJE CARE DELIMITEAZĂ PARTEA CAROSABILĂ
Marcajele care delimitează partea carosabilă se vor trasa în afara marginii

părţii carosabile, pe benzile de încadrare. Acestea nu vor fi trasate lângă bordurile
neuniforme ale părţilor laterale.

Tipurile de linii variază în funcţie de locurile unde sunt trasate. Există 4 linii
care delimitează partea carosabilă conform cu standardul SR 1848-7, după cum
urmează:
§ Linie continuă simplă de tip „K“;
§ Linie continuă simplă de tip „L“;
§ Linie discontinuă simplă de tip „M“;
§ Linie discontinuă simplă de tip „N“.

3. MARCAJE TRANSVERSALE

a. Linie de oprire – linie continuă având lăţimea de 0,40 m, astfel încât din locul
de oprire să fie asigurată vizibilitatea în intersecţie;

b. Linie de cedare a trecerii – linie discontinuă, lăţime de 40 cm care poate fi
precedată de un triunghi.
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c. Traversare pentru pietoni - se execută prin linii paralele cu axa drumului, cu
lăţimea de 40 cm. Lungimea (L) fiecărei linii depinde de viteza de circulaţie în zona
respectivă, după cum urmează:
§ Pentru viteză < 50 km/h, L= min. 3m;
§ Pentru viteză > 50 km/h, L= min. 4m.

În intersecţiile cu circulaţie pietonală foarte intensă, marcajele trecerilor de
pietoni pot fi completate prin săgeţi indicând semnele de traversare.

d. Traversare pentru biciclete – se execută prin două linii discontinue;
dimensiunile acestora sunt specificate în SR 1848-7.

e. Liniede limitarea vitezei – sunt trasate în curbe foarte periculoase situate după
aliniamente lungi şi drepte. Curbele vor fi precedate de marcaje de adaptare a
vitezei reprezentate prin linii transversale cu lăţimea de 0,40 m situate la intervale
care descresc pe măsură ce se apropie de curbă.
Pentru reducerea vitezei în apropierea locurilor periculoase, se pot folosi
următoarele:

a) dungi care emit zgomote denumite marcajevibratoare, care pot fi aplicate
ca marcaje conform SR 1848-7. Benzile sunt trasate cu marcaj termoplastic cu
grosimea de 6mm-15mm.  Când sunt subţiri, acestea cauzează doar zgomot.
Grosimea acestora trebuie să fie de minim 12 mm pentru a cauza vibraţii.  Un grup
de marcaje vibratoare este alcătuit din şase linii cu grosimea de 15 cm grosime
trasatela intervale de 1 m. Se vor trasa minim 3 grupuri de linii, la 25,00 m una de
cealaltă. Ultima linie a marcajului transversal va fi trasată la minim 50,00 m înainte
de zona de începere a locului periculos.

b) în apropierea unei treceri de pietoni sau a unei traversări pentru biciclete
se poate folosi un marcaj alcătuit din triunghiuri aplicate la limita părţii carosabile;
acest marcaj se numeşte tronson de intrare.

 4. MARCAJE DIVERSE
Marcaje de ghidare – folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele

trebuie s-o urmeze în traversarea unei intersecţii.
Marcaje pentru spaţii interzise – se execută prin linii paralele care pot fi

sau nu încadrate de o linie continuă.
Marcajele pentru interzicerea staţionării vehiculelor:
§ O linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe zona de
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consolidare a acostamentului, dublând marcajul care delimitează partea
carosabilă către exteriorul platformei drumului;

§ O linie intermitentă la marginea părţii carosabile

Marcajele care indică zonele de parcare pe partea carosabilă:
a. transversale pe stânga sau dreapta benzii;
b. oblice către axa sau marginea părţii carosabile;
c. paralele cu axa sau marginea părţii carosabile;

Marcajele pentru curbele foarte periculoase – curbele situate după
aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a vitezei alcătuite din linii
transversale cu lăţimea de 0,40 m.

