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C A P I T O L U L   I 

GE N E R A L I T A T I 
 

 

 Art. 1. Domeniu de aplicare 
  Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la executarea 
debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea şi finisarea lucrărilor, controlul calităţii şi condiţiile de recepţie. 
 
 Art. 2. Prevederi generale 
 2.1 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 şi alte standarde şi normative în vigoare, 
la data execuţiei, în măsura în care acestea completează şi nu contravin prezentului caiet de sarcini. 
 2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unităţi de specialitate, efectuarea tuturor 
încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
 2.3. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, şi alte verificări suplimentare faţă de prevederile 
prezentului caiet de sarcini. 
 2.4. Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să conducă la 
respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
 2.5. Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor şi a celorlalte 
cerinţe. 
 2.6. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul (“Inginerul”) poate dispune 
întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului. 

C A P I T O L U L  II 
MATERIALE FOLOSITE 

 
 Art. 3. Pamant vegetal 
 Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate se foloseşte pământ vegetal rezultat de la 
curăţirea terenului şi cel adus de pe alte suprafeţe locale de teren, cu pământ vegetal corespunzător. 
 
 Art. 4. Pamanturi pentru terasamente 
 4.1. Categoriile şi tipurile de pământuri clasificate conform SR EN ISO 14688-2 şi STAS 2914 care se folosesc la 
executarea terasamentelor sunt date în tabelele 1.a şi 1.b. 
 4.2. Pământurile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice condiţii climaterice şi hidrologice, înălţimea rambleelor 
peste 4 m şi înclinarea taluzelor rezultând din calcule de stabilitate. 
 4.3. Pământurile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice condiţii climaterice şi hidrologice şi la o 
înălţime şi o înclinare a taluzelor rezultând din calcule de stabilitate (h ≥ 4 m). 
 4.4. 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 acţiunea fenomenului de îngheţ-
dezgheţ la lucrări de drum si a calculelor de stabilitate pentru h ≥ 4 m. 
 Loessurile sunt pământuri prăfoase, pământuri macroporice (cu porozitate mare n = 40-60%), constituite din praf (P > 
60%), argilă (A < 30%) şi din nisip (N) sensibile la umezire. 
 Pământurile loessoide diferă de loessuri prin conţinutul mai mare de nisip sau argilă. Fracţiunea predominantă praf (P) 
este sub 60%. La punerea în lucru a acestor pământuri se vor respecta prevederile Normativului privind fundarea construcţiilor 
pe pământuri sensibile la umezire (PSU) NP 125/2010, Înstrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la 
umezire C 168-1980 şi alte normative în vigoare. Pentru ramblee cu h ≥ 4 m se vor face calcule de verificare a stabilităţii. 
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Materiale pentru terasamente 
Categoriile şi tipurile de pământuri  

Denumirea şi caracterizarea principalelor tipuri de pământuri Simbol 

Granulozitate 
Coeficient de 

neuni-formitate 
Un 

Indice de 
plasticitate Ip 

pentru 
fracţiunea sub 

0,5 mm 

Umflare 
liberă 

UL 
(%) 

Calitate ca 
material pentru 
terasa-mente Conţinut în părţi fine în % din masa totală 

pentru: 
d<0,005 mm d<0,05mm d<0,25 mm 

1. Pământuri necoezive grosiere 
(fracţiunea mai mare de 2 mm 
reprezintă mai mult de 50%). 
Tip pământ: Blocuri, bolovăniş, 
pietriş 

cu foarte puţine părţi fine, 
neuniforme (granulozitate 
continuă); insensibilitate la 
îngheţ-dezgheţ şi la 
variaţiile de umiditate 

1a 
< 1 < 10 < 20 

> 5 
0 - 

Foarte bună 

idem 1a, însă uniforme 
(granulozitate discontinuă) 

1b < 5 Foarte bună 

2. Pământuri necoezive medii şi 
fine (fracţiunea mai mică de 2 
mm reprezintă mai mult de 
50%). 
Tip pământ: Nisip cu pietriş, 
nisip mare mijlociu sau fin 

cu părţi fine, neuniforme 
(granulozitate continuă); 
sensibilitate mijlocie la 
îngheţ-dezgheţ, insensibile la 
variaţiile de umiditate 

2a 
< 6 < 20 < 40 

> 5 
< 10 - 

Foarte bună 

idem 2a, însă uniforme 
(granulozitate discontinuă) 

2b < 5 Bună 

3. Pământuri necoezive medii şi 
fine (fracţiunea mai mică de 2 
mm reprezintă mai mult de 
50%), cu liant constituit din 
pământuri coezive. 
Tip pământ: Nisip cu pietriş, 
nisip mare, mijlociu sau fin cu 
liant prăfos sau argilos 

cu multe părţi fine, foarte 
sensibile la îngheţ-dezgheţ; 
fracţiunea fină prezintă 
umflare liberă (respectiv 
contracţie redusă) 

3a 

> 6 > 20 > 40 

- 

> 10 

< 40 Mediocră 

idem 3a, însă fracţiunea 
fină prezintă umflare liberă 
medie sau mare 

3b - > 40 Mediocră 

NOTĂ: În terasamente se poate folosi şi material provenit din derocări, în condiţiile arătate în art. 14.2.3-14.7.1. 
 Criteriile de rezistenţă la sfărâmare trebuie să prevină utilizarea rocilor fiabile-sistoase şi a altor materiale destructibile la compactare, acolo unde există riscul ca în urma compactării, 

materialul de umplutură să aibă un conţinut mare de goluri, ce ar conduce la alunecări de teren în condiţii de umezeală adverse. Aceste criterii pot fi modificate de reprezentantul 
Proiectantului pe baza probelor de compactare şi a altor încercări suplimentare, pentru care se pot da instrucţiuni în documentele de corespondenţă. 

   
Materiale pentru terasamente 
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Categoriile şi tipurile de pământuri  

Denumirea şi caracterizarea principalelor tipuri de pământuri Simbol 

Granulozitate Indice de 
plasticitate Ip 

pentru 
fracţiunea sub 

0,5 mm 

Umflare 
liberă 

UL 
(%) 

Calitate ca 
material 
pentru 
terasa-
mente 

Conform nomogramei Casagrande 

4. Pământuri 
coezive: nisip 
prăfos, praf nisipos, 
nisip argilos, praf, 
praf argilos nisipos, 
praf argilos, argilă 
prăfoasă nisipoasă, 
argilă prăfoasă 
nisipoasă, argilă 
nisipoasă, argilă, 
argilă grasă 

anorganice cu compresibilitate şi umflare liberă 
reduse, sensibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ 

4a 

 

< 10 < 40 Mediocră 

anorganice cu compresibilitate mijlocie şi umflare 
liberă redusă sau medie, foarte sensibil la îngheţ-
dezgheţ 

4b < 35 < 70 Mediocră 

organice (MO > 5%)* cu compresibilitate şi umflare 
liberă reduse şi sensibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ 

4c < 10 < 40 Mediocră 

anorganice cu compresibilitate şi umflare liberă 
mare, sensibilitate mijlocie la îngheţ-dezgheţ 

4d > 35 > 70 Rea 

organice (MO > 5%)* cu compresibilitate mijlocie, 
umflare liberă redusă sau medie, foarte sensibil la 
îngheţ-dezgheţ 

4e < 35 < 75 Rea 

organice (MO > 5%)* cu compresibilitate mare, umflare 
liberă medie sau mare, foarte sensibile la îngheţ-
dezgheţ 

4f - > 40 Foarte rea 

*: Materiile organice sunt notate cu MO (determinate conform STAS 7107/1-76) 
 - mâlurile conţin sub 5% materii organice 
 - nămolurile sunt asemănătoare cu mâlurile având materii organice între 5...10% 
 - pământurile turboase conţin materii organice între 10...60% 
 - turba conţine peste 60% materii organice 
 - la fundarea pe pământuri cu umflături şi contracţii mari (PUCM) se vor respecta Instrucţiunile NP 126-2010 
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4.5. În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele şi foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu 

densitate în stare uscată compactată - d < 1,5 g/cmc, acestea vor fi înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi 
stabilizate mecanic sau chimic, prin amestec cu material granular sau cu lianţi (var, ciment, cenuşă de furnal, etc.), iar apoi compactate 
corespunzător. Înclinarea taluzelor de debleu va fi stabilită prin calcule de stabilitate. 
 Înlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toată lăţimea platformei, la o adâncime (pe o grosime) de minimum 20 cm în 
cazul pământurilor “rele” (tip 4d şi 4e) şi de minimum 50 cm în cazul pământurilor “foarte rele” (tip 4f) sau pentru soluri cu 
densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cmc. Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului şi se va 
stabili în funcţie de condiţiile locale concrete, de către Inginer. 
 Pentru pământurile argiloase, simbol 4d, în cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului se recomandă fie 
înlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, nisip grăunţos, ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau când 
pământul din patul drumului are umiditatea relativă Wo>0,55 se va executa un strat de separaţie din geotextil, rezistent şi permeabil. 
    W - umiditate naturală 
   Wo = 
    WL - limita de curgere 
4.6. Pentru realizarea terasamentelor în rambleu, în care se utilizează pământuri anorganice - tip 4d şi pământuri cu materii 
organice peste 5% - tip 4e, a căror calitate (conform tabelului 1b) este rea, se va avea în vedere ca alegerea soluţiei de punere 
în operă şi eventualele măsuri de îmbunătăţire să fie fundamentate cu rezultate de laborator (efectuate pe probe de pământ 
recoltate din patul drumului), pe considerente tehnico-economice (inclusiv calcule de stabilitate efectuate în vederea stabilirii 

pantelor rambleului funcţie de caracteristicile parametrilor rezistenţei la forfecare ale pământului -  şi c). 
 Îmbunătăţirea pământurilor tip 4d şi 4e din corpul rambleului se va face în conformitate cu prevederile NP 126:2010 - 
“Fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii mari” şi anume pe strate elementare de 20-30cm grosime şi vor 
consta din: 
 4.6.1. Amestecul pământurilor argiloase-prăfoase (4d, 4e) cu nisipuri grăunţoase sau balasturi (sort 0 - maxim 63) în 
proporţie de 20-40% astfel încât curba granulometrică a amestecului să se încadreze în domeniul mărginit orientativ de curbele 
1 şi 2 din fig. 1. Domeniul granulometric va fi definitivat după efectuarea de încercări pe un sector experimental realizat în cadrul 
lucrării şi, totodată cu pământurile din amplasamentul lucrării. 
 4.6.2. Stabilizarea pământurilor (tip 4d şi 4e) cu var (măcinat - nestins), ciment sau stabilizatori chimici se va face în 
straturi succesive de 20-30 cm până la realizarea înălţimii rambleului proiectat. În cazul tratării cu var sau ciment amestecul 
acestuia cu pământul va fi în proporţii de 2-6% (din masa materialului uscat). 
 4.7. Nu se vor utiliza în ramblee pământurile de tip 4f cu conţinut de materii organice mai mare de 5% (mâluri, 
nămoluri, pământurile turboase şi vegetale), pământuri cu consistenţă redusă (care au indicele de consistenţă sub 0,65%), 
precum şi pământurile cu conţinut mai mare de 2.300 mg/dmc de sulfat solubil în apă - din sol, determinată conform STAS 
7184/7-87. Nu se vor introduce în umpluturi bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în 
descompunere/putrefacţie (brazde, frunziş, rădăcini, crengi, etc). 
 Pentru materialele de umplutură constituite din pământuri de tip coeziv, provenite din depozite temporare, sau gropi de împrumut, este 
absolut necesară încadrarea acestuia în categorii din punct de vedere al calităţii pământului ca material pentru terasamente. Încadrarea în 
respectivele categorii (conform STAS 2914-84) presupune efectuarea (pe probe recoltate din material din depozitele temporare sau gropile de 
împrumut) a următoarelor tipuri de determinări obligatorii de laborator şi anume: 
 - granulometrie; 
 - plasticitate - limite de plastificate (limita superioară - wL şi limita inferioară - wP) şi indicele de plastificate (Ip); 
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- conţinut în materii organice (MO). 
 Modul de utilizare al pământurilor disponibile în funcţie de rezultatele determinărilor de laborator şi încadrarea în 
categoria “3” sau “4” (ce prezintă calităţi “mediocre”, “rele” sau “foarte rele” ca material pentru terasamente) sunt specificate în 
cele ce urmează: 
 A) Pământurile medii şi fine cu liant constituit din material coeziv (cu conţinut% în părţi fine din masa totală de: argilă > 
6%, praf > 20%, nisip fin > 20%) încadrate în categoria “3” (ce atestă o calitate “mediocră”) pot fi extrase din depozit şi folosite 
ca material de umplutură pentru terasamente fără nicio restricţie (amestec sau îmbunătăţire). 
 B) În cazul în care, în urma determinărilor de laborator, limita superioară de plastificate - uL < 50% şi conţinutul în 
materii organice - MO < 5%, pământurile sunt de categoria “4a” şi “4b” (ce atestă o calitate “mediocră”) şi pot fi folosite ca 
material de umplutură pentru terasamente fără nicio restricţie (mestec sau îmbunătăţire). 
 C) Pământurile cu uL = 20-30% şi MO > 5%, încadrate în categoria “4c” (ce atestă o calitate “mediocră”) pot fi folosite 
ca material de umplutură fără îmbunătăţire sau amestec, numai în condiţiile extragerii materiei organice (MO) din masa 
materialului astfel încât să fie atins un conţinut de MO < 5%. 
 D) În cazul pământurilor cu uL = 30-50% şi MO > 5%, încadrate în categoria “4e” şi al pământurilor cu uL > 50% şi 
MO < 5%, încadrate în categoria “4d” (ce atestă o calitate “rea” ca material pentru terasamente) sunt necesare efectuarea 
unor determinări suplimentare de umflare liberă - UL. 
 Pământurile încadrate în categoriile “4d” şi “4e” pot fi extrase din depozit şi folosite ca material de umplutură 
pentru terasamente numai în condiţiile unei îmbunătăţiri a acestora prin: 
 - amestec cu nisip sau balast în proporţie de 20-40%; 
 - tratare cu var sau ciment în proporţie de 2-6% (din masa materialului uscat). 
 Pământurile cu umflări (expansive) şi cu contracţii mari - contracţiile (PUCM), sunt pământuri argiloase active in raport 
cu apa care are proprietatea de a- şi modifica sensibil volumul, ca urmare a variaţiei de umiditate. 
 Producerea unor variaţii însemnate de volum a terenului este condiţionat de: 
- prezenţa în zona a unor argile active, susceptibile de umflări si contracţii mari; 
- apariţia unor variaţii importante de umiditate. 
 Identificarea pământurilor cu umflături şi contracţii mari se face conform SR EN ISO 14.688-1:2004 si STAS 1913/12-
88. 
 Clasarea pământurilor cu umflături şi contracţii mari se face conform NP 126/2010 în urmatoarele categorii: 
 

Activitatea 
P.U.C.M. 

A2µ (%) Ip (%) Ia   

 

ep (%) uL (%) ws (%) cv (%) 

 

qmax 

(j/g) 

w15 (%) pn 

daN/cm
2 

Tulbura
t 

Netul- 
burat 

Foarte active >30 >35 >1.35 Ip>Cp >140 <10 >100 >35 >37 >18 >4 

Active 18-35 25-35 1.0-1.25 Ip>Cp 100-140 14-10 75-100 25-35 25-
37 

13-18 1-4 

Puţin active 15-25 20-30 0.75-1.00 Ip>Cp 70-100 16-14 55-75 15-25 12-
25 

10-13 0.5-1 

În care: 
A2µ = (%) particule cu diametru < 0.502 mm 
Ip = indice de plasticitate 
IA = indice de activitate (IA =  Ip/ A2µ) 
Cp = criteriu de plasticitate 
uL = umplere liberă 
ws = limită de contracţie 
Cv = contracţie volumică 
qmax = căldura maximă de umezire 
w15 = umiditate corespunzătoare sucţiunii la 15 bari 
pu = presiune de umflare 
 Se recomandă evitarea pământurilor contractive la realizarea rambleelor (se vor face stabilizări cu var, etc). 
 Pentru fundarea lucrărilor de piste aeroportuare, autostrăzi, drumuri etc pe terenuri alcătuite din pământuri a căror 
structură şi compoziţie mecanică se modifică substanţial şi ireversabil în contact cu apa, denumite pământuri sensibile la 
umezire (PSU). Se vor respecta prevederile Normativului NP125 - Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri 
sensibile la umezire si vor consta in:  
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- compactare intensivă 
- coloane de îndesare având corpul realizat din beton simplu sau materiale locale compactate - se interzice alcătuirea coloanelor 
din material granular permeabil. 
La partea superioară terenul înbunătăţit va fi inclus (uniformizat şi protejat) printr-un strat practic impermeabil. 
- realizarea unei prese din material compactat, pe stratul de PSU eventual prin excavarea parţiala a acestuia. 
- adoptarea unor sisteme de fundaţii (piloţi, barete, etc) care sa depaşească stratul de PSU şi sa pătrundă într-un strat insensibil 
la umezire (in general aplicate la autostrazi sau piste şi platforme de încărcare-descărcare la aeroporturi). 
 Procentele de amestec cu material granular sau tratare cu var sau ciment se vor stabili pe sectoare 
experimentale, verificându-se gradul de compactare. Reţeta procentuală (de amestec sau tratare) va fi determinată în 
funcţie de potenţialul de umflare - contracţie a materialului (identificat în urma determinării umflării libere a acestuia). 
La ramblee  cu h ≥ 4 m se vor face calcule de stabilitate. 
 E) În cazul pământurilor cu uL > 50% şi MO > 5%, încadrate în categoria “4f” (ce atestă o calitate “foarte rea” ca 
material pentru terasamente), acestea nu vor fi folosite sub nicio formă. 
 Determinările de laborator, descrise mai sus, vor fi efectuate pe probele recoltate din corpul debleului, a depozitului 
(depozitelor) temporare, iar frecvenţa cu care vor fi prelevate probele va fi de o probă la circa 250 metri liniari (pentru depozitele 
“subţiri” cu grosime < 2 m), sau la circa 2.000 mc (pentru depozitele cu grosime > 2 m). 
 Dacă la lucrări de importanţă deosebită (autostrăzi, drumuri expres, etc) stratificaţia atestă straturi cu caracteristici de 
fundare reduse, caracterizate prin compresibilitate ridicată (straturi înglobând fracţiuni nisipoase de peste 35% şi cu umiditate 
excesivă) care, îmbibate cu apa, sub influenţa undelor seismice se supun fenomenelor de lichefiere ( chiar şi la cutremure sub 
magnitudinea de 4 pe scara Richter). Se recomandă pe baza unui studiu geotehnic amănunţit, efectuarea unor perne de balast 
de min 1.00 m grosime adusă la un grad de compactare de 98-100%, în vederea îmbunătăţirii terenului de fundare. 
  
 ART. 5. APA DE COMPACTARE 
 5.1. Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să conţină materii organice în 
suspensie. 
 5.2. Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul “Inginerului”, cu excepţia compactării terasamentelor din spatele lucrărilor 
de artă. 
 5.3. Eventuala adăugare a unor produse, destinate să faciliteze compactarea nu se va face decât cu aprobarea 
Clientului, aprobare care va preciza şi modalităţile de utilizare. 
 