 5. MARCAJE LATERALE
Marcajele laterale sunt folosite pentru a avertiza conducătorii auto în legătură cu
obstacolele drumului şi se trasează după cum urmează:
§ Pe structurile care depăşesc drumul (pasaje rutiere, viaducte, apeducte,

poduri pentru pietoni);
§ Pe pereţii de susţinere;
§ Deasupra parapeţilor, podurilor şi podeţelor;
§ Pe parapeţii cu traverse;
§ Pe stâlpi şi copaci;
§ Pe bordurile denivelate.

 IV.TRASAREA MARCAJELOR

1. SPECIFICAŢII GENERALE
Marcajul rutier poate fi efectuat numai de companiile cu experienţă specifică

în domeniu. Compania trebuie să fie certificată ISO 9001, 14001, 18001
PENTRU TRASAREA MARCAJELOR RUTIERE.

În cazul în care Antreprenorul nu poate întruni aceste condiţii, trebuie să
angajeze un subantreprenor pentru a duce la îndeplinire lucrările de marcaj
rutier. Subantreprenorul va întruni toate condiţiile din prezentul caiet de sarcini.
Următoarea echipă şi următorul echipament trebuie să fie pregătite pentru
Lucrări:
– cel puţin o echipă de marcaj, incluzând:

– şef echipă de marcaj certificat RTE;
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– mecanic pentru vehiculul de marcaj cu experienţă în execuţia marcajelor
rutiere;

– mecanic adjunct pentru vehiculul de marcaj;
– şofer pentru vehiculul de escortă.
– şofer pentru camionul de transport;

– Fiecare echipă va deţine următoarele echipamente:
– vehicul special UNIMOG sau similar cu o perie metalică pentru

măturare;
– camion de transport pentru vehiculul de marcaj;
– vehicul de marcaj;
– camion de semnalizare;
– un panou de semnalizare A40 "Marcaje rutiere"
– vehicul de escortă cu un panou de semnalizare A40;
– camion pentru transportul materialelor de minim 7,5 t;
– kit higrometric;
Antreprenorul trebuie să efectueze măsurarea retroreflexiei marcajelor

rutiere cu retrometru.
Marcajele pot fi trasate după efectuarea următoarelor operaţiuni pregătitoare:

§ Zona de lucru a fost semnalizată în mod corespunzător cu panouri de
semnalizare pentru devierea temporară a traficului stradal şi cu conuri
reflectorizante.

§ Acolo unde trebuie trasate marcaje, suprafaţa părţii carosabile din beton
trebuie să fie periată cu o perie metalică sau curăţată prin alte metode.
Înainte de aplicarea materialului termoplastic, suprafaţa drumului trebuie să
fie acoperită cu un liant compatibil, conform cu instrucţiunile fabricantului.

§ Pe părţile carosabile fabricate din materiale bituminoase, suprafaţa pe care
vor fi aplicate marcajele trebuie să fie mai întâi curăţată de excesul de
criblură, daca este cazul.
Materialele folosite la aplicarea marcajelor rutiere vor fi trasate pe suprafeţe

curate şi uscate. Marcajele nu vor fi brăzdate.  Marcajele longitudinale vor fi
aplicate cu dispozitive mecanice, pe un traseu strict delimitat.

Dacă este necesar, marcajele vechi sau marcajele provizorii vor fi şterse prin
frezare sau prin acoperirea acestora cu vopsea neagră.  Vopseaua neagră trebuie
să fie compatibilă cu vopseaua care trebuie să fie înlăturată.

Marcajul manual este interzis, cu excepţia marcajului săgeţilor de direcţie sau
al altor marcaje similare.
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2. POZAREA MARCAJELOR
Marcajele vor fi trasate în baza unei schiţe de control a traficului privind

panourile de semnalizare şi marcajele rutiere; schiţa include procedurile de
trasare a marcajelor.