 ART. 6. PĂMÂNTURI PENTRU STRATURI DE PROTECŢIE 
 Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecţie a rambleurilor erodabile trebuie să aibe calităţile 
pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile şi pietrişurile aluvionare. Aceste pământuri nu 
trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm. 
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 De asemenea nu se vor folosi pământuri argiloase cu contracţii mari, acestea vor fi tratate cu nisip grăunţos - amestec 
de minim 40% nisip grăunţos. 
 
 ART. 7. VERIFICAREA CALITĂŢII PĂMÂNTURILOR 
 7.1. Verificarea calităţii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, prevăzute în tabelul 
2. 
           Tabel 2 

Nr. 
crt 

Caracteristici care se verifică Frecvenţe minime Metode de 
determinare 

conform STAS 

1 Granulozitate În funcţie de heterogenitatea pământului 1913/5 

2 Limita de plasticitate utilizat însă nu va fi mai mică decât 1913/4 

3 Densitate uscată maxima o încercare la fiecare 5.000 mc 1913/3 

4 Coeficientul de neuniformitate  SR EN ISO 
14688-2 

5 Caracteristicile de compactare Pentru pământurile folosite în rambleurile din  
spatele zidurilor şi pământurile folosite la protecţia 
rambleurilor, o încercare la fiecare 1.000 mc 

1913/13 

AND 530 

6 Umflare liberă 1913/12 

7 Sensibilitate la îngheţ, dezgheţ O încercare la fiecare: - 2.000 mc pământ pentru 
                                                        rambleuri 

                                   - 250 ml de drum in debleu 

1709/3 

8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1 

9 Unghiul de frecare interioară () La ramblee care necesită verificarea stabilităţii (la 
fiecare 2.000 mc) 

8942/2 

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

CA P I T O L U L  II 
EXECUTAREA TERASAMENTELOR 

 
 Art. 8. Pichetajul lucrarilor 
 8.1. De regulă, pichetajul axei traseului este efectuat prin grija Clientului. Sunt materializate pe teren toate punctele 
importante ale traseului prin picheţi cu martori, iar 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, amplasaţi în afara zonei 
drumului, cel puţin câte doi reperi pe km. 
 8.2. În cazul când documentaţia este întocmită pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat nu este materializat 
pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea lucrărilor de execuţie pe baza planului de situaţie, a listei cu 
coordonate pentru vârfurile de unghi şi a reperilor de pe teren. 
 8.3. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea şi completarea 
pichetajului în cazul situaţiei arătate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou în cazul situaţiei de la pct. 8.2. În 
ambele cazuri trebuie să se facă o pichetare detaliată a profilurilor transversale, la o distanţă maximă între acestea de 30 m în 
aliniament şi de 20 m în curbe. 
 Pichetii implantaţi în cadrul pichetajului complementar vor fi legaţi, în plan şi în profil în lung, de aceiaşi reperi ca şi 
picheţii din pichetajul iniţial. 
 8.4. Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin ţăruşi şi şabloane 
următoarele: 
   - înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în ax, de-a lungul axului drumului; 
   - punctele de intersecţii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza); 
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   - înclinarea taluzelor. 
 8.5. Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi reperilor şi are obligaţia de a-i restabili 
sau de a-l reamplasa dacă este necesar. 
 8.6. În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către Antreprenor, pe cheltuiala şi 
răspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisă a Inginerului, cu notificare cu cel puţin 24 ore în devans. 
 8.7. Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate şi toate instalaţiile subterane şi aeriene, aflate în ampriza 
lucrărilor în vederea mutării sau protejării acestora. 
  
 Art. 9. Lucrari pregatitoare 
 9.1. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita zonei 
expropriate: 
   - defrişări; 
   - curăţirea terenului de resturi vegetale şi buruieni; 
   - decaparea şi depozitarea pământului vegetal; 
   - asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafaţă şi de adâncime; 
   - demolarea construcţiilor existente (pe baza documentaţiilor special întocmite şi aprobate). 
 9.2. Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor şi arbuştilor, să scoată rădăcinile şi 
buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că este necesar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 Scoaterea buturugilor şi rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înălţime mai mică de 2 m precum şi la debleuri. 
 9.3. Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni şi alte materiale se face pe întreaga suprafaţă a amprizei. 
 9.4. Decaparea pământului vegetal se face pe întrega suprafaţă a amprizei drumului şi a gropilor de împrumut. 
 9.5. Pământul decapat şi orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate şi depuse în 
depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pământul vegetal va fi pus în depozite 
provizorii, în vederea reutilizării. 
 9.6. Pe porţiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea trebuie 
dirijate prin şanţuri de gardă conform proiectului care să colecteze şi să evacueze apa în afara amprizei drumului. În general, 
dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare şi evacuare a apelor din ampriza drumului. 
 9.7. Demolările construcţiilor existente vor fi executate până la adâncimea de 1,00 m sub nivelul platformei 
terasamentelor. 
 Materialele provenite din demolare vor fi strânse cu grijă, pentru a fi reutilizate conform indicaţiilor precizate în caietele 
de sarcini speciale sau în lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa publică cea mai apropiată, transportul fiind în sarcina 
Antreprenorului. 
 9.8. Toate golurile ca: puţuri, pivniţe, excavaţii, gropi rezultate după scoaterea buturugilor şi rădăcinilor, etc. vor fi 
umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor art. 4 şi compactate pentru a obţine gradul de compactare 
prevăzut în tabelul nr. 5 punctul b. 
 9.9. Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca “Inginerul” să constate şi să accepte execuţia 
lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol. 
 Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu menţionată în registrul de şantier. 
 
 Art. 10. Miscarea pamantului 
 10.1. Mişcarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în profilurile cu umplutură 
ale proiectului. La începutul lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte Consultantului spre aprobare, o diagramă a cantităţilor 
ce se vor transporta (inclusiv un tabel de mişcare a terasamentelor), precum şi toate informaţiile cu privire la mutarea 
terasamentelor (utilaje de transport, distanţe, etc.) şi analizele privind verificarea calităţii pământurilor ce vor fi utilizate (conform 
tabel 2). 
 10.2. Excedentul de săpătură şi pământurile din debleuri care sunt improprii realizării rambleurilor (în sensul 
prevederilor din art. 4) precum şi pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie înlocuite (în sensul art. 4) vor fi 
transportate în depozite definitive. 
 10.3. Necesarul de pământ care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de împrumut. 
 10.4. Recurgerea la debleuri şi rambleuri în afara profilului din proiect, sub formă de supralărgire, trebuie să fie supusă 
aprobării “Inginerului”. 
 10.5. Dacă, în cursul execuţiei lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleuri şi gropi de împrumut este 
incompatibilă cu prescripţiile prezentului caiet de sarcini (tabel 1a, 1b, 2) şi ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor 
şi normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea şi condiţiile de execuţie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie să informeze 
“Inginerul” şi să-i supună spre aprobare propuneri de modificare a provenienţei pământului pentru umplutură, pe bază de 
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măsurători şi teste de laborator, demonstrând existenţa reală a materialelor şi evaluarea cantităţilor de pământ ce se vor 
exploata. 
 10.6. La lucrările importante, dacă beneficiarul consideră necesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile 
art. 4 al prezentului caiet de sarcini. În acest caz, Antreprenorul poate întocmi, în cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul 
de corespondenţă a pământului” prin care se defineşte destinaţia fiecărei naturi a pământului provenit din debleuri sau gropi de 
împrumut. 
 10.7. Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul de mişcare a pământului” 
care defineşte în spaţiu mişcările şi localizarea finală a fiecărei cantităţi izolate de pământ din debleu sau din groapa de 
împrumut. El ţine cont de “Tabloul de corespondenţă a pământului” stabilit de Client, dacă aceasta există, ca şi de punctele de 
trecere obligatorii ale itinerariului de transport şi de prescripţiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobării 
“Inginerului” în termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de începerea lucrărilor. 
 
 Art. 11. Gropi de imprumut si depozite de pamant 
 11.1. În cazul în care gropile de imprumut şi depozitele de pământ nu sunt impuse prin proiect sau în caietul de sarcini 
speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul “Inginerului”. Acest acord va trebui să fie solicitat cu minimum 
opt zile înainte de începerea exploatării gropilor de împrumut sau a depozitelor. Cererea trebuie să fie însoţită de: 

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

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

   • un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut şi planul de refacere a mediului. 
 11.2. La exploatarea gropilor de împrumut Antreprenorul va respecta următoarele reguli: 

   • pământul vegetal se va îndepărta şi depozita în locurile aprobate şi va fi refolosit conform prevederilor proiectului; 

   • crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizaţiei prealabile a “Inginerului”, să fie la o depărtare mai 
mare de 10 m de limitele zonei drumului; 

   • taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu condiţia ca fundul 
săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din precipitaţii, iar taluzurile să fie 
îngrijit executate; 

   • săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicată în debleuri sau sub cota şanţului de 
scurgere a apelor, în zona de rambleu; 

   • în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, amenajând o banchetă de 4,00 m 
lăţime între piciorul taluzului drumului şi groapa de împrumut pe baza unui calcul de stabilitate aprobat de Inginer; 

   • 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; când între 
piciorul taluzului drumului şi marginea gropii de împrumut nu se lasă nici un fel de banchete, taluzul gropii de împrumut 
dinspre drum va fi de 1:3. 

 11.3. Surplusul de săpătură din zonele de debleu, poate fi depozitat în următoarele moduri: 

   • în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat, compactat şi taluzat 
conform prescripţiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafaţa superioară a acestor rambleuri suplimentare va fi 
nivelată la o cotă cel mult egală cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat; 

   • mai departe de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în execuţie sau ale celor existente şi în afara firelor de 
scurgere a apelor; în ambele situaţii este necesar să se obţină aprobarea pentru ocuparea terenului şi să se respecte 
condiţiile impuse. 

 La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin execuţia acestora să nu se provoace înzăpezirea 
drumului. 
 11.4. Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut şi depozitele să nu compromită stabilitatea masivelor 
naturale şi nici să nu rişte antrenarea terasamentelor de către ape sau să cauzeze, din diverse motive, pagube sau 
prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. În acest caz, Antreprenorul va fi în întregime răspunzător de 
aceste pagube. 
 11.5. “Inginerul” se va opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor, susceptibie de a înrăutăţi aspectul 
împrejurimilor şi a scurgerii apelor. 
 11.6. Achiziţionarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pământuri ca şi ale celor 
necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina Antreprenorului. 
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 Art. 12. Executia debleurilor 
 12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a amprizelor de debleu, precizat 
de prezentul caiet de sarcini şi caietul de sarcini speciale să fi fost verificat şi recunoscut ca satisfăcător de către “Inginerul” 
lucrării. 
 Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu să fie menţionate în registrul de şantier. 
 12.2. Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lăţime şi pe măsură ce avansează, se realizează şi taluzarea, 
urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale. 
 12.3. 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 “Inginerul” lucrării şi pe cheltuiala Antreprenorului. 
 12.4. La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, asigurându-se permanent 
drenarea şi evacuarea apelor pluviale şi evitarea destabilizării echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, 
pentru a preveni umezirea pământurilor. Toate lucrările preliminare de drenaj vor fi finalizate înainte de începerea săpăturilor, 
pentru a se asigura că lucrările se vor executa fără a fi afectate de ape. 
 12.5. În cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calităţile stabilite şi nu este de portanţa 
prevăzută, “Inginerul” va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala Clientului. Compactarea acestui strat de 
formă se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. 
 12.6. Înclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacă acesta diferă de prevederile proiectului, 
Antreprenorul va trebui să aducă la cunoştinţa “Inginerului” neconcordanţa constatată, urmând ca acesta să dispună o 
modificare a înclinării taluzurilor şi modificarea volumului terasamentelor. 
 12.7. Prevederile STAS 2914 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimi de maximum 12,00 m sunt date 
orientativ în tabelul 3, în funcţie de natura materialelor existente în debleu. 

           Tabel 3. 

Natura materialelor din debleu prin studiu geotehnic Înclinarea taluzurilor 

Pământuri argiloase, în general argile nisipoase sau prăfoase, nisipuri 
argiloase sau prafuri argiloase 

1,0 : 1,5 

Pământuri mărnoase 1,0:1,0...1,0:0,5 

Pământuri macroporice (loess şi pământuri loessoide) 1,0:0,1 

Roci stâncoase alterabile, în funcţie de gradul de alterabilitate şi de adâncimea 
debleurilor 

1,0:1,5...1,0:1,0 

Roci stâncoase nealterabile 1,0:0,1 

Roci stâncoase (care nu se degradează) cu stratificarea favorabilă în ce 
priveşte stabilitatea 

de la 1,0:0,1 până la poziţia verticală 
sau chiar în consolă 

 
 În debleuri mai adânci de 4,00 m sau amplasate în condiţii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltraţii, zone de 
băltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate. 
 12.8. Taluzurile vor trebui să fie curăţate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt perfect aderente sau 
încorporate în teren ca şi rocile dislocate a căror stabilitate este incertă. 
 12.9. Dacă pe parcursul lucrărilor de terasamente, masele de pământ devin instabile, Antreprenorul va lua măsuri 
imediate de stabilizare, anunţând în acelaşi timp “Inginerul”. 
 12.10. Debleurile în terenuri moi, ajunse la cotă, se vor compacta până la 100% Proctor Normal, pe o adâncime de 30 
cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c). 
 12.11. În terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui să stabilească şi 
apoi să adapteze planurile sale de derocare în aşa fel încât după explozii să se obţină: 

   • degajarea la gabarit a taluzurilor şi platformei; 

   • cea mai mare fracţionare posibilă a rocii, evitând orice risc de deteriorare a lucrărilor. 
 12.12. Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în mod frecvent şi în special după explozie, 
taluzurile de debleuri şi terenurile de deasupra acestora, în scopul de a se înlătura părţile de rocă, care ar putea să fie dislocate 
de viitoare explozii sau din alte cauze. 
 După execuţia lucrărilor, se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot. Acolo unde aceasta nu este 
atinsă, Antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară. 
 12.13. Toleranţele de execuţie pentru suprafaţa platformei şi nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date în tabelul 4. 
 

           Tabel 4. 
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Profilul Toleranţe admise 

 Roci necompacte Roci compacte 

Platformă cu strat de formă +/- 3 cm +/- 5 cm 

Platformă fără strat de formă +/- 5 cm +/- 10 cm 

Taluz de debleu neacoperit +/- 10 cm variabil în funcţie de natura rocii 

 
 12.14. Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsată la alegerea 
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de 
pământ, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat aşa cum este arătat în art. 14. 
 12.15. Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală, “Inginerul” va prescrie ca 
executarea săpăturilor în debleuri să se facă astfel: 

   • în perioada ploioasă: extragerea verticală 

   • după perioada ploioasă: săpături în straturi, până la orizontul al cărui conţinut în apă va fi superior cu 10 puncte, 
umidităţii optime Proctor Normal. 

 12.16. În timpul execuţiei debleurilor, Antreprenorul este obligat să conducă lucrările astfel ca pământurile ce urmează 
să fie folosite în realizarea rambleurilor 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 pentru scurgere, la suprafaţa părţii excavate şi să execute în timp util şanţuri, rigole, lucrări provizorii necesare 
evacuării apelor în timpul excavării. 
 
 Art. 13. Pregatirea terenului de sub rambleuri 
 Lucrările pregătitoare arătate la art. 8 şi 9 sunt comune atât sectoarelor de debleu cât şi celor de rambleu. 
 Pentru rambleuri mai sunt necesare şi se vor executa şi alte lucrări pregătitoare. 
 13.1. Când linia de cea mai mare pantă a terenului este superioară lui 20%, Antreprenorul va trebui să execute trepte 
de înfrăţire având o înălţime minimă cu grosimea stratului prescris pentru compactare, distanţate la maximum 1,00 m înălţime 
terenuri obişnuite şi cu înclinarea de 4% spre exterior, lăţimea unei trepte va fi de minim 1.00 m. 
 Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Inginer”. 
 13.2. Pe terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare prevăzute la art.8 şi 9, sau pe terenuri de portanţă scazută 
se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adâncime minimă de 30 cm, pentru a obţine un grad de 
compactare Proctor Normal conform tabelului 5. 
 
 Art. 14. Executia rambleurilor. Tronsoane experimentale 
 14.1. Prescripţii generale 
 14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate în caietul de sarcini şi 
caietul de sarcini speciale, să fie verificate şi acceptate de “Inginer”. Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, 
consemnată în caietul de şantier. 
 14.1.2. Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare. 
 14.1.3. Execuţia rambleurilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calităţile lor minimale definite prin prezentul caiet de 
sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii. 
 Execuţia nu poate fi reluată decât după un timp fixat de “Inginer” sau reprezentantul său, la propunerea 
Antreprenorului. 
 Înainte de începerea lucrărilor pentru ramblee, se va realiza câte un tronson de încercare (experimental) de minim 30 
m lungime şi 6 m lăţime pentru fiecare tip de pământ unde se vor stabili grosimile straturilor (art. 4.6.1.) de compactare, utilajul 
de compactare, numărul de treceri pentru a se asigura gradul de compactare necesar (tabel 5). 

           Tabel 5. 

   Pământuri  

Zonele din terasamente (la care se prescrie Necoezive Coezive  

gradul de compactare) Îmbrăcăminţi 
permanente 

Îmbrăcăminţi 
semipermanente 

Îmbrăcăminţi 
permanente 

Îmbrăcăminţi 
semipermanente 

a. Primii 30 cm ai terenului natural sub un 
rambleu, cu înălţimea:  
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                                     h  2,00 m 
                                     h > 2,00 m 

     100 
     95 

    95 
    92 

    97 
    92 

    93 
    90 

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

                               h  0,50 m 

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

 
     
    100 
    100 
     95 

 
   
  100 
    97 
    92 

 
    
  100 
    97 
    92 

 
    
   100 
    94 
    90 

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

 
    100 

 
   100 

 
   100 

 
   100 

 
   NOTĂ: Pentru pământurile necoezive, strâncoase cu granule de 20 mm în proporţie mai mare de 50% şi unde 

raportul dintre densitatea în stare uscată a pământului compactat nu se poate determina, se va putea 
considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, când după un anumit număr de 
treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu lasă urme 
vizibile la controlul gradului de compactare. 

 
 14.2. Modul de execuţie a rambleurilor 
 14.2.1. Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe întreaga lăţime a 
platformei (pentru a nu se realize rosturi longitudinal, în special la pământuri stabilizate cu lianţi) şi în principiu pe întreaga 
lungime a rambleului, evitându-se segregările şi variaţiile de umiditate şi granulometrie. 
 Dacă dificultăţile speciale, recunoscute de “Inginer”, impun ca execuţia straturilor elementare să fie executate pe lăţimi 
inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alăturate, care împreună acoperă întreaga lăţime a profilului 
(în intervale de 2-3 ore), urmărind ca decalarea în înălţime între două benzi alăturate să nu depăşească grosimea maximă 
impusă. 
 14.2.2. Pământul adus pe platformă este împrăştiat, nivelat şi compactat pe întreaga lăţime a platformei (sau a benzii 
de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui profil longitudinal pe cât posibil paralel cu profilul 
definitiv. 
 Pe fiecare strat se va face verificarea capacităţii portante cu deflectometrul cu pârghie tip Benchelman iar la un metru 
de rambleu (pe înălţime) se va face şi încercarea Proctor. 
 Suprafaţa fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compactare, va fi plană şi va avea o pantă 
transversală de 3…5% către exterior, iar suprafaţa ultimului strat va avea panta prescrisă conform articolului 16. 
 14.2.3. La realizarea umpluturilor cu înălţimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri de piatră sau 
din beton cu dimensiunea maximă de 0,50 m cu condiţia respectării următoarelor măsuri: 
   - împănarea golurilor cu pământ; 
   - asigurarea tasărilor în timp şi luarea lor în considerare; 
   - realizarea unei umpluturi omogene din pământ de calitate corespuzătoare pe cel puţin 1,00 m grosime la partea 

superioară a rambleului. 
 14.2.4. La punerea în operă a rambleului se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare. Pentru aceasta, 
laboratorul şantierului va face determinări ale umidităţii la sursă şi se vor lua măsurile în consecinţă pentru punerea în operă, 
respectiv aşternerea şi necompactarea imediată, lăsând pământul să se zvânte sau să se trateze cu var pentru a-şi reduce 
umiditatea până cât mai aproape de cea optimă, sau din contră, udarea stratului aşternut pentru a-l aduce la valoarea umidităţii 
optime. 

 14.3. Stabilitatea terasamentelor 
 Stabilitatea terasamentelor se asigură prin: 
 - gradul de compactare; 
 - înclinări diferite ale taluzelor, banchete, etc. (în funcţie de înălţimea terasamentelor, natura materialelor utilizate); 
verificarea stabilităţii rambleelor cu înălţime peste 4 m, şi a zonelor pe care se realizează acestea. 
 - măsuri de asanare şi protejare conform STAS 10796/1 şi STAS 10796/2 precum şi altor reglementări legale în 
vigoare; 
 - capacitatea portantă corespunzătoare şi stabilitatea terenului de fundaţie; 
 - refacerea unor eventuale zone deconsolidate, în terenul de fundaţie, urmare unor alunecări vechi de teren, pe 
suprafeţele unde înălţimea rambleului este mai mare de 4,00 m. 
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- Calculul de stabilitate (pantele taluzelor, lăţimea bernelor, natura terenului din care se va realiza rambleul, etc) va fi verificat de 
exigenţa Af. 
- execuţia rambleurilor (h ≥ 4 m) se va face pe baza unui caiet de sarcini special întocmit în acest sens şi verificat la exigenţele 
Af , în care sa fie stipulate caracteristicile materialului luat în considerare în calculul de stabilitate (c, Φ, etc) atat ale materialelor 
din care se va realiza umplutura precum si ale terenului (şi măsurilor necesare pentru consolidarea acestuia) pe care se va 
aşeza acesta; 
- zonele de debleu (cu h ≥ 4 m) se vor realiza pe baza unui calcul de stabilitate (natura terenului, pantele taluzelor, lăţimi berme, 
lucrări de consolidare, etc). 
- pentru întreţinerea şi protecţia taluzelor la ramblee sau deblee se vor realiza înierbări, plantaţii, cleonaje, etc (se vor consulta 
unitaţi de specialitate privind plantaţiile); 

 14.3.1. Compactarea rambleelor 
 Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal prevăzut în STAS 2914, 
conform tabelului 5. 
 14.3.2. Antreprenorul va trebui să supună acordului “Inginerului”, cu cel puţin opt zile înainte de începerea lucrărilor, 
grosimea maximă a stratului elementar pentru fiecare tip de pământ, care poate asigura obţinerea (după compactare) a gradelor 
de compactare arătate în tabelul 5, cu echipamentele existente şi folosite pe şantier. 
 În acest scop, înainte de începerea lucrărilor, va realiza câte un tronson de încercare experimental de minimum 30 m 
lungime şi 6,00 m lăţime pentru fiecare tip de pământ. Dacă compactarea prescrisă nu poate fi obţinută, Antreprenorul va trebui 
să realizeze o nouă planşă de încercare, după ce va aduce modificările necesare grosimii straturilor şi utilajului folosit. 
Rezultatele acestor încercări trebuie să fie menţionate în registrul de şantier. 
 În cazurile când această obligaţie nu va putea fi realizată, grosimea straturilor succesive nu va depăşi 20 cm după 
compactare şi va prezenta situaţia “Inginerului” pentru stabilirea de măsuri corespunzătoare. 
 14.3.3. Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3% sub îmbrăcăminţile din beton de ciment şi de 4% sub 
celelalte îmbrăcăminţi şi se acceptă în max. 10% din numărul punctelor de verificare. 

 14.4. Controlul compactării 
 În timpul execuţiei, terasamentele trebuie verificate după cum urmează: 
  a) controlul va fi pe fiecare strat (în grosime de 25-30 cm stabilită la tronsonul experimental); 
  b) frecvenţa minimă a testelor trebuie să fie potrivit tabelului 6. 

           Tabel 6. 

Denumirea încercării 
Frecvenţa minimală a 

încercărilor 
Observaţii 

Încercarea Proctor 1 la 5.000 mc Pentru fiecare tip de pământ 

Determinarea conţinutului de apă 1 la 250 ml de platformă (2.000 mp) pe strat 

Determinarea gradului de compactare 3 la 250 ml de platformă lată de 8 m 
(2.000 mp) 

pe strat 

 
 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 fiecare strat şi sector de drum. 
 Antreprenorul poate să ceară recepţia unui strat numai dacă toate gradele de compactare rezultate din determinări au 
valori minime sau peste valorile prescrise. Această recepţie va trebui, în mod obligatoriu, menţionată în registrul de şantier. 
 Capacitatea portantă a terasamentelor se exprimă prin deformabilitatea acestora determinată cu deflectometrul 
cu pârghie sau prin rezultatele încercărilor cu plăci de încercare şi se controlează la fiecare strat. 
 Caracteristicile de deformabilitate sau de portanţă utilizate pentru controlul calităţii terasamentelor se stabilesc prin 
următoarele încercări: 
 - încercarea Proctor STAS 1913/13, AND 530; 
 - încercarea cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman (CD 31-94); 
 - încercarea cu placa Lucs (VSS), în două cicluri de încărcare (AND 530); 
 - determinarea indicelui portant californian (CBR) - (AND 530); 
 - cercetarea terenului prin penetrarea statică. 

 14.5 Profiluri şi taluzuri 
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 14.5.1 Lucrările trebuie să fie executate de aşa manieră încât după cilindrare profilurile din proiect să fie realizate cu 
toleranţele admisibile. 
 Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri şi nici excrescenţe, în afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor 
constituente ale rambleului. 
 Profilul taluzului trebuie să fie obţinut prin metoda umpluturii în adaos, dacă nu sunt dispoziţii contrare în caietul de 
sarcini speciale. 
 14.5.2 Taluzurile rambleurilor aşezate pe terenuri de fundaţie cu capacitatea portantă corespunzătoare vor avea 
informativ înclinarea 1:1,5 până la înălţimile maxime pe verticală indicate în tabelul 7. 

           Tabel 7. 

Natura materialului în rambleu 

stabilit prin studiu geotehnic 

H 
(max m) 

Argile prăfoase sau argile nisipoase 6 

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7 

Nisipuri 8 

Pietrişuri sau balasturi 10 

 
 Panta taluzurilor trebuie verificată şi asigurată numai după realizarea gradului de compactare indicat în tabelul 5. 
 14.5.3. La rambleuri mai înalte de 4 m, precum şi la cele situate în albiile majore ale râurilor, ale văilor şi în bălţi, unde 
terenul de fundaţie este alcătuit din particule fine şi foarte fine, înclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de 
stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,5. 
 În cazul umpluturilor de peste 4 m, acolo unde pentru stabilitate s-au prevăzut berme cu lăţimi diferite (minim 4 m), 
acestea vor fi prevăzute cu şanţuri căptuşite cu argilă sau betonate, capabile să preia apele de pe taluzuri. Apele colectate în 
aceste şanţuri vor fi descărcate prin casiuri pe taluz la piciorul taluzului într-un şanţ şi de acolo dirijate către podeţe. 
 Pentru eliminarea apelor ce se pot infiltra în umplutură, vor fi prevăzute drenuri transversale la baza rambleului sau 
drenuri transversale deschise ce vor fi colectate într-un dren longitudinal. 
 14.5.4. Taluzurile rambleurilor aşezate pe terenuri de fundaţie cu capacitate portantă  redusă, vor  avea  înclinarea 
1:1,5  (orientativ)  până la înălţimile maxime, h max. pe verticală indicate în tabelul 8, în funcţie de caracteristicile fizice-
mecanice ale terenului de fundaţie. Înclinarea definitivă a taluzelor va fi cea rezultată din calculul de stabilitate (atât a rambleului 
cât şi a terenului pe care se aşează rambleele). 
              
   
 
          Tabel 8. 

  Caracteristicile terenului de fundaţie 

Panta  a) Unghiul de frecare internă în grade 

terenului 5o 10o 15o 

de fundaţie  b) coeziunea materialului KPa 

  30  60  10  30  60  10  30  60  80 

  Înălţimea maximă a rambleului, h max, în m 

   0  3,00  4,00  3,00  5,00  6,00  4,00  6,00  8,00  10,00 

  1:10  2,00  3,00  2,00  4,00  5,00  3,00  5,00  6,00   7,00 

  1:5  1,00  2,00  1,00  2,00  3,00  2,00  3,00  4,00   5,00 

  1:3  -  -  -  1,00  2,00  1,00  2,00  3,00   4,00 

 
 14.5.5. Toleranţele de execuţie pentru suprafaţarea patului şi a taluzurilor sunt următoarele: 
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 - platformă fără strat de formă  +/-  3 cm 
 - platformă cu strat de formă  +/-  5 cm 
 - taluz neacoperit    +/- 10 cm 
 Denivelările sunt măsurate sub lata de 3 m lungime. 
 Toleranţa pentru ampriza rambleului realizat, faţă de cea proiectată este de +50cm. 

 14.6. Prescripţii aplicabile pământurilor sensibile la apă 
 14.6.1. Când la realizarea rambleurilor sunt folosite pământuri sensibile la apă, “Inginerul” va putea ordona 
Antreprenorului următoarele: 
   - aşternerea şi compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de împrumut cu un grad de umiditate 

convenabil; 
   - un timp de aşteptare după aşternere şi scarificarea, în vederea eliminării apei în exces prin evaporare; 
   - tratarea pământului cu var pentru reducerea umidităţii; 
   - practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umidităţii pământurilor cu exces de apă. 
 Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă se vor executa stropiri succesive. 
 Pentru aceste pământuri “Inginerul” va putea solicita Antreprenorului măsuri speciale pentru evacuarea apelor. 

 14.7. Prescripţii aplicabile rambleurilor din material stâncos 
 14.7.1. Materialul stâncos rezultat din derocări se va împrăştia şi nivela astfel încât să se obţină o umplutură omogenă 
şi cu un volum minim de goluri. 
 Straturile elementare vor avea grosimea determinată în funcţie de dimensiunea materialului şi posibilităţile mijloacelor 
de compactare. Această grosime nu va putea, în nici un caz, să depăşească 0,80 m în corpul rambleului. Ultimul m de sub patul 
drumului nu vor conţine blocuri mai mari de 0,20 m. 
 Blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispoziţiile de mai sus vor fi fracţionate. “Inginerul” va 
putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor în depozite definitive. 
 Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie omogenă. Intercalarea straturilor de 
materiale fine şi straturi din materiale stâncoase, prezentând un procentaj de goluri ridicat, este interzisă. 
 14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel puţin, sau cu utilaje cu şenile de 25 tone cel 
puţin. Această compactare va fi însoţită de o stropire cu apă, suficientă pentru a facilita aranjarea blocurilor. 
 14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelată, admiţându-se aceleaşi toleranţe ca şi în cazul debleurilor în material 
stâncos, art. 12 tab.4. 
 Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure fixarea blocurilor pe cel puţin jumătate din grosimea lor. 

 14.8. Prescripţii aplicabile rambleurilor nisipoase 
 14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizează concomitent cu îmbrăcarea taluzurilor, în scopul de a le 
proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va 
putea fi folosit numai după corectarea granulometriei acestuia, pentru obţinerea compactării prescrise. 
 14.8.2. Straturile din pământuri nisipoase vor fi umezite şi amestecate pentru obţinerea unei umidităţi omogene pe 
întreaga grosime a stratului elementar. 
 14.8.3. Platforma şi taluzurile vor fi nivelate admiţându-se toleranţele arătate la art. 12 tab.4. Aceste toleranţe se aplică 
straturilor de pământ care protejează platforma şi taluzurile nisipoase. 

 14.9. Prescripţii aplicabile rambleurilor din spatele lucrărilor de artă 
    (culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.) 
 14.9.1. În lipsa unor indicaţii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrărilor de artă vor fi 
executate cu aceleaşi materiale ca şi cele folosite în patul drumului, cu excepţia materialelor stâncoase. Pe o lăţime minimă de 1 
metru, măsurată de la zidărie, mărimea maximă a materialului din carieră, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea 
umpluturii. 
 14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 şi cu asigurarea integrităţii lucrărilor de artă. 
 Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobării “Inginerului” sau reprezentantului acestuia, care vor preciza 
pentru fiecare lucrare de artă întinderea zonei lor de folosire. 

 14.10. Protecţia împotriva apelor 
 Antreprenorul este obligat să asigure protecţia rambleurilor contra apelor pluviale şi inundaţiilor provocate de ploi, a 
căror intensitate nu depăşeşte intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în cursul ultimilor zece ani. 
 Intensitatea precipitaţiilor de care se va ţine seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată staţie pluviometrică. 
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 Art. 15. Executia santurilor si rigolelor 
 Şanţurile şi rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-se secţiunea, cota fundului şi distanţa 
de la marginea amprizei. 
 Şanţul sau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. În nici un caz nu va fi tolerat ca acest 
paralelism să fie întrerupt de prezenţa masivelor stâncoase. Paramentele şanţului sau ale rigolei vor trebui să fie plane iar 
blocurile în proeminenţă să fie tăiate. 
 La sfârşitul şantierului şi înainte de recepţia finală, şanţurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgări şi blocuri 
căzute. 
 Art. 16. Finisarea platformei 
 16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat şi completat respectând cotele în profil în lung şi în profil 
transversal, declivităţile şi lăţimea prevăzute în proiect. 
 Gradul de compactare şi toleranţele de nivelare sunt date în tabelul 5, respectiv, în tabelul 4. 
 În ce priveşte lăţimea platformei şi cotele de execuţie abaterile limită sunt: 
 - la lăţimea platformei: 
  +/- 0,05 m, faţă de ax 
  +/- 0,10 m, pe întreaga lăţime 
 - la cotele proiectului: 
  +/- 0,05 m, faţă de cotele de nivel ale proiectului. 
 16.2. Dacă execuţia sistemului rutier nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, platforma va fi nivelată 
transversal, urmărind realizarea unui profil acoperiş, în două ape, cu înclinarea de 4% spre marginea acestora. În curbe se va 
aplica deverul prevăzut în piesele desenate ale proiectului, fără să coboare sub o pantă transversală de 4%. 
 
 Art. 17. Acoperirea cu pamant vegetal 
 Când acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în prealabil tăiat în trepte sau întărit 
cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pământ 
vegetal. 
 Terenul vegetal trebuie să fie fărâmiţat, curăţat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă şi 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 este în principiu, suspendată pe timp de ploaie. 
 
 Art. 18. Drenarea apelor subterane 
 Lucrările de drenarea apelor subterane, care s-ar putea să se dovedească necesare, vor fi definite prin proiect separat 
de specialitate, verificat de exigenţa Af.  
Apele infiltrate prin sistemul rutier se vor evacua prin drenuri transversale de acostament sau prin continuitatea stratului de 
fundaţie pană la faţa taluzelor sau drenuri longitudinale. 
 ART. 19. Întretinerea in timpul termenului de garantie 
 În timpul termenului de garanţie, Antreprenorul va trebui să execute în timp util şi pe cheltuiala sa lucrările de 
remediere a taluzurilor rambleurilor, să menţină scurgerea apelor, şi să repare toate zonele identificate cu tasări datorită proastei 
execuţii. 
 În afară de aceasta, Antreprenorul va trebui să execute în aceeaşi perioadă, la cererea scrisă a “Inginerului”, şi toate 
lucrările de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este răspunzător. 
 
 Art. 20. Controlul lucrarilor 
 20.1. Controlul calităţii lucrărilor de terasamente se va face conform “Instrucţiunilor privind controlul calităţii 
terasamentelor rutiere” - AND 530/2012, care constau din: 
 - verificarea trasării axului, amprizei drumului şi a tuturor celorlalţi reperi de trasare; 
 - verificarea pregătirii terenului de fundaţie (de sub rambleu); 
 - verificarea calităţii şi stării pământului utilizat pentru umpluturi; 
 - verificarea grosimii straturilor aşternute; 
 - verificarea compactării umpluturilor; 
 - controlul caracteristicilor patului drumului. 
 20.2. Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică, în registrul de laborator, a verificărilor efectuate asupra calităţii 
umidităţii pământului pus în operă şi a rezultatelor obţinute în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate. 
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 Rambleele se vor realiza din straturi succesive de 25-30 cm grosime conform celor stabilite prin tronsonul 
experimental. 
 Antreprenorul nu va trece la execuţia următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat şi aprobat de Inginer. 
 Pentru fiecare m de rambleu (pe înălţime) se va face fază determinantă (art. 21.4.). 
 Antreprenorul va întreţine pe cheltuiala sa straturile recepţionate, până la acoperirea acestora cu stratul următor. 

 20.3. Verificarea trasării axului şi amprizei drumului şi a tuturor celorlalţi reperi de trasare 
 Această verificare se va face înainte de începerea lucrărilor de execuţie a terasamentelor urmărindu-se respectarea 
întocmai a prevederilor proiectului. Toleranţa admisibilă fiind de +/-0,10 m în raport cu reperii pichetajului general. 

 20.4. Verificarea pregătirii terenului de fundaţie (sub rambleu) 
 20.4.1. Înainte de începerea executării umpluturilor, după curăţirea terenului, îndepărtarea stratului vegetal şi 
compactarea pământului, se determină gradul de compactare şi deformarea terenului de fundaţie. 
 20.4.2. Numărul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare este de 3 încercări 
pentru fiecare 2000 mp suprafeţe compactate. 
 Natura şi starea solului se vor testa la minim 2000 mc teren de fundaţie (0.30 m grosime). 
 20.4.3. Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calităţii lucrărilor ascunse, 
specificându-se şi eventuale remedieri necesare. 
 20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometru cu pârghii, conform Normativului pentru 
determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide, 
indicativ CD 31 sau alte metode agrementate (art. 14.4.). 
 20.4.5. Măsurătorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul după altul, în 
trei puncte (stânga, ax, dreapta). 
 20.4.6. La nivelul terenului de fundaţie se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă deformaţia elastică, 
corespunzătoare vehiculului etalon de 11,5 kN, se încadrează în valorile din tabelul 9, admiţându-se depăşiri în cel mult 10% din 
punctele măsurate. Valorile admisibile ale deformaţiei la nivelul terenului de fundaţie în funcţie de tipul pământului de fundaţie 
sunt indicate în tabelul 9. 
 20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundaţii se va face în corelaţie cu măsurătorile cu 
deflectometrul, în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de capacitate portantă scazută. 

 20.5. Verificarea calităţii şi stării pământului utilizat pentru umpluturi 
 Verificarea calităţii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale pământului, conform tabelului 2. 

 20.6. Verificarea grosimii straturilor aşternute 
 Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ aşternut la executarea rambleului. Grosimea măsurată trebuie să 
corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pământ respectiv şi utilajele folosite la compactare. 