Înainte de trasarea marcajelor, poziţia acestora trebuie să fie scoasă în
evidenţă prin premarcaje. Premarcajul se face prin trasarea unor puncte de reper
pe suprafaţa părţii carosabile, care au rolul de a ghida Executantul pentru
realizarea corectă a marcajelor.

Premarcajul se execută cu aparate topografice sau manual. Înainte de
aplicarea marcajulul definitiv, dirigintele va verifica şi aproba corectitudinea
realizării premarcajelor.

3. MARCAJELE FINALE
§ Înainte de aplicarea marcajelor, suprafeţele respective vor fi curăţate şi

uscate f. bine.
§ Suprafeţele marcate anterior vor fi curăţate mecanic;
§ Amorsa şi vopseaua vor fi aplicate conform specificaţiilor fabricantului.

Marcajele rutiere nu trebuie să aibă proeminenţe mai mari de 6 mm
comparativ cu suprafaţa drumului. În cazul utilizării stâlpilor de ghidare sau al altor
elemente similare, proeminenţele admisibile nu trebuie să depăşească 25 mm.
Culorile folosite la marcaje sunt:

1. alb pentru:
- marcajele longitudinale şi transversale
- marcajele care delimitează partea carosabilă
- marcajele laterale pe copaci şi pe stâlpii parapetelor din beton

2. galben pentru liniile care interzic parcarea şi pentru marcajele provizorii
3. alternanţă de galben-negru pentru:

- clădiri
- pereţi de susţinere
- traversele parapetelor de beton sau traversele rigide
- bordurile denivelate ale trotuarelor şi refugiilor

4. gri pentru parapete metalice de siguranţă.
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 4. CONDIŢII TEHNICE ALE VOPSELELOR DE MARCAJ
Condiţiile tehnice pentru vopseaua de marcaj sunt specificate în standardele

europene şi româneşti SR EN 1423; SR EN 1424; SR EN 1436; SR EN 1463-1.
Materialele trebuie să fie însoţite de Certifica de calitate emis de laboratoare

recunoscute.

 5. TIPURI DE VOPSELE DE MARCAJ
Tipurile de vopsele de marcaj sunt:
§ Vopsea albă, monocomponentă; se usucă la aer şi formează o peliculă

uniformă şi solidă
§ vopsea de marcaj ecologică, albă, tip masă plastic, monocomponentă, care

are aspect de emulsie apoasă; se usucă la aer şi formează o peliculă
uniformă şi solidă

§ vopsea de marcaj ecologică, albă, monocomponentă, tip material plastic,
solubilă în apă (fără solvenţi organici); se usucă la aer şi este folosită
pentru marcaje cu pelicule continue, uniforme şi solide sau cu model
structurat sau fasonat, asigurând vizibilitatea marcajului în orice condiţii
(noapte/ zi, timp ploios/ vreme însorită). Vopseaua se va aplica ca atare
sau pe amorsă. Marcajul se va aplica cu un vehicul echipat cu dispozitive
speciale de aplicare a vopselei, amorsă şi bile de sticlă.

§ Vopsea ecologică, albă, apoasă, monocomponentă; după aplicarea unui
accelerator de uscare, se usucă la aer şi formează o peliculă uniformă şi
solidă.

 Retroreflexia este asigurată prin intermediul bilelor de sticlă aplicate pe
suprafaţa marcajului sau introduse în material în timpul procesului de fabricaţie.

 V.CONTROLUL CALITĂŢII

În vederea asigurării calităţii marcajelor, Executantul va avea în vedere
următoarele:
§ Metodologia controlului calităţii conform SR ENV 13459 - 1, 2, 3;
§ Calitatea vopselei, conform fişei tehnice de securitate;
§ Tipul îmbrăcămintei rutiere, rugozitatea suprafeţei, condiţiile locale de

mediu;
§ Proiectul de reglementare a circulaţiei prin indicatoare şi marcaje rutiere;
§ Execuţia premarcajului;
§ Determinarea dozajului de vopsea proaspătă;
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§ Dozajul de microbile şi de alte bile de sticlă.
Marcajele se verifică din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului,

gradului de acoperire şi uniformităţii distribuţiei microbilelorretroreflectorizante.
Verificarea formei se face vizual.  Liniile de marcaj trebuie să aibă o lăţime

constantă, să nu prezinte frânturi sau şerpuiri, iar marginile trebuie să fie clar
delimitate.

Dimensiunile vor fi verificate după cum urmează:
§ Lungimile şi lăţimile se măsoară cu mijloacele obişnuite (rigla, ruleta,

panglica topometrică, aparate topometrice).
§ Grosimea se verifică în timpul execuţiei cu dispozitive adecvate, agreate de

Inginer, prin măsurarea grosimii peliculei uniforme şi solide de vopsea udă.
Aspectul se verifică vizual.  Culoarea marcajului trebuie să fie uniformă şi

nealterată.  Dacă este posibil, culoarea si retroreflexia se determină cu aparate
specifice agreate de diriginte.

Gradul de acoperire se măsoară cu ajutorul riglei (reţea trasată pe o folie
transparentă).

Gradul de acoperire este exprimat în procente şi este reprezentat de raportul
dintre numărul de pătrate din reţea care sunt complet acoperite cu vopsea şi
numărul total de pătrate din reţea.

Uniformitatea distribuţiei microbilelorretroreflectorizante se observă vizual la
lumina soarelui sau la lumina farurilor unui autovehicul.

VI.RECEPŢIA LUCRĂRILOR

 1. RECEPŢIA PE FAZE DE EXECUŢIE
Recepţia pe faze de execuţie este efectuată atunci când toate lucrările

specificate în documentaţie au luat sfârşit şi au fost efectuate toate verificările în
conformitate cu prevederile din prezentul Caiet de Sarcini.

Comisia de recepţie va examina lucrările şi va verifica dacă acestea
îndeplinesc condiţiile de execuţie şi condiţiile de calitate impuse de Caietul de
Sarcini, precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către
organele de control autorizate.

În urma recepţiei se încheie un "Proces verbal de recepţie pe faze de
execuţie" în care sunt specificate reparaţiile necesare, termenul de execuţie al
acestora şi recomandările cu privire la modul de ţinere sub observaţie a
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tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri faţă de prevederile
prezentului Caiet de Sarcini.

 2. RECEPŢIA PRELIMINARĂ
Recepţia Preliminară se va face odată cu Recepţia Preliminară a întregului

proiect, conform normelor legale actuale.
Comisia de recepţie va examina atât lucrările, cât şi documentaţia de

verificare şi procesele verbale referitoare la Recepţia pe Faze de Execuţie
întocmite în timpul execuţiei lucrărilor.

 3. RECEPŢIA FINALĂ
Recepţia Finală se va face la sfârşitul Perioadei de Garanţie, conform

prevederilor legale.

Întocmit,
ing. Catalin Cegus



S.C .PROIECT  GROUP S . R .L .
ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 -
Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA
Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ;
RO63BTRL0280G90841XX - Banca Transilvania P.Neamt

Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII
Designing • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS

Acest proiect este proprietatea intelectuala  a SC Proiect Group
SRL, fiind folosit pentru scopul in care este furnizat, conform
prevederilor contractuale. Orice reproducere sau copiere fara
permisiunea prealabila a societatii este interzisa  si va atrage
raspunderi legale .

„ REFACERE CORP DRUM SI APARARE DE MAL DJ
155F KM 38+820 - 38+890 - afectate de precipitatiile din
lunile mai, iunie anul 2016.