 20.7. Verificarea compactării umpluturilor 
 20.7.1. Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pământ pus în operă. 
 În cazul pământurilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafaţa, mijlocul şi baza stratului, când acesta are 
grosimi mai mari de 25 cm şi numai de la suprafaţa şi baza stratului când grosimea este mai mică de 25 cm. În cazul 
pământurilor necoezive se va preleva o singură probă din fiecare punct, care trebuie să aibă un volum de min. 1000 cm3, 
conform STAS 2914 cap.7. Pentru pământurile stâncoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5. 
 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, prin penetrare statică sau metode 
geofizice STAS 1242/7, 8, 9, etc. 
 Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minimum trei puncte repartizate stânga, ax, dreapta, 
distribuite la fiecare 2000 mp de strat compactat. 
 La stratul superior al rambleului şi la patul drumului în debleu, verificarea gradului de compactare realizat se va face în 
minimum trei puncte repartizate stânga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel puţin 1 m de la marginea platformei, situate pe o 
lungime de maxim 250 m. 
 20.7.2. În cazul când valorile obţinute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în tabelul 5, se va dispune 
fie continuarea compactării, fie scarificarea şi recompactarea stratului respectiv. 
 20.7.3. Nu se va trece la execuţia stratului următor decât numai după obţinerea gradului de compactare prescris, 
compactarea ulterioară a stratului ne mai fiind posibilă. 
 20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate uşor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu pârghie (CD 
31). 

 20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului 
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 20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea execuţiei terasamentelor şi constă în 
verificarea cotelor realizate şi determinarea deformabilităţii, cu ajutorul deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului. 
 20.8.2. Toleranţele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m faţă de prevederile proiectului. 
În ce priveşte suprafaţarea patului şi nivelarea taluzurilor, toleranţele sunt cele arătate la pct. 12.13 (Tabelul 4) şi la pct.14.5.5 
din prezentul caiet de sarcini. 
 Verificările de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanţă. 
 20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie. 
 Conform Normativului CD 31, capacitatea portantă necesară la nivelul patului drumului se consideră realizată dacă, 
deformaţia elastică, corespunzătoare sub sarcina osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari decât cele admisibile, indicate în 
tabelul 9, în cel mult 10% din numărul punctelor măsurate. 
           Tabel 9. 

 Tipul de pământ conform SR EN ISO 14688-2  Valoarea admisibilă a deformaţiei 
 elastice 1/100 mm 

Nisip prăfos, nisip argilos  350 

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

Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prafoasă nisipoasă, argilă  
 450 

 
 Când măsurarea deformaţiei elastice, cu deflectometrul cu pârghie, nu este posibilă, Antreprenorul va putea folosi şi 
alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer. 
 În cazul utilizării metodei de determinare a deformaţiei liniare prevăzută în STAS 2914/4, frecvenţa încercărilor va fi de 
3 încercări pe fiecare secţiune de drum de maxim 250 m lungime. 

 20.9. Verificarea realizării lucrărilor de stabilitate prevăzute în proiecte 
 - Verificarea înclinării taluzelor, banchetelor şi lucrărilor de scurgere a apelor pe taluze. 
 - Verificarea unghiului de frecare interioară şi coeziunea pământului folosit la realizarea rambleului (prin verificările pe 
faze determinante şi verificarea ansamblului rambleului). 
 - Verificarea gradului de stabilitate pentru ramblee cu înalţimi h ≥ 4.00 m. 
 
 

C A P I T O L U L  IV 
RECEPŢIA LUCRĂRII 

 
 Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei (recepţii pe faze de excuţie), unei recepţii 
preliminare şi unei recepţii finale. 
 
 Art. 21. Receptia pe faze de executie 
 21.1. În cadrul recepţiei pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform Regulamentului privind 
controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de 
execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996 şi se va verifica dacă partea de 
lucrări ce se recepţionează s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de normativele tehnice în vigoare şi de 
prezentul caiet de sarcini. 
 21.2. În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii 
execuţiei la faza imediat următoare. 
 21.3. Recepţia pe faze se efectuează de către “Inginer” şi Antreprenor, iar documentul ce se încheie ca urmare a 
recepţiei va purta ambele semnături. 
 Verificarea capacităţii portante sau a deformabilităţii pe fiecare strat (grosimea de 25-30 cm) se va face cu 
deflectometrul cu pârghie tip Benkelman (CD 31-94), cu placa LUKAS (USS) sau încercări cu aparatul CBR (AND 530). 
 Nu se va trece la execuţia stratului următor decât numai după obţinerea gradului de compactare prescris. 
 Pentru fiecare m de rambleu (pe înălţime) se va face fază determinantă, ocazie cu care se vor face măsurători cu 
deflectometrul cu pârghie tip Benchelman şi verificarea gradului de compactare prin compararea densităţii în stare uscată a 
probelor din strat cu densitatea în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor (STAS 1913/13). 
 La faza determinantă se va ţine seama de procesele verbale întocmite pentru fiecare strat de 25-30 cm. 
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 21.4. Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 
   - trasarea şi pichetarea lucrării; 
   - decaparea stratului vegetal şi terminarea lucrărilor pregătitoare; 
   - compactarea terenului de fundaţie; 
   - în cazul rambleurilor, se va verifica compactarea umpluturilor pentru fiecare metru din înălţimea de umplutură (realizat 

in straturi de 25-30 cm si verificata compactarea cu defectometrul conform art 20.2, 20.7, 20.7.3) şi la realizarea 
umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului; 

    - în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii. 
 21.5. Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de control, cât şi a comisiei de 
recepţie preliminară sau finală. 
 21.6. La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părţi din aceasta se va proceda la efectuarea recepţiei 
preliminare a lucrărilor, verificându-se: 
   - concordanţa lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini şi caietului de sarcini speciale şi a proiectului de 

execuţie; 
   - natura pământului din corpul drumului. 
 21.7. Lucrările nu se vor recepţiona dacă: 
   - nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect; 
   - nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului cât şi pe fiecare strat în parte (atestate de 

procesele verbale de recepţie pe faze); 
   - nu s-a utilizat pământ corespunzător conform SR EN ISO 14688-2 şi STAS 2914; 
   - lucrările de scurgerea apelor sunt necorespunzătoare; 
   - nu s-au respectat pantele transversale şi suprafaţarea platformei; 
   - se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, ravinări ale taluzurilor, etc.; 
   - nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului. 
 Defecţiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili şi modul şi termenele de remediere. 
 
 Art. 22. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor 
 Recepţia preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94. 
 Art. 23. Receptia finala 
 La recepţia finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele şi dacă acestea au fost 
întreţinute corespunzător în perioada de garanţie a întregii lucrări, în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat 
cu HGR 273/94. 
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           ANEXĂ 
CAIET DE SARCINI GENERALE 
LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

 
 

REFERINŢE NORMATIVE 
 
 I. ACTE NORMATIVE 
 
 - Legea nr. 10/1995.Legea calitătii si completări. 
 - Legea nr.137/1995.Legea protecţiei mediului. 
 - Legea nr.157/1996.Legea apelor. 
 - Legea nr.319/2006.Legea sănătaţii în muncă. 
 - Legea nr.481/2004.Protecţia civilă. 
 - Legea nr.307/2006.Apărarea împotriva incendiilor. 
 
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind condiţiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000   închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea 

executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 
drumului. 

 
NGPM/1996                                    - Norme generale de protecţia muncii. 
 
NSPM nr. 79/1998                          - Norme privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor. 
 
Ordin MI nr. 775/1998                    - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice 

de stingere. 
 
Ordin AND nr. 116/1999                - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, 

reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor. 
   
 II. NORMATIVE TEHNICE 
 
CD 31                                              - Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a 

capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide. 
 
AND 530                                         - Instrucţiuni privind controlul calităţii terasamentelor rutiere. 
 
P 70-1979                                        - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea construcţiilor fundate 

pe pământuri cu umflături şi contracţii mari (PUCM). 
 
NP 125:2010                                          - Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire. 
 
C 168-1980                                     - Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire 

şi a nisipurilor. 
 
 
 III. STANDARDE 
 
 
SR EN ISO 14688-2:2005             - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. 

Partea 2: Principii pentru o clasificare. Amendament 1 
 
SR EN ISO 14688/1:2004/A1:2014 - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. 

Partea 1: Identificare şi descriere. Amendament 1 
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STAS 1709/1-1990                         - Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea 

de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul. 

 
STAS 1709/2-1990                        - Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea 

şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice. 
 
STAS 1709/3-1990                        - Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. 

Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metoda de 
determinare. 

 
STAS 1913/1-1982                        - Teren de fundare. Determinarea umidităţii. 
 
STAS 1913/3-1976                        - Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor. 
 
STAS 1913/4-1986                        - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
 
STAS 1913/5-1985                        - Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. 
 
STAS 1913/12-1988                       - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale 

pământurilor cu umflări şi contracţii mari. 

 
STAS 1913/13-1983                       - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 

Încercarea Proctor. 

 
STAS 1913/15-1975                       - Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren. 

 
STAS 2914-1984                           - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate. 

 
STAS 8942/2-1982                        - Teren de fundare. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare, prin 

încercarea de forfecare directă 

STAS 1242/7-1984                        -         Teren de fundare. Cercetarea geofizică a terenului prin metode seismice 

STAS 1242/9-1976                 -     Teren de fundare. Cercetarea geofizică a terenului prin metode radiometrice 
STAS 1242/8-1975                        - Teren de fundare. Principii de cercetare geofizică a terenului prin metode 

electrometrice în curent continuu 

 
NP 126-2010       -        Fundarea construcţiilor pe pământuri cu  
      umflări şi contracţii mari - (Normativ). 
 
SR EN ISO 14 688-1:2004             -      Identificarea pământurilor cu umflături şi  
      contracţii mari  
 
 

   Intocmit, 
Ing. Andrei Barsan 
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C A P I T O L U L   I 

G E N E R A L I T Ă Ţ I 
 
 Art.1. Obiect si domeniu de aplicare 
 Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia straturilor de fundaţie din balast sau 
balast amestec optimal. Acesta cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcţie folosite, 
prevăzute şi de stratul de fundaţie realizat conform STAS 6400. 
 
 Art.2. Prevederi generale 
 2.1. Stratul de fundaţie din balast sau balast optimal se realizează într-unul sau mai multe straturi, în funcţie de 
grosimea stabilită prin proiect şi variază conform prevederilor STAS 6400, între 15 şi 30 cm. 
 2.2. Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea 
strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
 2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor 
încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
 2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea “Inginerului”, verificări suplimentare faţă de prevederile 
prezentului caiet de sarcini. 
 2.5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Inginerul” va dispune întreruperea 
execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 

 
C A P I T O L U L  II 

MATERIALE 
 
 Art.3. Agregate naturale 
 3.1. Pentru execuţia stratului de fundaţie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maximă de 63 
mm. 
 3.2. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să conţină corpuri străine 
vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. 
 3.3. Balastul şi balastul amestec optimal, pentru a fi folosite în stratul de fundaţie, trebuie să îndeplinească 
caracteristicile calitative arătate în tabelul 1. 

       
CS                Tabel 1. 

 CONDIŢII DE ADMISIBILITATE METODE DE 

CARACTERISTICI AMESTEC 
OPTIM 

FUNDAŢII 
RUTIERE 

COMPLETAREA 
SISTEMULUI 

RUTIER LA ÎNGHEŢ-
DEZGHEŢ 

-Strat de formă- 

VERIFICARE 
CONFORM 

Sort 0-63 0-63 0-63 - 

Conţinut de fracţiuni %    STAS 1913/5 

     Sub 0,02 mm max. 3 max. 3 max. 3  

     Sub 0,2 mm 4-10 3-18 3-33  

     0-1 mm 12-22 4-38 4-53  

     0-4 mm 26-38 16-57 16-72  

     0-8 mm 35-50 25-70 25-80 STAS 

     0-16 mm 48-65 37-82 37-86 4606 

     0-25 mm 60-75 50-90 50-90  

     0-50 mm 85-92 80-98 80-98  

     0-63 mm 100 100 100  

Granulozitate Conform figurii  

Coeficient de neuniformitate (Un) minim - 15 15  
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Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 30 STAS 

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

30 50 50 SR EN 1097-2 

  
 3.4. Balastul amestec  optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie direct din 
balast, dacă îndeplineşte condiţiile din tabelul 1. 
 3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului amestec optimal sunt arătate în tabelul 2. 

                Tabel 2. 

Domeniu de Limita Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ... in mm 

granulozitate  0,02 0,2 1 4 8 25 63 

0-63 Inferioară 
Superioară 

0 
3 

4 
10 

12 
22 

28 
38 

35 
50 

60 
75 

100 
100 

 
 3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru a se 
asigura omogenitatea şi constanţa calităţii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după 
efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerinţele prezentului caiet 
de sarcini şi după aprobarea Inginerului. 
 3.7. Laboratorul Antreprenorului va ţine evidenţa calităţii balastului sau balastului amestec optimal astfel: 
   - într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor; 
   - într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laborator. 
 3.8. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcţie de cantitatea necesară şi de 
eşalonarea lucrărilor. 
 3.9. În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea şi depozitarea acestora se va face astfel 
încât să se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. 
 3.10. În cazul în care la verificarea calităţii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea 
acestora nu corespunde prevederilor din tabelul  
1 aceasta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute. 
 
 Art.4. Apa 
 Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină din reţeaua publică sau din 
alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie. 
 
 Art.5. Controlul calitatii balastului sau a balastului amestec optimal inainte de realizarea stratului de fundatie 
 Controlul calităţii se face de către Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul 3. 

               Tabel 3. 

  
Acţiunea, procedeul de verificare 

Frecvenţa minimă Metoda de 
determinare 

 sau caracteristici ce se verifică La aprovizionare La locul de punere în 
operă 

conform 
 

 0  1  2  3  4 

1 Examinarea datelor înscrise în 
certificatul de calitate sau certificatul 
de garanţie 

La fiecare lot 
aprovizionat 

 
 - 

 
- 

 
2 

 
Determinarea granulometrică. 

O probă la fiecare lot 
aprovizionat, de 

 
 

STAS 
4606 

 Echivalentul de nisip. 
Neomogenitatea balastului 

500 tone, pentru fiecare 
sursă (dacă este cazul 
pentru fiecare sort) 

 
 - 

SR EN 933-8 

 
 
3 

 
 
Umiditate 

 
 
 - 

O probă pe schimb (şi 
sort) înainte de începerea 
lucrărilor şi ori de câte ori 
se observă o schimbare 
cauzată de condiţii 
meteorologice 

 
 

STAS 
4606 

 Rezistenţe la uzura cu maşina tip Los O probă la fiecare lot  SR EN 1097-2 
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4 Angeles   (LA) aprovizionat pentru 
fiecare sursă (sort) la 
fiecare 5000 tone 

 - 

 
C A P I T O L U L  III 

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 
 
 Art.6. Caracteristicile optime de compactare 
 Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de către un 
laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie. 
 Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabileşte: 
  du max.P.M.= greutatea volumică în stare uscată, maxima exprimată în g/cmc 
  Wopt P.M.  = umiditate optimă de compactare, exprimată în %. 
 
 Art.7. Caracteristicile efective de compactare 
 7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din lucrare şi 
anume: 
  du ef = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cmc 
  W ef  = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % 
în vederea stabilirii gradului de compactare gc. 
                        d.u.ef. 
 gc. = ---------------- x 100 
                    du max.PM 
 
 7.2. La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare arătat la art.13. 
 
 

C A P I T O L U L  IV 
PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI 

 
 Art.8. Masuri preliminare 
 8.1. La execuţia stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai după recepţionarea 
lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor 
lucrări. 
 8.2. Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla utilajele şi dispozitivele necesare punerii în operă a balastului 
sau balastului amestec optimal. 
 8.3. Înainte de aşternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundaţii: drenuri transversale de 
acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole şi racordurile stratului de fundaţie la acestea, precum şi alte 
lucrări prevăzute în acest scop în proiect. 
 8.4. În cazul straturilor de fundaţie prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazul la autostrăzi sau la 
lucrările la care drenarea apelor este prevăzuta a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea 
evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel puţin 15 cm deasupra şantului sau în cazul rambleelor deasupra terenului. 
 8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, 
de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de şantier. 
 
 ART.9. Experimentarea punerii in opera a balastului sau a balastului amestec optimal 
 9.1. Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare pe un tronson de probă în 
lungime de minimum 30 m şi o lăţime de cel puţin 3,40 m (dublul lăţimii utilajului de compactare). 
 Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiţii de execuţie curentă pe şantier, a componenţei atelierului de 
compactare şi a modului de acţionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum 
şi reglarea utilajelor de răspândire, pentru realizarea grosimii din proiect şi pentru o suprafaţare corectă. 
 9.2. Compactarea de probă pe tronsonul experimental se va face în prezenţa Inginerului, efectuând controlul 
compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord şi efectuate de un laborator de specialitate. 
 În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă 
încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. 
 Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume: 
   - grosimea maximă a stratului de balast pus în operă; 
   - condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului). 
  Intensitatea de compactare = Q/S 
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Q = volumul de balast pus în operă, în unitatea de timp (oră, zi, schimb), exprimat în mc 
S = suprafaţa compactată în intervalul de timp dat, exprimată în mp. 
 În cazul folosirii de utilaje de acelaşi tip, în tandem, suprafeţele compactate de fiecare utilaj se cumulează. 
 9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă pentru restul 
lucrării. 
 Caracteristicile obţinute pe acest tronson se vor consemna în registrul de şantier, pentru a servi la urmărirea calităţii 
lucrărilor ce se vor executa. 
 
 ART.10. Punerea in opera a balastului sau a balastului amestec optimal 
 10.1. Pe terasamentul recepţionat se aşterne şi se nivelează balastul sau balastul amestec optimal într-unul sau mai 
multe straturi, în funcţie de grosimea prevăzută în proiect şi de grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul 
experimental. 
 Aşternerea şi nivelarea se face la şablon, cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect. 
 10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de laboratorul de 
şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire. 
 Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală. 
 10.3. Compactarea straturilor de fundaţie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de compactare 
stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenţa atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia şi 
intensitatea Q/S de compactare. 
 10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, acostamentele se 
completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, 
asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3. 
 10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie, sau care rămân după compactare, se 
corectează cu materiale de aport şi se recompactează. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se 
renivelează şi apoi se compactează din nou. 
 10.6. Este interzisă folosirea balastului îngheţat. 
 10.7. Este interzisă aşternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă. 
 Art.11. Controlul calitatii compactarii balastului sau a balastului amestec optimal 
 11.1. În timpul execuţiei stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea 
compactării, încercările şi determinările arătate în tabelul 4. 
 

            Tabel 4. 

NR. 
CRT

. 

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 
VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, 

CARE SE VERIFICĂ 

FRECVENŢE MINIME LA LOCUL 
DE PUNERE ÎN OPERĂ 

METODE DE 
VERIFICARE 
CONFORM 

1 Încercare Proctor modificată  -  STAS 1913/13 

 

2 Determinarea umidităţii de compactare şi 
corelaţia umidităţii 

zilnic, dar cel puţin un test la fiecare 250 m 
de banda de circulaţie 

STAS 
 4606 

3 Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafaţă de 2.000 mp 
de strat 

 
 - 

4 Verificarea realizării intensităţii de compactare 
Q/S 

 
 zilnic 

 
 - 

5 Determinarea gradului de compactare prin 
determinarea greutăţii volumice în stare 
uscată 

zilnic în minim 3 puncte pentru suprafeţe < 
2.000 mp şi minim 5 puncte pentru 
suprafeţe > 2.000 mp de strat 

STAS 
1913/15 
STAS 
12.288 

6 Determinarea capacităţii portante la nivelul 
superior al stratului de fundaţie 

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

 
 Normativ 
 CD 31 
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 În ce priveşte capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină prin măsurători cu 
deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a 
drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide, indicativ CD 31. 
 11.2. Laboratorul Antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat: 
   - compoziţia granulometrică a balastului utilizat; 
   - caracteristicile optime de compactare, obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, densitate maximă 

uscată) 
   - caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă). 

 
 

C A P I T O L U L   V 
CONDIŢII TEHNICE, REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE 

 
 Art.12. Elemente geometrice 
 12.1. Grosimea stratului de fundaţie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect. 
 Abaterea limită la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm. 
 Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat 
executat. 
 Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţiei. 
 12.2. Lăţimea stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal este prevăzută în proiect. 
 Abaterile limită la lăţime pot fi +/- 5 cm. 
 Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului. 
 12.3. Panta transversală a fundaţiei de balast sau balast amestec optimal este cea a îmbrăcăminţii sub care se 
execută, prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea 
respectivă şi se măsoară la fiecare 25 m distanţă. 
 12.4. Declivităţile în profil longitudinal sunt conform proiectului. 
 Abaterile limită la cotele fundaţiei din balast, faţă de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm. 
 
 Art.13. Conditii de compactare 
 Straturile de fundaţie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade 
de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată conform STAS 
1913/13: 
 ➢ pentru drumurile din clasele tehnice I, II si III 

      • 100%, în cel puţin 95% din punctele de măsurare; 

      •   98%, în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi şi/în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa 
tehnică II si III; 

 ➢ pentru drumurile din clasele tehnice IV si V 

      •   98%, în cel puţin 93% din punctele de măsurare; 

      •   95%, în toate punctele de măsurare. 
 Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie se consideră realizată dacă valoarile deflexiunilor 
măsurate nu depăşesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul 5 (conform CD 31). 

            Tabel 5. 

Grosimea Valorile deflexiunii admisibile 

stratului de Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: 

fundaţie din Strat de formă Pământuri de tipul  

balast sau balast 
amestec optimal 

h (cm) 

Conform 
STAS 12.253 

Nisip prăfos, 
nisip argilos 

(P3) 

Praf nisipos, 
praf argilos-nisipos, 

praf argilos (P4) 

Argilă prăfoasă, 
argilă nisipoasă, 

argilă prăfoasă nisipoasă (P5) 

10 185 323 371 411 
15 163 284 327 366 
20 144 252 290 325 
25 129 226 261 292 
30 118 206 238 266 
35 109 190 219 245 
40 101 176 204 227 
45 95 165 190 213 
50 89 156 179 201 
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Nota: Balastul din  stratul  de  fundaţie  trebuie  să  îndeplinească condiţiile de admisibilitate din STAS 6400. 
 Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conformitate cu prevederile Normativului CD 31. 
 Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkerman efectuate în scopul calităţii execuţiei lucrărilor 
de fundaţii se va face prin examinarea modului de variaţie la suprafaţa stratului de fundaţie, a valorii deflexiunii corespunzătoare 
vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) şi a valorii coeficientului de variaţie (Cv). 
 Uniformitatea execuţiei este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de fundaţie, valoarea coeficientului de 
variaţie este sub 35%. 
 
 Art.14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie 
 Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel: 
   - în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulaţie şi nu pot fi mai mari de + 2,0 cm; 
   - în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect şi nu pot fi mai mari de + 1,0 cm. 
 În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va face corectarea 
suprafeţei fundaţiei. 
 
 

C A P I T O L U L  VI 
RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

 
 Art.15. Receptia pe faza determinanta 
 Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al 
calităţii în construcţii aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, 
elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţii 
sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, şi 14. 
 Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi calitative impuse de proiect şi 
caietul de sarcini precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de control. 
 În urma acestei recepţii se încheie “Proces verbal” în registrul de lucrări ascunse. 
 
 Art.16. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor 
 Recepţia preliminară se face odată cu recepţia preliminară a întregii lucrări, conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. 
 
 Art.17. Receptia finala 
 Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se va face în condiţiile 
prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94. 
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ANEXĂ 
CAIET DE SARCINI GENERALE 

FUNDAŢII DE BALAST ŞI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 
 
 
 

REFERINŢE NORMATIVE 
 
 
 
 I. ACTE NORMATIVE 

 

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind condiţiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000    închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea 

executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 
drumului. 

 
NGPM/1996                                    - Norme generale de protecţia muncii. 
 
NSPM nr. 79/1998                          - Norme privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor. 
 
Ordin MI nr. 775/1998                    - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice 

de stingere. 
 
Ordin AND nr. 116/1999                - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, 

reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor. 
 
 
 II. NORMATIVE TEHNICE 
 
20. CD 31                                        - Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a 

capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide. 
 
 III. STANDARDE 
 
 

STAS 1913/1-82                             - Teren de fundare. Determinarea umidităţii. 

 

STAS 1913/5-85                             - Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. 

 

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

 

STAS 1913/15-75                            - Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren. 

 

STAS 4606-80                               - Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. 
Metode de încercare. 

 

STAS 6400-84                               - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice 
generale de calitate. 

 



 

Pag. 10/10 

 

STAS 12288-85                             - Lucrări de drumuri. Determinarea densităţii straturilor rutiere cu 
dispozitivul cu con şi nisip. 

 
 

   Intocmit, 
Ing. Andrei Barsan 
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CAIET DE SARCINI 
FUNDAŢII DE PIATRĂ SPARTĂ ŞI/SAU 
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C A P I T O L U L   I 
GE N E R A L I T A T I 

 
 Art.1. Obiect si domeniu de aplicare 
 Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia straturilor de fundaţie din piatră 
spartă sau piatră spartă amestec optimal din structurile rutiere. 
  
 Art.2. Prevederi generale 
 2.1. Fundaţia din piatră spartă amestec optimal 0-63 se realizează într-un singur strat a cărui grosime este stabilită prin 
proiect. 
 2.2. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de formă sau realizarea unor măsuri de îmbunătăţire a 
protecţiei patului, iar acesta este constituit din pământuri coezive, stratul de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 se 
va realiza în mod obligatoriu pe un substrat de fundaţie care poate fi: 
 - substrat izolator de nisip de 7 cm grosime după cilindrare; 
 - substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime după cilindrare. 
 Când stratul inferior al fundaţiei rutiere este alcătuit din balast, acesta preia şi funcţia de substrat drenant, asigurându-
se condiţiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare şi măsurile de evacuare a apei. 
 2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor 
încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
 2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare faţă de prevederile 
prezentului caiet de sarcini. 
 2.5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune întreruperea execuţiei 
lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun. 
 

C A P I T O L U L   II 
MATERIALE 

 
 Art.3. Agregate naturale 
 3.1. Pentru execuţia fundaţiilor din piatră spartă se utilizează următoarele agregate: 
 a. Pentru fundaţie din piatră spartă mare, 40-80: 
    - balast 0-63 mm în stratul inferior; 
    - piatră spartă 40-80 mm în stratul superior; 
    - split 16-25 mm pentru împănarea stratului superior; 
    - nisip grăunţos sau savură 0-8 mm ca material de protecţie. 
 b. Pentru fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 mm 
    - nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, în cazul când pământul din patul drumului este coeziv şi nu se 

prevede execuţia unui strat de formă sau balast 0-63 mm, pentru substratul drenant; 
    - piatră spartă amestec optimal 0-63 mm. 
 Nisipul grăunţos sau savura ca material de protecţie nu se utilizează când stratul superior este de macadam sau de 
beton de ciment. 
 3.2. Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau îngheţ. Se interzice folosirea 
agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 
 3.3. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundaţie trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibilitate arătate 
în tabelele 1, 2 şi 3 şi nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau 
elemente alterate. 
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            Tabel 1. 
NISIP - Condiţii de admisibilitate  

 CARACTERISTICI Condiţii de admisibilitate pentru: 

 strat izolant strat de protecţie 

Sort (ochiuri pătrate) 0-4 4-8 

Granulozitate 
- conţinut de fracţiuni sub 0,1 mm, %, max. 
- conţinut de fracţiuni sub 0,02 mm, %, max. 
- condiţii de filtru invers 

 
14 

 
5 d15 p <d15 f < 5 d85 p 

 
- 
5 
- 

Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6 x 10-3 - 

 
                        Tabel 2. 

BALAST - Condiţii de admisibilitate pentru fundaţii  

 CARACTERISTICI Condiţii de admisibilitate 

Sort (ochiuri patrate) 0-63 

Conţinut de fracţiuni, %, max.: 
- sub 0,02 mm 
- 0...63 mm 

 
3 

100 

Granulozitate Conform figurii 1 

Coeficient de neuniformitate (Un), min. 15 

Echivalent de nisip (EN), min. 30 

Uzura cu maşina tip Los Angeles (LA) %, max. 50 

 
                        Tabel 3. 

PIATRĂ SPARTĂ - Condiţii de admisibilitate  

Sort Savura Piatră spartă (split) Piatră spartă mare 

 Condiţii de admisibilitate 

Caracteristica 0-8 8-16 16-25 25-40 40-63 63-80 

Conţinut de granule: 
- rămân pe ciurul superior 
(dmax), %, max. 

 
 

5 

  
 

5 

  
 

5 

 
 

5 

- trec prin ciurul inferior 
(dmin), %, max. 

 
- 

  
10 

  
10 

 
10 

Conţinut de granule alterate, moi, 
friabile, poroase şi vacuolare, %, 
max. 

 
- 

  
10 

  
10 

 
- 

Forma granulelor: 
- coeficient de formă, %, max. 

 
- 

  
35 

  
35 

 
35 

Coeficient de impurităţi: 
- corpuri străine, %, max. 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

- fracţiuni sub 0,1 mm,%, max. -  3  nu este cazul 

Uzura cu maşina tip Los Angeles, %, 
max. 

-  30  corespunzător clasei rocii  

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

 
- 

  
6 

  
3 

 
nu este cazul 

 
 3.4. Piatra sparta amestec optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40 şi 40-63, fie 
direct de la concasare, dacă îndeplineşte condiţiile din tabelul 4 şi granulozitatea conform tabelului 5 şi figurii 2. 
 Amestecul pe şantier se realizează într-o instalaţie de nisip stabilizat prevăzută cu predozator cu patru compartimente. 

            Tabel 4. 
PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL - Condiţii de admisibilitate 

 CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate 
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Sort 0 - 40 0 - 63 

Conţinut de fracţiuni, %, max.: 
- sub 0,02 mm 
- sub 0,2 mm 
- 0...8 mm 
- 16…40 mm 
- 25...63 mm 

 
3 

3...14 
42...65 
20…40 

- 

 
3 

2...14 
35...55 

- 
20…40 

Granulozitate să se înscrie între limitele din tabelul 5 şi conform 
figurii 2 

Echivalent de nisip (doar în cazul nisipului natural) (EN), min.  
30 

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

 
30 

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

6 pentru split 
3 pentru piatră spartă mare 40-63 

 
 

            Tabel 5. 
PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL - Granulozitate 

 Domeniu de 
 granulozi- 

 
Limita 

Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de .... in mm 

tate  0,02 0,1 0,2 1 4 8 16 25 40 63 

 0 .... 40 
infer. 0 2 3 12 28 42 60 75 90 - 

 super. 3 10 14 30 50 65 80 90 100 - 

 0 .... 63 
infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90 

 super. 3 10 14 27 42 55 70 80 90 100 

 
 Condiţiile de admisibilitate privind coeficientul de formă, conţinutul de granule alterate şi conţinutul de impurităţi pentru 
piatră spartă amestec optimal sunt cele indicate în tabelul 3 (pentru piatră spartă). 
 3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp în depozitul şantierului pentru a se asigura omogenitatea şi constanta 
calităţii acestora. 
 Aprovizionarea agregatelor la locul punerii în operă se va face numai după ce analizele de laborator au arătat că 
acestea au calitatea corespunzătoare. 
 3.6. În timpul transportului de la Furnizor la şantier şi al depozitării, agregatele trebuie ferite de impurificări. Depozitarea 
se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi şi păstrate în condiţii care să le ferească de imprăştiere, impurificare sau 
amestecare. 
 3.7. Controlul calităţii agregatelor de către Antreprenor se va face în conformitate cu prevederile tabelului 6. 
 3.8. Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel: 
   - într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor; 
   - într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laboratorul şantierului. 
 3.9. În cazul în care la verificarea calităţii amestecului de piatră spartă amestec optimal aprovizionată, granulozitatea 
acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.5, acesta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru 
îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute. 
 
 Art.4. Apa 
 Apa necesară realizării straturilor de fundaţie poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse, dar în acest din 
urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie. 
 
 Art.5. Controlul calitatii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie 
 Controlul calităţii se face de către Antreprenor prin laboratorul său în conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul 6. 

            Tabel 6. 
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AGREGATE 

ACŢIUNEA, PROCEDEUL DE 
 VERIFICARE SAU 

 FRECVENŢA MINIMĂ METODE DE  

CARACTERISTICILE CARE 

 SE VERIFICĂ 
 la aprovizionare  la locul de punere 

 în operă 

DETERMINARE 

CONF. 

Examinarea datelor înscrise în 
certificatul de calitate sau certificatul 
de garanţie 

la fiecare lot aprovizionat  
 - 

 
- 

Corpuri străine: 
  - argilă bucăţi 
  - argilă aderentă 
  - conţinut de cărbune 

În cazul în care se observă 
prezenţa lor 

Ori de câte ori apar 
factori de impurificare 

 
STAS 4606 

Conţinutul de granule alterate, moi, 
friabile, poroase şi vacuolare 

O probă la max. 500 mc 
pentru fiecare sursă 

 
- 

 
- 

Granulozitatea sorturilor O probă la max. 500 mc 
pentru fiecare sort şi sursă 

 
 - 

 
SR EN 1097-2/2010 

Forma granulelor pentru piatră spartă 
Coeficient de formă 

O probă la max. 500 t pentru 
fiecare sort şi fiecare sursă 

 
 - 

 
SR EN 1097-2/2010 

Echivalentul de nisip (EN numai la 
produse de balastieră) 

O probă la max. 500 mc 
pentru fiecare sursă 

 
 - 

 
SR EN 1097-2/2010 

Rezistenţa la acţiunea repetată a 
sulfatului de sodiu (Na2SO4), 5 cicluri 

O probă la max. 500 mc 
pentru fiecare sursă 

 

- 

 
STAS 4606 

Rezistenţa la sfărâmare prin 
compresiune la piatră spartă în stare 
saturată la presiune normală 

O probă la max. 500 mc 
pentru fiecare sort de piatră 
spartă şi sursă 

 
 - 

 
SR EN 1097-2/2010 

Uzura cu maşina tip Los Angeles O probă la max. 500 mc 
pentru fiecare sort şi fiecare 
sursă 

 
 - 

 
SR EN 1097-2/2010 

 
C A P I T O L U L   III 

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU 
STRATUL INFERIOR DE FUNDAŢIE DIN BALAST ŞI PENTRU 

STRATUL DE FUNDAŢIE REALIZAT DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC 
OPTIMAL 

 
 Art.6. Caracteristicile optime de compactare 
 Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatră spartă se stabilesc de către 
un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie. 
 Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabileşte: 
  du max. P.M.- greutate volumică în stare uscată, maxima exprimată în g/cm3 
   Wopt P.M.      - umiditatea optimă de compactare, exprimată în % 
 
 Art.7. Caracteristicile efective de compactare 
 7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din lucrare şi 
anume: 
duef- greutatea volumică în stare uscată efectivă, exprimată în g/cm3 
Wef - umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % 
în vederea stabilirii gradului de compactare, gc. 
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                duef 
 gc = ------------------  x 100 
            dumax P.M. 
 
 
 7.2. La executia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare arătat la art. 13. 

 
C A P I T O L U L   IV 

REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE 
 
 Art.8. Masuri preliminare 
 8.1. La execuţia stratului de fundaţie se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente sau de strat de 
formă, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 
 8.2. Înainte de începerea lucrărilor de fundaţie se vor verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele necesare punerii în 
operă a straturilor de fundaţie. 
 8.3. Înainte de aşternerea agregatelor din straturile de fundaţie se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din 
fundaţie - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole şi racordările stratului de 
fundaţie la acestea - precum şi alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect. 
 8.4. În cazul straturilor de fundaţie prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazul la autostrăzi sau la 
lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea 
evacuării apelor în afara suprafeţei de lucru, în orice punct al traseului, la cel puţin 15 cm deasupra şanţului sau deasupra 
terenului în cazul rambleelor. 
 8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatră spartă se vor lua măsuri de a nu se 
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în lucru, funcţie de sursa folosită, acestea fiind consemnate în 
registrul de şantier. 
 
 Art.9. Experimentarea executiei straturilor de fundatie 
 9.1. Înainte de începerea lucrărilor Antreprenorul este obligat să efectueze experimentarea executării straturilor de 
fundaţie. 
 Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundaţie - strat de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 pe un 
strat de balast de min. 10 cm sau fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63, cu sau fără substrat de nisip în funcţie de 
soluţia prevăzută în proiect. 
 În cazul fundaţiei din piatră spartă mare 63-80 experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast şi 
separat pentru stratul superior din piatră spartă mare. 
 În toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane de probă în lungime de min. 30 m cu lăţimea de cel puţin 
3,50 m (dublul lăţimii utilajului de compactare). 
 Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiţii de execuţie curentă pe şantier, a componentei atelierului de 
compactare şi a modului de acţionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, dacă 
grosimea prevăzută în proiect se poate executa într-un singur strat sau două şi reglarea utilajelor de răspândire, pentru 
realizarea grosimii respective cu o suprafaţare corectă. 
 9.2. Compactarea de probă pe tronsoanele experimentale se va face în prezenţa Inginerului, efectuând controlul 
compactării prin incercări de laborator sau pe teren, după cum este cazul, stabilite de comun acord. 
 În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, Antreprenorul va trebui să realizeze o nouă 
încercare, după modificarea grosimii stratului sau a componenţei utilajului de compactare folosit. 
 Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume: 
   - grosimea maximă a stratului fundaţiei ce poate fi executat pe şantier; 
   - condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului). 
 9.3. Intensitatea de compactare = Q/S 
Q - volumul materialului pus în operă, în unitatea de timp (ore, zi, schimb), exprimat în mc 
S - suprafaţa compactată în intervalul de timp dat, exprimată în mp 
 În cazul când se foloseşte tandem de utilaje de acelaşi tip, suprafeţele compactate de fiecare utilaj se cumulează. 
 9.4. În cazul fundaţiei din piatră spartă mare 63-80, se mai urmăreşte stabilirea corectă a atelierului de compactare, 
compus din rulouri compresoare uşoare şi rulouri compresoare mijlocii, a numărului minim de treceri ale acestor rulouri pentru 
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cilindrarea uscată până la fixarea pietrei sparte 63-80 şi în continuare a numărului minim de treceri, după aşternerea în două 
reprize a splitului de împănare 16-25, până la obţinerea încleştării optime. 
 Compactarea în acest caz se consideră terminată dacă roţile ruloului nu mai lasă nici un fel de urme pe suprafaţa 
fundaţiei de piatră spartă, iar alte pietre de aceeaşi natură petrografică cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate în faţa ruloului, 
nu mai pătrund în stratul de fundaţie şi sunt sfărâmate, fără ca stratul de fundaţie să sufere dislocari sau deformări. 
 9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă pentru restul lucrărilor. 
 Caracteristicile obţinute pe sectorul experimental se vor consemna în registrul de şantier pentru a servi la urmărirea 
calităţii lucrărilor ce se vor executa. 
 