Pag. 104
Proiect nr.C.08/2016
Contr.nr.9157/169/16
.09.2016Documentatie de licitatie - DL.- CAIETE DE SARCINI

CAIET DE SARCINI VIII

SISTEME DE PROTECŢIE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI

1. GENERALITĂŢI
Prezentul Caiet de Sarcini stabileștecondițiile tehnice de calitate si amplasare a

dispozitivelor de protecție la drumuri (parapete direcționale si parapete de siguranța)
pentru sporirea siguranțeicirculației pe drumuri conform Normativului pentru sisteme de
protecţie pentru siguranţa circulaţiei pe drumuri, poduri şi autostrăzi – ind. AND 593-
2012 și Catalogului de sisteme de protecție pentru siguranța circulației la drumuri și
autostrăzi – ind. AND 591-2005.

2. DESCRIERE
În scopul de a menţine şi de a îmbunătăţi siguranţa circulaţiei, proiectarea unui

drum necesită pe anumite sectoare şi pe anumite locuri instalarea unor dispozitive care
să împiedice vehiculele şi pietonii să pătrundă în zone periculoase și/sau pentru
ghidarea optică a acestora.

Parapetele de siguranţă sunt definite pe niveluri de performanță şi au drept scop
de a opri vehiculele, de a readuce vehiculele pe partea carosabilă în anumite limite de
viteză, masă şi unghi de lovire şi de a asigura dirijarea pietonilor şi a altor utilizatori ai
drumului.

Antreprenorul general este obligat să asigure toate masurile tehnologice si
organizatorice care sa conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului Caiet
de Sarcini.

În acest scop se pot avea in vedere lucrări la subcontractanți de specialitate, cu
experiență in domeniu.

Nivelurile de performanţă pentru parapetele de protecţie şi atenuatorii de şoc
sunt stabilite pe baza celor trei criterii principale legate de protecţia vehiculelor: nivelul
de protecţie (NI, N2, Hl...H4b), nivelul de severitate (ASI) a şocului şi deformarea
exprimată prin lăţimea de lucru W şi deflexiunea dinamică D.

Parapetele de siguranţă se clasifică, în conformitate cu SR EN 1317-2, după trei
criterii fundamentale:

- nivel (grad) de protecţie (TI, T2,... H4b)
- nivel de severitate a şocului (A, B) (tabel 3A)
- deformația exprimată prin lățimea de lucru (W1, W2, ... W8) și deflexiunea

dinamică (Dl,...).
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Lățimi de lucru Niveluri ale lățimilor de lucru (m)

w1 W <0,6
w2 <0,8
w3 <1,0
w4 <1,3
w5 <1,7
w6 <2,1
w7 <2,5
w8 <3,5

Parapetele situate la marginea platformei drumului se vor amplasa în acostament
ținând cont lățimea de lucru ca în fig. 9, Anexa 1 din Normativul AND 593/2012.
Lățimea de lucru maxim W a parapetului va fi egală cu distanța între fața frontală a
parapetului șifața obstacolului (începutul taluzului cu panta > 1:3 la drumuri de clasă
tehnică III-V saufațaconstrucției ce trebuie protejată, etc.; se vor respecta prevederile
tabelelor 5 şi 6 şi articolele 33 și 34 din AND 593/2012).

Parapetele de siguranță vor fi prevăzute întotdeauna cu extremități, având o
lungime de 4...6 m peste lungimea minimă necesară.

In cadrul proiectului se va utiliza parapet metalic deformabil de tip
semigreu, cu nivel de protecție N2.

În cazul când traseul drumului este situat în lungul unui curs de apă sau lângă
malul unui lac la o distanță de maxim 10 m de la marginea platformei se amplasează
parapete de protecție foarte ridicată (H4).

La achiziționarea parapetelor de către constructor se vor avea în vedere
agrementeleși avizele tehnice, în conformitate cu SR EN 1317/1-6.