 Art.10. Executia straturilor de fundatie 
 A. FUNDAŢII DIN PIATRĂ SPARTĂ MARE 63-80 PE UN STRAT DE BALAST 
 a. Execuţia stratului inferior din balast 
 10.1. Pe terasamentul recepţionat se aşterne şi se nivelează balastul, într-un singur strat, având grosimea rezultată pe 
tronsonul experimental astfel ca după compactare să se obţină 10 cm. 
 Aşternerea şi nivelarea se vor face la şablon, cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect. 
 10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de laboratorul de 
şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire. 
 Stropirea va fi uniformă, evitându-se supraumezirea locală. 
 10.3. Compactarea straturilor de fundaţie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, 
respectându-se componenţa atelierului, viteza de compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare. 
 10.4. Pe drumurile la care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, acostamentele se 
completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie, astfel ca stratul de fundaţie să fie permanent încadrat de 
acostamente, asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a apelor, conform pct.8.3. 
 10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării stratului de fundaţie sau care rămân dupa compactare, se 
corectează cu material de aport şi se recompactează. 
 Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează şi apoi se compactează din nou. 
 10.6. Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu balast îngheţat. 
 10.7. Este interzisă de asemenea aşternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiţă de 
gheaţă. 

 b. Executia stratului superior din piatră spartă mare 63-80 
 10.8. Piatra sparta mare se aşterne, numai după recepţia stratului inferior de balast, care, prealabil aşternerii, va fi 
umezit. 
 10.9. Piatra sparta se aşterne şi se compactează la uscat în reprize. Până la încleştarea pietrei sparte, compactarea se 
execută cu cilindri compresori netezi de 6 t după care operaţiunea se continuă cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-
14 tone. Numărul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental. 
 10.10. După terminarea cilindrării, piatra sparta se împănează cu split 16-25, care se compactează şi apoi urmează 
umplerea prin înnoroire a golurilor rămase după împănare, cu savură 0-8 sau cu nisip. 
 10.11. Până la aşternerea stratului imediat superior, stratul de fundaţie din piatră spartă mare astfel executat, se 
acoperă cu material de protecţie (nisip grăunţos sau savură). 
 În cazul când stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor şi protecţia 
stratului de fundaţie din piatră spartă mare. 
 
 B. STRATURI DE FUNDAŢIE DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL 
 10.12. Pe terasamentele recepţionate, realizate din pământuri coezive şi pe care nu se prevăd în proiecte îmbunatăţiri 
ale patului sau realizarea de straturi de formă, se va executa în prealabil un substrat de nisip de 7 cm. 
 Aşternerea şi nivelarea nisipului se fac la şablon, cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect pentru stratul 
de fundaţie. 
 Nisipul aşternut se umectează prin stropire şi se cilindrează. 
 10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra spartă amestec optimal se aşterne cu un repartizor-finisor de asfalt, cu o 
eventuală completare a cantităţii de apă, corespunzătoare umidităţii optime de compactare. 
 Aşternerea şi nivelarea se fac la şablon cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect. 
 10.14. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de laboratorul de 
şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire uniformă evitându-se supraumezirea locală. 
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 10.15. Compactarea stratului de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, 
respectându-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de 
compactare. 
 10.16. La drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, acostamentele se 
completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, 
asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a apelor conform pct.8.3. 
 10.17. Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea straturilor de fundaţie din 
piatră spartă mare sau din piatră spartă amestec optimal se corectează cu material de aport şi se recompactează. 
 Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate, pe toată grosimea stratului, se 
completează cu acelaşi tip de material, se renivelează şi apoi se cilindrează din nou. 
 10.18. Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă amestec optimal îngheţată. 
 10.19. Este interzisă de asemenea aşternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un strat de zăpadă 
sau cu pojghiţă de gheaţă. 
 
 Art.11. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie 
 11.1. În timpul execuţiei straturilor de fundaţie din balast şi piatră spartă mare 63-80, sau din piatră spartă amestec 
optimal, se vor face verificările şi determinările arătate în tabelul 7, cu frecvenţa menţionată în acelaşi tabel. 
 În ce priveşte capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie aceasta se determină prin măsurători cu 
deflectometrul cu pârghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a 
drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide, indicativ CD 31. 
 11.2. Laboratorul Antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat: 
   - compoziţia granulometrică a agregatelor 
   - caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă, densitate maximă 

uscată) 
   - caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă). 
     

            Tabel 7. 

Nr. 
crt 

 DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 
 VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE 
 CARE SE VERIFICĂ 

 FRECVENŢE MINIME 
 LA LOCUL DE PUNERE 
 ÎN LUCRU 

METODE DE 
VERIFICARE 
CONFORM 

1. Încercarea Proctor modificată 
 - strat balast 
 - strat piatră spartă amestec optimal 

 
 
 - 

 
 

STAS 1913/13 

2.  Determinarea umidităţii de compactare 
 - strat balast 
 - strat piatră spartă amestec optimal 

minim 3 probe la o suprafaţă de 
2000 mp de strat 

 
STAS 1913/1 

3. Determinarea grosimii stratului compactat 
 - toate tipurile de straturi 

minim 3 probe la o suprafaţă de 
2000 mp de strat 

 
- 

4. Verificarea realizării intensităţii de compactare Q/S 
 - toate tipurile de straturi 

  
      zilnic 

 
- 

5. Determinarea gradului de compactare prin 
determinarea greutăţii volumice pe teren 
 - strat balast 
 - strat piatră spartă amestec optimal 

minim 3 pct. ptr. suprafeţe < 
2000 mp şi minim 5 pct. pt. 
suprafeţe > 2000 mp de strat 

 
STAS 1913/15 
STAS 12288 

6. Verificarea compactării prin încercarea cu p.s. în faţa 
compresorului 

minim 3 încercări la o suprafaţă 
de  2000 mp 

 
STAS 6400 

7.  Determinarea capacităţii portante la nivelul superior 
al stratului de fundaţie 
 - toate tipurile de straturi de fundaţie 

în câte două puncte situate în 
profiluri transversale la distanţe 
de 10 m unul de altul pt. fiecare 
bandă cu lăţime de 7,5 m 

 
 

Normativ 
CD 31 
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C A P I T O L U L    V 
CONDIŢII TEHNICE. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE 

 
 Art.12. Elemente geometrice 
 12.1. Grosimea stratului de fundaţie este cea din proiect. 
 Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ±20 mm. 
 Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de drum 
executat sau la 1500 mp suprafaţă de drum. 
 Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţiei. 
 12.2. Lăţimea stratului de fundaţie este cea prevăzută în proiect. 
 Abaterile limită la lăţime pot fi ±5 cm. 
 Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului. 
 12.3. Panta transversală a stratului de fundaţie este cea a îmbrăcăminţii sub care se execută, prevăzută în proiect. 
 Abaterea limită la pantă este ±4%, în valoare absolută şi va fi măsurată la fiecare 25 m. 
 12.4. Declivităţile în profil longitudinal sunt aceleaşi ca şi cele ale îmbrăcăminţilor sub care se execută. 
 Abaterile limită la cotele fundaţiei, faţă de cotele din proiect pot fi ±10 mm. 
 
 Art.13. Conditii de compactare 
 13.1. Straturile de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 trebuie compactate până la realizarea încleştării maxime a 
agregatelor, care se probează prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeaşi natură petrografică, ca şi a pietrei sparte 
utilizate la execuţia straturilor şi cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncată în faţa utilajului cu care se execută compactarea. 
 Compactarea se consideră corespunzătoare dacă piatra respectivă este strivită fără ca stratul să sufere dislocări sau 
deformări. 
 13.2. Straturile de fundaţie din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade 
de compactare minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 
1913/13: 
 ➢ pentru drumurile din clasele tehnice I, II şi III 

      • 100%, în cel puţin 95% din punctele de măsurare; 

      •   98%, în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi şi/în toate punctele de măsurare la drumurile de clasa 
tehnică II şi III; 

 ➢ pentru drumurile din clasele tehnice IV şi V 

      •   98%, în cel puţin 93% din punctele de măsurare; 

      •   95%, în toate punctele de măsurare. 
 13.3. Capacitatea portantă la nivelul superior al straturilor de fundaţie, din piatră spartă, se consideră realizată dacă 
valorile deformaţiilor elastice corespunzătoare tehnicii de măsurare cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman nu depăşesc 
valoarea deformaţiilor elastice admisibile din tabelul de mai jos: 

Clasa de trafic 
Nc 

m.o.s. 
perioada de perspectivă 

Dadm 
0,01 mm 

Foarte uşor sub 0,03 170 
Uşor 0,03 – 0,10 160 
Mediu 0,10 – 0,30 150 
Greu 0,30 – 1,00 140 
Foarte greu 1,00 – 3,00 130 
Excepţional > 3,00 120 
 Art.14. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie 
 Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime astfel: 
   - în profil longitudinal verificarea se efectuează în axul fiecărei benzi de circulaţie şi denivelările admise pot fi de 

maximum ± 2,0 cm, faţă de cotele proiectate; 
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   - în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect şi denivelările admise pot fi de 
maximum ± 1,0 cm, faţă de cotele proiectate. 

 În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, se va face corectarea 
suprafeţei fundaţiei. 

 
 

C A P I T O L U L    VI 
RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

 
 Art.15. Receptia pe faza determinanta 
 Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind controlul de stat al 
calităţii în construcţii, aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, 
elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie 
sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 şi 14. 
 Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi calitative impuse de proiecte 
şi de caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către organele de control. 
 În urma acestei recepţii se încheie “Proces verbal” de recepţie pe fază în registrul de lucrări ascunse. 
 
 Art.16. Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor 
 Recepţia preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94. 
 Art.17. Receptia finala 
 Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se va face în condiţiile 
respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94. 
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ANEXĂ 

 
CAIET DE SARCINI GENERALE 

FUNDAŢII DE PIATRĂ SPARTĂ ŞI/SAU DE PIATRĂ SPARTĂ 
AMESTEC OPTIMAL 

 
 
 

REFERINŢE NORMATIVE 
 
 
 
 I. ACTE NORMATIVE 

 

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind condiţiile de 
publicat în MO 397/24.08.2000     închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea 

executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 
drumului. 

 
NGPM/1996                                    - Norme generale de protecţia muncii. 
 
NSPM nr. 79/1998                          - Norme privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor. 
 
Ordin MI nr. 775/1998                    - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice 

de stingere. 
 
Ordin AND nr. 116/1999                - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, 

reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor. 
 
 
 II. NORMATIVE TEHNICE 
 
CD 31                                             - Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a 

capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide. 
 
 III. STANDARDE 
 
 
STAS 1913/1-82                            - Teren de fundare. Determinarea umidităţii. 
 
STAS 1913/15-75                          - Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren. 

STAS 4606-80                               - Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. 
Metode de încercare. 

STAS 6400-84                               - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice 
generale de calitate. 

 
STAS 12288-85                             - Lucrări de drumuri. Determinarea densităţii straturilor rutiere cu 

dispozitivul cu con şi nisip. 

 
Intocmit, 
Ing. Andrei Barsan 
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CAPITOLUL I 
GENERALITĂŢI 

Secţiunea 1 
Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice 

executate la cald în etapele de proiectare, controlul calităţii materialelor componente, preparare, transport, punere în operă, 

precum şi straturile rutiere executate din aceste mixturi. 

 

Art. 2. Caietul de sarcini se aplică la „LUCRĂRI DE INTRETINERE A INFRASTRUCTURII LOCALE – DC72, STR. 

FLORILOR, STR. PRIMAVERII, STR. BISERICII,  IN COMUNA BAHNEA JUDETUL MURES”. 

Sunt definite cerinţele specifice, exprimate în conformitate cu cerinţele generale cuprinse în normele europene şi 

naţionale, care au stat la baza acestui caiet de sarcini. 

Aceste cerinţe se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră în componenţa structurii rutiere (straturi de uzură, 

straturi de legătură şi straturi de bază). 

Straturile de mixture asfaltice pentru partea carosabilă a podurilor, pasajelor şi viaductelor se vor executa conform 

prescripţiilor Normativului AND 546/2013 “Normativ privind executarea la cald a ȋmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de 

pod”. 

Pe langă mixturile enumerate, în alcătuirea structurii rutiere se pot utiliza şi alte tipuri de mixturi în condiţiile în care 

au ca referenţial un standard european, un agrement tehnic european, sau un document de evaluare şi certificare a 

caracteristicilor conform reglementărilor în vigoare, şi au caracteristici fizico-mecanice care se încadrează în prevederile din 

prezentul caiet de sarcini. 

Tabelul 1 —Sinteza mixturilor asfaltice fabricate în România  

Nr. 
crt. Denumire şi simbol Notare*) 

Notare conform seriei de 
standarde SR EN 13103 — 

versiunea engleză 
(franceză)*) 

Utilizare 

Clasa tehnică a 
drumului/ 

categoria tehnică 
a străzii 

 
Tipul de mixtură în 

funcţie de 
dimensiunea 

maximă a granulei,  

0 1 2 3 4 5 6 

1 Beton asfaltic cu criblură BA  BA    rul. liant AC (EB) rul. liant Strat de ruiare/uzură 
III, IV. V/ 

III, IV 

8"*) 
11,2 
16 

2 Beton asfaltic cu pietns concasat BAPC   
BAPC  rul. 

liant 
AC (EB)  rul liant Strat de ruiare/uzură 

IV, V/ 
IV 

8**)  
11,2 
16 

3 Mixtură asfaltică stabilizată MAS    

MAS    rul. 
liant SMA    rul. liant 

Strat de ruiare/uzură I, II, III, IV/ 
I, II, III, IV 11,2 

16 

4 Mixtură asfaltică poroasă MAP   
MAP    rul. 

liant 

PA (ED, BBD)  rul liant Strat de ruiare/uzură I. II, III/ 
I, II, III 16 

5 Beton asfaltic deschis cu criblură BAD    
BAD    leg. 

liant 
AC (EB)  leg. liant Strat de legătură 

I, II, III, IV, V/ 
I, II, III, IV 

22,4 

6 
Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat 
BADPC    

BADPC    leg. 
liant 

AC(EB)  leg. liant Strat de legătură 
III, IV, V/ 
II, III, IV 

22,4 



 

Pag. 5/38 
 

7 Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS    
BADPS    leg. 

liant 
AC(EB)  leg. liant Strat de legătură V/IV 22,4 

S 
Anrobat bituminös cu criblură pentru strat de 
bază AB    

AB    bază 
liant 

AC (EB)  bază liant Strat de bază 
I. II, III. IV. V/ 

I, II, III, IV 
22.4 
31.5 

9 Anrobat bituminos cu pietriş concasat ABPC    
ABPC    bază 

liant 
AC (EB)  bază liant Strat de bază 

III, IV. V/ 
II. III, IV 

22.4 
31.5 

10 Anrobat bituminos cu pietriş sortat ABPS    
ABPS    bază 

liant 
AC (EB)  bază liant Strat de bază V/IV 31,5 

 

Art. 3.  Modul principal de abordare a specificaţiilor privind mixturile asfaltice este orientat spre cel fundamental 

menţionat în SR EN 13108. 

Condiţiile pentru materialele de bază sunt obligatorii, abaterile de la compoziţiile de referinţă se vor face numai în 

cazuri justificate tehnic, cu acordul proiectantului şi al beneficiarului. 

 

Art. 4. Mixturile asfaltice utilizate la execuţia structurilor rutiere vor îndeplini condiţiile de calitate din SR EN 13108 şi 

vor fi stabilite în funcţie de clasa tehnică a drumului, zona climatică şi studiul tehnico- economic.  

Art. 5. Performanţele mixturilor asfaltice se studiază şi se evaluează în laboratoarele autorizate sau acreditate - 

acceptate de către beneficiarul lucrării. 

 

Art. 6. La execuţia structurilor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin următoarele norme: 

− SR EN 13108-1 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice (pentru straturi de uzură, 

de legătură şi de bază); 

− SR EN 13108-5- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică stabilizată. 

− SR EN 13108-7- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică poroasă (drenantă). 

  
Definiţii şi terminologie 

Art. 7. Mixtura asfaltică la cald este un material de construcţie realizat printr-un proces tehnologic ce presupune 

încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, malaxarea amestecului, transportul şi punerea în operă, de regulă prin 

compactare la cald (Excepţie face asfaltul turnat). 

 

Art. 8. Mixturile asfaltice prezentate în acest caiet de sarcini se utilizează pentru stratul de uzură (rulare), stratul de 

legătură (binder), precum şi pentru stratul de bază. 

 

Art. 9. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi: 

− stratul superior, denumit strat de uzură sau de rulare; 

− stratul inferior, denumit strat de legătură(binder). 

În unele cazuri, la propunerea proiectantului, îmbrăcămintea bituminoasă cilindrată se execută într-un singur strat, 

respectiv stratul de uzură. 

 

Art. 10. Stratul de bază din mixturi asfaltice intră în componenţa structurilor rutiere la drumuri, peste care se aplică 

îmbrăcăminţile bituminoase. 
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Art. 11. Denumirea, simbolul şi notarea mixturilor asfaltice prezentate în tabelul 1 sunt în conformitate cu cerinţele 

seriei de standarde SR EN 13108. 

 

Art. 12. La execuţia stratului de uzură se vor utiliza mixturi asfaltice performante care să confere rezistenţa şi 

durabilitatea necesară îmbrăcămintei, precum şi o suprafaţă de rulare cu caracteristici corespunzătoare care să asigure 

siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului înconjurător, conform prevederilor legale în vigoare. Caracteristicile acestor mixturi 

vor satisface cerinţele din acest caiet de sarcini. 

Pentru execuţia straturilor de uzură, conform tabelului 2, se vor avea în vedere următoarele tipuri de mixturi 

asfaltice: 

− beton asfaltic cu criblura, beton asfaltic cu pietris concasat, conform SR EN 13108 - 1; 

− mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu continut ridicat de bitum si aditivi de stabilizare, 

conform SR EN 13108 - 5; 

− mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei şi reducerea 

volumului de zgomot, conform SR EN 13108-7; 

 

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzură se notează conform tabelului 2, în funcţie de caracteristicile curbei 

granulometrice, dimensiunea maximă a granulelor agregatului, recomandandu-se şi clasele tehnice  ale drumurilor şi 

strazilor unde se pot folosi. 

Tabel 2- Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura  

Nr. Crt. 

c

rt. 

Clasa tehnică a 

drumului 

Categoria tehnică a 

străzii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maximă a granulei de 

cel mult 16 mm 

1 I. II I. II 
Mixtură asfalti că stabilizată 

Mixtură asfalti că poroasă 

I

2 
III III 

Mixtură asfalti că stabilizată 

Beton asfaltic cu criblură 

Mixtură asfalti că poroasă 

I

3 
IV IV 

Mixtură asfalti că stabilizată 

Beton asfaltic cu criblură 

Beton asfaltic cu pietriş concasat 

4 V — 
Beton asfaltic cu criblură 

Beton asfaltic cu pietriş concasat 

 

Art. 13. Pentru execuţia stratului de legătură, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform SR EN 

13108 - 1. 

- Acestea se notează conform tabelului 3 şi sunt clasificate în funcţie de granulozitatea, dimensiunea maximă a 

granulelor agregatului, clasa tehnică a drumului şi categoria tehnică a străzilor. 

Tabel 2- Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură.  

Nr 

crt. 

Clasa tehnică a 

drumului 

Categoria tehnică a 

străzii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maximă a granulei de cel mult 

22,4 mm 

1 I, II I Beton asfaltic deschis cu criblură 

2 III, IV II, III 
Beton asfaltic deschis cu criblură 

Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat 

3 V IV 

Beton asfaltic deschis cu criblură 

Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat 

Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat 
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Art. 14. Pentru stratul de bază, se vor folosi betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB ,conform SR EN 13108 - 

1. 

Acestea se utilizează şi se notează conform tabelului 4 şi sunt clasificate în funcţie de granulozitatea, dimensiunea 

maximă a granulelor agregatului, clasa tehnică a drumului şi categoria tehnică a stăzilor. 

Tabel 4- Mixturi asfaltice pentru stratul de bază.  

Nr. 

crt. 

Clasa tehnică a 

drumului 

Categoria tehnică a 

străzii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maximă a granulei de cel mult 

31,5 mm 

1 I. II I Anrobat bituminos cu criblură 

2 III, IV II, III 
Anrobat bituminos cu criblură 

Anrobat bituminos cu pietriş concasat 

3 V IV 

Anrobat bituminos cu criblură 

Anrobat bituminos cu pietriş concasat 

Anrobat bituminos cu pietriş sortat 

 

Art. 15. Mixturile asfaltice se aplică pe: 

- straturi de fundaţie; 

-straturi de bază; 

-îmbrăcăminţi rutiere existente. 

(2) în cazul îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază din agregate naturale stabilizate cu lianţi 

hidraulici sau puzzolanlci, pe îmbrăcămintea din beton de ciment sau pe îmbrăcămintea bituminoasă existentă, se 

recomandă executarea unul strat aritifisură peste stratul-suport. 

Art. 16. Mixturile asfaltice poroase se aplică pe un strat- suport impermeabil (etanş). 

Art.17.Pentru aplicarea acestui caiet de sarcini se utilizează termenii si definiţiile corespunzătoare din: SR 4032-1, 

SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 si SR EN 13108-20, SR EN 13043/2003+AC/2004, dintre care, în 

principal: 

-criblura: agregat natural alcătuit din granule de formă poliedrică obţinut prin concasarea, granularea şi 

selecţionarea în sorturi (clase de granulozitate) a rocilor dure, de regulă magmatice, bazice şl semibazice; 

-pietriş concasat: agregat natural alcătuit din granule de formă poliedrică obţinut pnn concasarea, granularea şi 

selecţionarea în sorturi (clase de granulozitate) a agregatelor din balastieră; 

-pietriş sortat agregat natural de balastieră sortat în clase de granulozitate; 

-nisip natural: agregat natural de balastieră, neprelucrat sau prelucrat prin sortare şi spălare, cu dimensiunile 0 ... 2 

mm; 

-nisip de concasaj: agregat natural de carieră/balastieră sfărâmat artificial cu dimensiunile 0 ... 2 mm. 

Secţiunea 3 
Referinţe normative 

Următoarele documente de referinţă sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului caiet de sarcini (tabel 4). 

Pentru referinţele nedatate, se aplică ultima ediţie a publicaţiei la care se face referire (inclusiv eventualele modificări). 

 
  AND 605 – 2016             Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de    
                                                               proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice”, publicat in  
                                                               Monitorul Oficial al Romaniei in data de 9 februarie 2018.  
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CAPITOLUL II 
MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 

Secţiunea 1 
Agregate 

Art. 18. Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt 

conform specificaţiilor SR EN 13043. Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără urmă de degradare 

rezistente la ȋngheţ-dezgheţ şi să nu conţină corpuri străine. 

 

Sitele utilizate trebuie să   aparţină  (Tabel 5): 

Seria de bază plus seria 1; 

Seria de bază plus seria 2; conform tabelului: 

Tabel 5- Site 

Seria de baza 

 (mm) 

Seria de baza + seria 1 

(mm) 

Seria de baza + seria 2 

(mm) 

0 0 0 

1 1 1 

2 2 2 

4 4 4 

- 5.6(5) - 

8 - 6.3(6) 

- 8 8 

- - 10 

- 11.2(11) - 

- - 12.5(12) 

16 - 14 

- 16 16 

- - 20 

31.5(32) 22.4(22) - 

- 31.5(32) 31.5(32) 

- - 40 

- 45 - 

63 63 63 

 

 Limitele de granulozitate pentru betoanele asfaltice trebuie să se incadreaze in tabelele 1 sau 2 din SR EN 13108-

1. 
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Tabel 6- Zona de granulozitate a compoziţiei necesare-site din seria de  bază  plus seria 1 

D 4 5(5.6) 8 11(11.2) 16 22(22.4) 32(31.5) 20 

Sită(mm) Treceri prin sită, % din masă 

1.4 D 100 100 100 100 100 100 100 100 

D 90...100 90...100 90...100 90...100 90...100 90...100 90...100 90...100 

2 50...85 15...72 10...72 10...60 10...50 10...50 10...50 10...50 

0.063 5...17 2...15 2...13 2...12 0...12 0...11 0...11 0...11 

Tabel 7- Zona de granulozitate a compoziţiei stabilite – site din seria de bază  plus seria 2 (Tabel 2 
SR EN 13108-1) 

D 4 6(6.3) 8 10 12(12.5) 14 16 20 32(31.5) 

Sită(mm) Treceri prin sită, % din masă 

1.4 D 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

D 90...100 90...100 90...100 90...150 90...100 90...100 90...100 90...100 90...100 

2 50...85 15...72 10...72 10...60 10...55 10…50 10…50 10…50 10…50 

0.063 5...17 2.5...5.00 2...13 2...12 0...12 0...12 0…12 0...11 0...11 

Procentele de treceri prin sitele  D, 2 mm şi 0.063 mm ale zonei de granulozitate  aleasă  nu trebuie să depaşească 

valorile maxime şi minime din tabelele prezentate. 

Zona de granulozitate a compoziţiei stabilite trebuie să se incadreze in  seria de bază plus 1 sau seria de bază plus 

seria 2. Sita opţională fină (sub 2 mm) trebuie să fie  aleasă dintre urmatoarele site : 1; 0.5, 025 şi 0.125 mm. 

Art. 19. Cerinţele privind valorile limtă ale caracteristicilor fizico- mecanice pentru agregatele utilizate la fabricarea 

mixturilor asfaltice sunt prezentate în tabelele 8..11. 

Tabel 8- Cribluri util izate la fabricarea mixturilor asfaltice.  

Nr. 

crt. 
Caracteristica Condiţii de calitate 

Metoda de 

încercare 

1. Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate: 

-rest pe sita superioară (dmax),% , max. 

-trecere pe sita inferioară (dmin),% , max. 

 

1-10 (Gc 90/10) 10 
SR EN 933-1 

2.(1) Coeficient de aplatizare,% max. 25 (A25) SR EN 933-3 

3.(1) Indice de formă,% , max. 25 (Sl25) SR EN 933-4 

4. Conţinut de impurităţi — corpuri străine nu se admit vizual 

5. Conţinut în particule fine sub 0,063 mm,% , max. 1,0 (f1,0)*/0,5 (f0,5) SR EN 933-1 

6. Rezistenţa la fragmentare, coeficient 

LA,%, max. 

cls. th. dr. I—III cat. th. str. I—III 20 (LA20) 
SR EN 1097-2 

cls. th. dr. IV—V cat. th. str. IV 25 (LA25) 

7. Rezistenţa la uzură (coeficient micro- 

Deval),% , max. 

cls. th. dr. I—III cat. th. str. I—III 15 (MDE 15) 
SR EN 1097-1 

cls. th. dr. IV—V cat. th str. IV 20 (MDE 20) 

8.P) Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ la 10 cicluri de îngheţ-dezgheţ 

-pierderea de masă (F),% , max. 

-pierderea de rezistenţă (ASLA),% , rnax. 

2 (F2) 

 20 

SR EN 1367-1 

9.(2) Rezistenţa la acţiunea sulfatului de magneziu,% max. 6 SR. EN 1367-2 

10. 
Conţinut de particule total sparte,% , min. (pentru cribluri provenind din roci 

detritice) 

95 (C95/1) SR EN 933-5 

* Agregate cu granula de maximum 8 mm. 
(1) Forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă. 
(2) Rezistenţa la îngheţ poate fi determinată prin sensibilitate la îngheţ-dezgheţ sau prin rezistenţa la acţiunea sulfatului de 
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magneziu — SR EN 1367-2. 

Tabel 9- Nisip de concasaj sort 0-4mm, utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice.  

Nr 

crt. 
Caracteristica Condiţii de calitate 

Metoda de 

încercare 

1. Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate:  

— rest pe sita superioară (dmax),% . max. 

10 SR EN 933-1 

2. Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3. Conţinut de impuntăţi: — corpuri străine nu se admit vizual 

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

5. Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max.* 2 SR EN 933-9 
* Determinarea valorii de albastru se va efectua numai în cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a căror  fracţiune 0-2 mm 
prezintă un conţinut de granule fine mai mare sau egai cu 3%. 

Tabel 10- Pietrişuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice.  

Nr. 

crt. 
Caracteristica Pietriş sortat Pietriş concasat 

Metoda de 

încercare 

1. 

Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate: 

-rest pe sita superioară (dmax),% , max. 

-trecere pe sita inferioară (dmin),% , max. 

 

1-10 

10(GC 90/10) 

 

1-10 

10(GC 90/10) 

SR EN 933-1 

2. Conţinut de particule sparte,% . min. — 90 (C90/1) SR EN 933-5 

3(0) Coeficient de aplatizare,% max. 25 (A25) 25 (A25) SR EN 933-3 

4(1) Indice de formă,% , max. 25 (Sl25) 25 (Sl25) SR EN 933-4 

5. 
Conţinut de impurităţi  

— corpuri străine nu se admit nu se admit 
SR EN 933-7 şi 

vizual 

6. Conţinut în particule fine, sub 0,063 mm,% , max. 1,0(f1,0)*/0,5(f0,5) 1,0(f1,0)*/0,5(f0,5) 

(f05) 

SR EN 933-1 

7. 
Rezistenţa la fragmentare coeficient 

LA,% , max. 

cls. th. dr. I—III cat. 

th. str. I—III 
— 20 (LA20) 

SR EN 1097-2 
cls. th. dr. IV—V cat. 

th. str. IV 
25( LA25 ) 25(LA25) 

8. 
Rezistenţa la uzură (coeficient micro-

Deval),% , max. 

cls. th. dr. I—III cat. 

th. str. I—III 
— 15 (MDE 15) 

SR EN 1097-1 
cls. th. dr. IV—V cat. 

th. str. IV 
20 (MDE 20) 20 (MDE 20) 

9(2) Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ 

 — pierderea de masă (F),% , max. 2(F2) 2 (F2) SR EN 1367-1 

10(2) Rezistenţa la acţiunea sulfatului de magneziu, max..,% 6 6 SR EN 1367-2 

"Agregate cu granula de max. 8 mm. 
(1) Forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui deforma. 
(2) Rezistenţa la îngheţ poate fi determinată prin sensibilitate la îngheţ-dezgheţ sau prin rezistenţa la acţiunea sulfatului de 
magneziu — SR EN 1367-2. 
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Tabel 11- Nisip natural( 0-4) utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice.  

Nr 

crt. 
Caracteristica Condiţii de calitate 

Metoda de 

încerca re 

1. 
Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate — rest pe sita superioară 

(dmax),% , max. 
10 

SR EN 933-1 

2. Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3. Coeficient de neuniformitate, min. 8  

4. Conţinut de impurităţi: 

-corpuri străine 

-conţinut de humus (culoarea soluţiei de NaHO), max. 

 

nu se admit galben 

SR EN 933-7 si 

vizual SR EN 

1744 

5. Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm,% , min. 85 SR EN 933-8 

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

7. Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max. 2 SR EN 933-9 
"Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Ur, = deo/d-io, unde: 
d6o = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii; d1o = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% 
din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii. 

Art. 20. Fiecare tip şi sort de agregat trebuie depozitat separat în silozuri/padocuri prevăzute cu platforme betonate, 

având pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea amestecării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripţionat 

cu tipul şi sursa de material pe care îl conţine. 

 

Art. 21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozităţii agregatelor naturale sunt conform SR EN 933-

2, sitele utilizate trebuie să aparţină seriei de bază plus seria 1, conform SR EN 13043, la care se adaugă sitele 0,063 mm şi 

0,125 mm. 

 

Art. 22.  Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi însoţit, după caz, de: 

-declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică; 

sau 

-declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de încercare (emise de laboratoare autorizate/ 

acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului. 

 

Art.23. (1) în şantier se vor efectua verificări pentru caracteristicile prevăzute în tabelele 8, 9. 10 şi 11, la fiecare lot 

de material aprovizionat sau pentru maximum: 

-1.0001 pentru agregate cu dimensiunea > 4 rnm; 

- 5001 pentru agregate cu dimensiunea < 4 mm. 

(2)în cazul criblurilor, verificarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ se va efectua pe loturi de max. 3.000 t. 

 

Secţiunea 2 
Filer 

Art. 24. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de cretă sau flerul de var 

stins, conform cerinţelor standardului SR EN 13043. Este interzisă utilizarea, ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi. 

Art. 25. Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie să fie conform cerinţelor prezentate în tabelul 12. 
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Tabelul 12 — Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice  

Nr. 

crt. 
Caracteristica Condiţii de calitate Metoda de încercare 

1 Conţinut de carbonat de calciu > 90% categorie ccgp SR EN 196-2 

2 Granulometrie 

sita (mm) treceri (%) 

2 …….. 100 

0,125….min. 85 

0,063….min. 70 

SR EN 933-1-2 

3 Conţinut de apă max. 1% SR EN 1097-5 

4 Particule fine nocive 

valoarea vbf g/kg 

 cateaorie < 10 

 vbf 10 

SR EN 933-9 

 

Art. 26. Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerulul aglomerat. 

Art. 27. Fiecare lot de material aprovizionat va fl însoţit, după caz, de: 

-declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică; 

sau 

-declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de încercare (emise de laboratoare autorizate/ 

acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului 

Art. 28. In şantier se vor efectua verificări privind granulometria şi conţinutul de apă la fiecare max. 100 t 

aprovizionate. 

Secţiunea 3 
Lianţi 

Art. 29. (1) Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt: 

-bitum clasa de penetraţie 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 şi art. 30 respectiv art. 31 din prezentul 

caiet de sarcini, 

-biturn modificat cu polirnen: clasa 3 (penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) sau clasa 5 (penetraţie 40/100), 

conform SR EN 14023 şi art. 31 din prezentul caiet de sarcini. 

(2) Lianţii se selectează în funcţie de penetraţie. în concordanţă cu zonele climatice prevăzute în anexa A, care face 

parte integrantă din prezentul caiet de sarcini, şi anurne: 

-pentru zonele calde se utilizează bitumurile clasa de penetraţie 35/50 sau clasa de penetraţie 50/70 şi bitumurile 

modificate clasa 3 sau clasa 4; 

-pentru zonele reci se utilizează bitumurile clasa de penetraţie 50/70 sau clasa de penetraţie 70/100 şi bitumurile 

modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5, dar cu penetraţie mai mare de 70 (1/10 mm); 

-pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zonă, se utilizează bitumurile clasa de penetraţie 50/70 sau bitumuri 

modificate clasa 4. 

Art. 30. Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 şi SR EN 14023 bitumul trebuie să prezinte condiţia 

suplimentară de ductilitate la 25°C (determinată conform SR 61): 

-mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetraţie 50/70 şi 70/100; 

-mai mare de 50 crn pentru bitumul clasa de penetraţie 35/50, 

-mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetraţie 50/70 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT1; 

-mai mare de 75 crn pentru bitumul clasa de penetraţie 70/100 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT 1, 

-mai mare de 25 crn pentru bitumul clasa de penetraţie 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT 1. 

Art. 31. Bitumul şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de minimum 80% faţă de 

agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă, în caz contrar, se va aditiva cu agenţi de adezivitate. 
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Art. 32. Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativă descrisă în SR 10969 (cu spectrofotometrul) şi/sau 

prin una dintre metodele calitative, conform SR EN 12697-11. In etapa iniţială de stabilire a amestecului se va utiliza 

obligatoriu metoda cantitativă descrisă în SR 10969 (cu spectrofotometrul) şi se va adopta soluţia de ameliorare a 

adezivităţii atunci când este cazul (tipul şi dozajul de aditiv). 

Art 33. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se vor depozita separat, pe tipuri de bitum, în 

conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, respectiv specificaţiile tehnice de depozitare ale staţiilor de mixturi 

asfaltice. Perioada şi temperatura de stocare vor fi alese în funcţie de specificaţiile producătorului, astfel încât caracteristicile 

iniţiale ale bitumului să nu sufere modificări până la momentul preparării mixturii. 

Art. 34. Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapidă realizate cu bitum sau 

biturn modificat. 

Art. 35. Fiecare lot de material aprovizionat va fi însoţit de declaraţia de performanţă sau de alte documente 

(marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică). 

Art 36. La aprovizionare se vor efectua verificări ale caracteristicilor bitumului sau bitumului modificat, conform art 

29, la flecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase aprovizionate sau fabricate în şantier se vor efectua 

determinările din tabelul 13 la fiecare 100 t de emulsie. Verificarea adezivităţii, conform art. 32, se va efectua la fiecare lot 

de bitum aprovizionat după aditivare atunci când se utilizează aditiv pentru îmbunătăţirea adezivităţii. 

Tabelul 13 — Caracteristici le fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase  

Nr. 

crt. 
Caracteristica Condiţii de calitate Metoda de încercare 

1. Conţinutul de liant rezidual min. 58% SR EN 1428 

2. Omogenitate, rest pe sită de 0,5 mrn < 0,5% SR EN 1429 

 

Secţiunea 4 
Aditivi 

Art. 37. Pentru atingerea performanţelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinţelor din prezentul caiet de sarcini se pot 

utiliza aditivi cu caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aceşti aditivi pot fi adăugaţi fie direct 

în bitum, fie în mixtura asfaltică. 

Art. 38.(1) Conform SR EN 13108-1 paragrafiul 3.1.12, aditivul este „un material component care poate fi adăugat 

în cantităţi mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau organice, polimeri, pentru a modifica caracteristicile 

mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice". 

-în acest caiet de sarcini au fost considerate aditivi şi produsele (agenţi de adezivitate) care se adaugă direct în 

bitum pentru îmbunătăţirea adezivităţii acestuia la agregate. 

Art 39. Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de către un laborator 

autorizat/acreditat, pentru îndeplinirea cerinţelor de performanţă specificate. 

Art. 40. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi însoţit de documente de conformitate potrivit legislaţiei de punere pe 

piaţă în vigoare. 
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CAPITOLUL III 
MIXTURI ASFALTICE. CONDIŢII TEHNICE 

Secţiunea 1 
Compoziţia mixturilor asfaltice 

Art. 41. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii şi materialele 

granulare. 

 

Art. 42. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate în 

tabelul 14. 