Parapetul metalic va fi zincat cu un strat minim de 62 microni (inclusiv
componentele anexă), și va avea toate componentele (lisă, amortizoare, stâlpi, etc.).

Stâlpii de susținere a parapetelor în teren (fundații) vor fi fixați conform fișei
tehnice rezultate din încercarea „crash test".

Parapetele metalice vor avea obligatoriu sistem de amortizare a șocurilor.
Suprapunerea liselor parapetului metalic se va face obligatoriu respectând

principiul direcției de atac a traficului.
La podurile cu dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație, parapetul de

siguranță cât și cel pietonal vor fi prevăzute cu elemente de compensare a lungimii în
zona rosturilor şi elementelor de capăt (furnizorul parapetului va prezenta și detalii de
montare a acestor două elemente).

Pe parapet se vor monta dispozitive reflectorizante de culoare roșieși albă ori
galbenă (omologate) și elemente de semnalizare de capăt parapet.
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Dispozitivele de culoare roșie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a
drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confecționate acestea nu trebuie
să fie dure.

3. MATERIALE
Stâlpi metalici pentru parapete, glisiere şi componente anexă (elemente de

prindere).
Trebuie sa fie puse în operă în concordanță cu recomandările producătorului.

Toate părțile metalice trebuie să fie galvanizate cu un strat de min. 62 microni și să
poată fi înlocuite cu alte produse similare, produse de alți producători.
SÂLPI METALICI PENTRU PARAPETE

Stâlpii de metalici pentru parapete şi alte elemente de dirijare a traficului trebuie
să fie montați în concordanță cu standardele producătorului.

BETON
Betonul C12/15 utilizat pentru fixarea parapetelor în fundație trebuie să aibă o

rezistență la compresiune de min. 20 MPA la 20 zile.

ECHIPAMENTE
Toate echipamentele, unelte șimașinile folosite la manipularea materialelor

șiexecuția oricărei etape a lucrărilor trebuie inspectată regulat, iar dacă lucrarea este
considerată nesatisfăcătoare trebuie îmbunătățită. Toate echipamentele și uneltele
utilizate la execuția lucrărilor trebuie să fie întreținute.

4. PROCEDURI DE EXECUŢIE
Montarea parapetelor de siguranță se va face în conformitate cu SR 1948-

2:1995 - Lucrări de drumuri. Parapete pe poduri. Prescripții generale de proiectare și
amplasare.
Montarea stâlpilor

Stâlpii trebuie așezați în linie șipoziționați în profil transversal în concordanță cu
detaliile de execuție.

Când detaliile de execuție impun ca o secțiune de parapet să se încheie într-o
curbă a drumului, stâlpii trebuie poziționați în concordanță cu aceasta curbă a drumului.

Modificările poziție stâlpilor trebuie să fie în concordanță cu standardul de
fabricațieși cu detaliile de execuție.

Distanța între stâlpii parapetelor trebuie să corespundă cu standardele și
detaliile de fabricație. Acolo unde se cere, fabricantul va respecta dimensiunile din
detaliile de execuție.
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Stâlpii trebuie montați în gropi săpate sau forate. Pozarea stâlpilor prin vibrare
sau batere nu este permisă.

În terasamente executate din piatră brută baterea stâlpilor va fi permisă înainte
de executarea sistemului rutier. Când parapetele se montează pe o structură de beton,
la stâlpii metalici trebuie atașată o placă metalică ce trebuie fixată cu ancore în
structura de beton.

Montarea glisierelor de metal galvanizate
Toate piesele de metal trebuie să fie montate în concordanță cu detaliile

producătorului. Nu se vor bate, tăia sau suda pe șantier elemente ale parapetului.
Glisierele trebuie fixate de stâlpi cu o piesă metalică numită amortizor, poziționată în
centrul acestuia. Glisierele trebuie asamblate continuu pe direcția de trafic. Ele trebuie
fixate pe stâlpi cu cleme șipiulițeașa cum este arătat în desenele producătorului.

Parapet metalic de avertizare
Parapetele metalice de avertizare trebuie prinse de stâlpi cu bolțuri metalice

avertizoare, cleme șipiulițe de mărimea precizată în detaliile de execuție. Aceste
elemente nu trebuie galvanizate.

Toate șuruburile, exceptând cele folosite la rosturile de dilatație trebuie sa fie
bine fixate.

Toate șuruburile folosite la rosturile de dilatație trebuie să fie montate astfel
încât să prevină mișcarea elementelor parapetului.

Șuruburile trebuie să fie suficient de lungi astfel încât să depășească cu cel
puțin 6 mm piulițele.

Exceptând alte indicații ale producătorului, șuruburile nu trebuie să iasă cu mai
mult de 13 mm din piulițele.  După fixarea șuruburilor, piulițelorși a glisierelor metalice,
toate suprafețele trebuie curățate cu jet de apă la mare presiune.

5. LUCRĂRI FINALE ŞI INSTALAREA ANCORAJELOR
Lucrările de terasare şi umpluturi cerute de instalarea parapetelor trebuie să fie

făcute în concordant cu cerințele Caietelor de Sarcini. Șuruburile trebuie strânse la
tensiunea specificată în instrucțiunile fabricantului.

6. MONTAREA PARAPETELOR ÎN CONDIŢIILE MENŢINERII SIGURANŢEI ÎN
TRAFIC
Orice secțiune de parapet care se reinstalează trebuie finalizată in max. 5 zile

calendaristice.
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Instalarea glisierelor trebuie condusă în așa manieră  încât să fie protejată
împotriva traficului, să existe o piesă intermediară elastică la prinderea de stâlpii
metalici.

La sfârșitul fiecărei zile secțiunea de parapet expusă la trafic trebuie încheiată
cu un element de capăt de siguranță.

Înlocuirea parapetelor
Înlocuirea diferitelor tipuri de parapete sau ancoraje trebuie să includă

înlocuirea glisierelor, fundațiilor, barelor metalice și a elementelor de prindere. Daca
este cazul, toate gropile rămase după înlocuirea acestor parapete trebuie umplute cu
material granulare în straturi de maxim 150 mm și compactate corespunzător.

Înălțareaparapetelor
Parapetele trebuie sa fie ridicate la înălțimea arătată în detaliile de execuție.

Măsurătorile se fac de la cota stratului de uzură la partea de sus a glisierelor. Materialul
adunat în jurul fiecărui stâlp trebuie să fie nivelat astfel încât să se prevină ridicarea
parapetului.

Controlul calității
Controlul calității trebuie să respecte următoarele:

·  Implementarea planului de inspecțieși încercări ca parte a Sistemului de Control
a calității operat la execuția lucrărilor

·  Verificarea certificatelor de calitate și declarației de performanțăde la producător

·  Asigurarea unei semnalizări temporare și marcaj în concordanță cu planul de
trafic efectuând inspecții vizuale zilnice a semnalizăriiși marcajului pe șantier
Degradările, murdăria semnelor de circulațieși a marcajelor va fi evitată prin

curățarea periodică.

Norme privind securitatea și sănătatea în muncă
Execuțiași asamblarea parapetelor se va face numai în ateliere cu personal

calificat. Montarea parapetelor pe teren se va face de echipe specializate.
În timpul lucrului personalul muncitor va folosi echipament de protecție adecvat.

În timpul montării parapetelor se va ține seama de pericolele ce pot să apară din
circulația autovehiculelor.

În perioada execuției lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea
securitățiișisănătății în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor
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metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificări și completări precum și HG
300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pe șantiere.

La execuția lucrărilor se va respecta legislația în vigoare privind situațiile de
urgențăși apărarea împotriva incendiilor - Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor.

Întocmit,
ing. Catalin Cegus