 

Tabel 14- Materiale granulare utilizate la fabricarea mixt urilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

1. Mixtură asfaltică stabilizată 
Criblură 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj Filer 

2. Mixtură asfaltică poroasă 
Criblură 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj Filer 

3. Beton asfaltic cu criblură 

Criblură 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 
4. Beton asfaltic cu pietriş concasat 

Pietriş concasat 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

5. Beton asfaltic deschis cu criblură 

Criblură 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

6. Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat 

Pietriş concasat 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 
7. Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat 

Pietriş sortat 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Filer 
8. Anrobat bituminos cu criblură 

Criblură 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

9. Anrobat bituminos cu pietriş concasat 

Pietriş concasat 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

10. Anrobat bituminos cu pietriş sortat 

Pietriş sortat 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer  

Art. 43.(1) La mixturile asfaltice destinate stratului de uzură şi la mixturile asfaltice deschise destinate stratului de 

legătură şi de bază se foloseşte nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 
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de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural. Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 0-4 

natural este în proporţie de maximum: 

-25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzură; 

-50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legătură şi de bază. 

(2) Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietriş sortat, destinate stratului de bază, se foloseşte nisip 

natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

în proporţie variabilă, după caz. 

Art 44. Limitele conţinutului de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de agregate sunt conform: 

-tabelului 15 — pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzură/rulare şi legătură şi pentru 

mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de bază; 

-tabelului 17 — pentru mixturile asfaltice stabilizate. 
 

Tabelul 15 — Limitele procentelor de agregate naturale şi filer  

Nr. 

crt. 
Fracţiuni de agregate naturale din amestecul total 

Strat de uzură 
Strat de 

legătură 
Strat de bază 

BAS 

BAPC 8 

BA 11 2 

BAPC 11,2 

BA16 

BAPC 16 

BAD 22,4 

BADPC 22,4 

BAD PS 

22,4 

AB 22,4 

ABPC 

22,4 

AB 31 p 

ABPC 31,5 

ABPS 31 ß 1. Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,125 mrn.% 9...18 8... 16 8...15 5...10 3...8 3...12 

2. Filer şi fracţiunea (0,125 ...4 mm),% Diferenţa până la 100 

3. Agregate naturale cu dimensiunea peste 4 mim, % 22..44 34...48 36 .61 55..72 57...73 40...63 
 

 

Tabelul 16 —Zona granulometrică a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice şi acrobate 
bituminoase 

Mărimea ochiului sitei conform SR EN 933-2, mm 
BA8 BAPC 

8 

BA11.2 

BAPC 

11,2 

BA16 

BAPC 16 

BAD 22,4 

BAD PC 

22,4 BAD 

PS 22,4 

AB 22,4 

ABPC 

22,4 

AB 31 ,5 

ABPC 31,5 

ABPS 31 p 45 — — — — — 100 

31,5 — — — 100 100 90...100 

22,4 — — 100 90... 100 90...100 82...94 

16 — 100 90 .100 73..90 70. .86 72...88 

11,2 100 90...100 — — — — 

8 90... 100 75...85 61... 82 42.. 61 38. .58 54... 74 

4 56...78 52...66 39...64 28..45 27...43 37...60 

2 38..55 35... 50 27 .48 20 35 19... 34 22.47 

0,125 9. .18 8 16 8..15 5...10 3...8 3.12 

0,063 7...11 5...10 7...11 3...7 2...5 2...7 

 

Art. 45. Zonele granulometrice reprezentând limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor de 

agregate naturale şi filer sunt conform: 

-tabelului 13- pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzură/rulare şi legătură şi pentru 

mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de bază; 

-tabelului 14 -pentru mixturile asfaltice stabilizate; 

-tabelului 15-pentru mixturile asfaltice poroase. 

Tabelul 17 — Limitele procentuale şi zona granulometrică pentru mixturile asfaltice stabilizate  
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Nr. 

crt. 
Caracteristica 

Strat de uzură 

MAS 11,2 MAS 16 

1. Fracţiuni de agregate naturale din amestecul total 

1.1. Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,125 mm,% 9. 13 10...14 

1.2. Filer şi fracţiunea 0,125 ...4 mm,% Diferenţa până la 100 

1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% 58...70 63... 75 

2. Granulometrie 

 Marimea ochiului sitei treceri,% 

 22,4 — 100 

 16 100 90...100 

 11,2 90. 100 71.81 

 8 50...65 44...59 

 4 30..42 25...37 

 2 20...30 17...25 

 0,125 9...13 10...14 
 0,063 8...12 9...12 

 

Tabelul 18 —Zona granulometrică a m ixturilor astaItice poroase MAP 16 * 

Site cu ochiuri pătrate, mm Treceri, % 

22.4 100 

16 90...100 

2 8...12 

0,063 2...4 

* Limitele sunt orientative; se va urmări respectarea condiţiilor din tabelele 21 şi25. 

Art. 46. Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator de către un laborator de specialitate 
autorizat/acreditat, ţinând cont de valorile precizate in tabelul 19. In cazul în care din studiul de dozaj rezultă un procent 
optim de liant în afara limitei din tabelul 19, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului şi a beneficiarului. 

Tabelul 19 — Conţinutul optim de liant  

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice 

Conţinut de liant 

min. % în 

mixtură 

Uzură (rulare) 

MAS 11,2 6,0 

MAS 16 5.9 

BA 8 BAPC 8 6,3 

BA 11,2 BAPC 11.2 6,0 

BA 16 5.7 

BAPC 16 5.7 

MAP 16 4 

Legătură (binder) 
BAD 22,4 BAD PC 22,4 

BADPS 22,4 4.2 
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Bază 

AB 22,4 ABPC 22,4 AB 

31,5 , ABPC 31.5 ABPS 

31,5 

4,0 

Art. 47. (1) Valorile minime pentru conţinutul de liant prezentate în tabelul 19 au în vedere o rnasă volumică medie 

a agregatelor de 2 650 kg/m3. 

Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele conţinutului de bitum se calculează prin corecţia cu un 

coeficient a = 2.650/d, unde d este masa volumică reală (declarată de producător şi verificată de laboratoml antreprenoului) 

a agregatelor, inclusiv filerul (media ponderată conform fracţiunilor utilizate la compoziţie), în kg/m3, şi se determină conform 

SR EW 1097-6. 

Art. 48. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiţi aditivi, aceştia se utilizează conform legislaţiei şi 

reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator. 

Art. 49. Studiul preliminar pentru stabilirea compoziţiei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va include rezultatele 

încercărilor efectuate conform art. 50, pentru cinci conţinuturi diferite de liant. 

Art. 50.(1) Stabilirea compoziţiei mixturilor asfaltice în vederea elaborări dozajului de fabricaţie se va efectua pe 

baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu: 

-verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de încercare); 

-procentul de participare al fiecărui component în amestecul total; 

-stabilirea dozajului de liant în funcţie de curba granulornetrică aleasă; 

-validarea dozajului optim pe baza testelor iniţiale de tip conform tabelului 33 nr. crt. 1. 

Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare dată când apare cel puţin una dintre situaţiile următoare: 

-schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitaţii liantului; 

-schimbarea sursei de agregate; 

-schimbarea tipului mineralogic al filerului; 

-schimbarea aditivilor. 

Art. 51. Validarea în producţie a mixturii asfaltice în şantier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea dozajului 

pe staţie şi verificarea cerinţelor acesteia conform tabelului 33 nr. crt. 2. 

Art. 52. Mixtura asfaltică va fi însoţită, după caz, de: 

-declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică; 

-declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de încercare (emise de laboratoare autorizate/ 

acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind dozajele şi conformitatea pentru 

materialele componente care vor respecta cerinţele din prezentul caiet de sarcini. 

 

Secţiunea 2 
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

Art. 53. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pe corpuri de probă confecţionate 

din mixturi asfaltice preparate în laborator pentu stabilirea dozajelor optime (încercări iniţiale de tip) şi pe probe prelevate de 

la malaxor sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile îmbrăcăminţilor gata executate. 

Art. 54. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi din stratul gata executat 

se va efectua conform SR EN 12697-27. 

Art. 55.Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic şi anrobat bituminos şi mixtură 

asfaltică poroasă trebuie să se încadreze între limitele din tabelele 20, 21, 22 şi 23. 

Art. 56.(1) Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN 12697-6 şi SR EN 12697-

34 şi vor respecta condiţiile din tabelul 20. 



 

Pag. 20/38 
 

Absorbţia de apă se va determina conform metodei din anexa B, care face parte integrantă din prezentul caiet de 

sarcini. 

Sensibilitatea la apă se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A, şi SR EN 12697-23, conform condiţiilor 

din tabelul 20. 

 

 

Tabelul 20 — Caracteristicile fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindri Marshall  

Nr. 

crt. 

 Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall 

Tipul mixturii asfaltice Stabilitate la 60o, 

KN 

Indice de curgere, 

mm, 

Raport S/l, min. 

KN/mm 

Absorbţia de apă, 

% vol. 

Sensibilitate la 

apă, % 

1. Beton asfaltic 6,5. ..13 1.5. 4.0 1,6 1,5..5,0 min. 80 

2. Mixtură asfaltică poroasă 5,0...15 1,5...4,0 2,1 — mm. 60 

3. Beton asfaltic deschis 5,0...13 1,5. 4,0 1,2 1,5..6,0 mm. 80 

4. Anrobat bituminos 6,5.13 1.5. 4.0 1,6 1,5.. 6,0 mm 80 

Art. 57. (1) Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice în funcţie de strat (stratul de uzură, de legătură şi 

de bază), se vor încadra în valorile-limită din tabelele 21, 22, 23, 24şi 25. 

(2) încercările dinamice, care se vor efectua în vederea verificării caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor 

asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini, sunt următoarele: 

-rezistenţa la deformaţii permanente (încercarea la compresiune ciclică şi încercarea la ornieraj) reprezentată prin: 

— viteza de fluaj şi fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin încercarea la compresiune ciclică triaxială pe probe 

cilindrice din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697-25, metoda B; 

-viteza de deformaţie şi adâncimea făgaşului, determinate prin încercarea de ornieraj, se realizează pe epruvete 

confecţionate în laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin tăiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 

12697-22, dispozitiv mic în aer, procedeul B; 

-rezistenţa la oboseală, determinată conform SR EN 12697-24, prin încercarea la întindere indirectă pe epruvete 

cilindrice — anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de SR EN 12697-24, 

-modulul de rigiditate, determinat prin încercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtură asfaltică. conform 

anexei C ia SR EN 12697-26; 

-volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confecţionate la presa de compactare 

giratorie, conform SR EN 12697-31. 
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Tabelul 21 — Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură determinate prin încercări dinamice  

Nr. 

crt. 

Caracteristică Mixtură asfaltică pentru 

stratul de uzură 

Clasă tehnică drum I—II III—IV 

 Categorie tehnică stradă I II—III 

1. Caracteristici pe cilindni confecţionaţi la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri la 80 giraţii,% max. 5,0 6,0 

1.2. Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic) 

 

— deformaţia la 50°C, 300 KPa şi 10.000 impulsuri, m/m, max. 20.000 30.000 

 — viteza de deformaţie la 50°C, 300 KPa şi 10.000 impulsuri, m/m/ciclu, max. 1,0 2,0 

1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, min. 4.200 4.000 

2. Caracteristici pe plăci confecţionate în laborator sau pe carate din îmbrăcăminte 

2.1. Rezistenţa la deformaţii permanente, 60°C (ornieraj) 

max. 

 

 

 

 

 — adâncimea făgaşului, % din grosimea iniţială a probei, max. 

— viteza de deformaţie la ornieraj, mm/1.000 cicluri, 

5,0 

0.3 

7,0 

0,5 

 

Tabelul 22 — Caractensticile mixturilor pentru stratul de legătură determinate prin încercări 
dinamice 

Nr. 

Caracteristică 
Mixtură asfaltică pentru 

stratul de legătură 

crt. Clasă tehnică drum I—II III—IV 

 Categorie tehnică stradă I II—III 

1. Caracteristici pe cilindri confecţionaţi la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri, la 120 giraţii,% maxim 9,5 10,5 

1.2. Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic) 

deformaţia la40°C, 200 KPa şi 10.000 impulsuri, pm/m, max. 

viteza de deformaţie la 40°C, 200 KPa şi 10.000 impulsuri, pm/m/clclu, max. 

20.000 

2.0 

30.000 

3,0 

1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, min. 5.000 4.500 

1.4. Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică solicitată la întindere indirectă: număr minim de cicluri 

până la fisurare la 15°C 

400.000 300.000 

2. Rezistenţa la oboseală, epruvete trapezoidale sau prismatice, 6 10-6, minim 150 100 
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Tabelul 23 — Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază determinate prin încercări dinamice  

Nr. 

crt. 

Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru 

stratul de bază 

Clasă tehnică drum I—II III—IV 

Categorie tehnică stradă I II—III 

1. Caracteristici pe cilindni confecţionaţi la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri, la 120 giraţii, % maxim 9 10 

1.2. Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic) 

 

-deformaţi a la 40°C, 200 KPa şi 10.000 impulsuri, m/m, maxim 

-viteza de deformaţie la 40°C, 200 KPa şi 10.000 impulsuri, m/m/ciclu, maxim 

20.000 

2,0 

30.000 

3,0 

1.3. Modulul de ngiditate la 20 °C, 124 rns, MP a, minim 6.000 5.600 

1.4. Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică solicitată la întindere indirectă: Număr minim de cicluri 

până la fisurare la 15°C 

500.000 400.000 

2. Rezistenţa ia oboseală, epruvete trapezoidale sau prismatice 6 10-6, minim 150 100 
N OT E: 
1. Valorile modulilor de rigiditate determinaţi în laborator, precizaţi în tabelele 21, 22 şi 23, sunt stabilite ca nivel de 
performanţă minimală pentru rnixtunle asfaltice analizate în condiţii de laborator. 
2. La proiectarea structurilor rutiere se utilizează valorile rnodulilor de elasticitate dinamică din reglementările 
tehnice în vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple şi sernirigide. 

 

Art. 58. In cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură stabilizată, aceasta va îndeplini condiţiile din 

tabelele 21 şi 24, volumul de goluri se va determina prin metoda densităţilor aparente si maxime, astfel cum sunt precizate 

în SR EIM 12697-8. 

Art. 59.(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confecţiona conform 

specificaţiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei 

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697-8. 

Sensibilitatea la apă se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A. 

Testul Shell eriberg se va efectua conform SR EN 12697-18. 

Tabelul 24 —Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabili zate 

Nr. 

crt 
Caracteristica 

1. Volum de goluri pe cilindri Marshall, % 3...4 

2. Volum de goluri umplut cu bitum, % 77..83 

3. Test Shellenberg, % max. 0,2 

4. Sensibilitate la apă, % min. 80 
 
 

Art . 60. In cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură poroasă, aceasta va îndeplini condiţiile din 

tabelele 20 şi 25. 

 

 

Tabelul 25 — Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase  
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Nr. 

crt 
Caracteristica 

1. Volum de goluri pe cilindri Marshall, % , miri. 12—20 

2. 
Pierdere de material, SR EN 12697-17, %, 

max. 

30 

 
 

 

Secţiunea 3 
Caracteristicile straturilor gata executate 

Art. 61. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 

-gradul de compactare şi absorbţia de apă; 

-rezistenţa la deformaţii permanente; 

-elementele geometrice ale stratului executat, 

-caracteristicile suprafeţei îmbrăcăminţilor bituminoase executate. 

 

Gradul de compactare. Absorbţia de apă 

 

Art. 62. (1) Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea aparentă a mixturii asfaltice 

compactate în strat şi densitatea aparentă determinată pe epruvete Marshall compactate în laborator din aceeaşi mixtură 

asfaltică prelevată de la aşternere sau din aceeaşi mixtură provenită din carote. 

(2) Epruvetele Marshall se vor confecţiona conform specificaţiilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile de mixturi 

asfaltice abordate în prezentul caiet de sarcini, cu excepţia mixturilor asfaltice stabilizate pentru care se vor aplica 75 de 

lovituri pe fiecare parte a epruvetei. 

Art. 63. Densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata 

executat sau prin măsurători in situ cu echipamente de măsurare adecvate, omologate. 

N O T Ă: 

Densitatea maximă se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentă se va determina conform SR 

EN 12697-6. 

Art. 64. Incercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în determinarea densităţii aparente 

şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate (media a trei 

determinări). 

Art. 65. Condiţiile tehnice pentru absorbţia de apă şi gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice, 

cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 26. 

Tabelul 26 –  Caracteristicile straturilor din mixture asfaltice  

Mr. 

crt. 
Tipul stratului 

Absorbţia 

de apă, 

% vol. 

Gradul de 

compactare, % 

, min. 

1. Mixtură asfaltică stabilizată 2...6 97 

2. Mixtură asfaltică poroasă — 97 

3. Beton asfaltic 2...5 97 

4. Beton asfaltic deschis to
 

C
O

 

96 

5. Anrobat bituminos 2...8 97 
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Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 

Art. 66. Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului de uzură executat din mixturi asfaltice se va verifica pe 

minimum două carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel puţin două zile după aşternere. 

Art. 67. Rezistenţa la deformaţii permanente pe carote se va determina prin măsurarea vitezei de deformaţie la 

omieraj şi adâncimii făgaşului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-22. Valorile admisibile pentru aceste 

caracteristici sunt prezentate în tabelul 21. 

 

Elemente geometrice 

Art. 68. Condiţiile de admisibilitate şi a bateri la limită locale admise la elementele geometrice sunt cele prevăzute 

în tabelul 27. 

Art. 69. La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea în vedere asigurarea unei grosimi 

minime de 2,5 x dimensiunea maximă a granulei de agregat utilizată. Nu se admit abateri în minus faţă de grosimea 

prevăzută în proiect pentru fiecare strat. 

Tabelul 27 — Elementele geometrice şi abateriie -limită pentru straturile bituminoase executate  

Nr. 

crt. 
Elemente geometrice Condiţii de admisibilitate* 

Abateri-limită locale admise la 

elementele geometrice 

1 Grosimea minimă a stratului compactat, 

conform SR EN 12697-36 

 

-strat de uzură 

-strat de legătură 

-strat de bază 22,4 

-strat de bază 31,5 

   4 cm 

   5 cm 

   6 cm 

   8 cm 

Nu se admit abateri în minus faţă de 

grosimea prevăzută în proiect pentru 

fiecare strat. 

2 Lăţimea părţii carosabile Profil transversal proiectat ± 20 mm 

3 Profilul transversal 

-în aliniament 

-în curbe şi zone aferente 

-cazuri speciale 

-sub formă acoperiş 

-conform STAS 863 

-pantă unică 

± 5,0 mm faţă de cotele profilului 

adoptat 

4 Profil longitudinal, în cazul drumunlor 

noi. declivltatea.% -maxim autostrăzi 

- DN 

-drumun/străzi 

 

 

-conform PD 162 

-conform STAS 863 

-conform STAS 10144/3 

± 5,0 mm faţă de cotele profilului 

proiectat, cu condiţia respectării pasului 

de proiectare adoptat 

Condiţiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor străzilor se corelează conform prevederilor pct. 2.3 din Normele tehnice privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017. 

 

 

Art 70. Caracteristicile suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice şi condiţiile tehnice care trebuie să fie 

îndeplinite sunt conformi tabelului 28. 

Art. 71. (1) Determinarea caracteristicilor suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice se efectuează pentru: 

-strat uzură (rulare) — cu maximum 15 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor şi la sfârşitul perioadei de 

garanţie; 

-strat de legătură şi strat bază— înainte de aşternerea stratului următor (superior). 
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Tabelul 28 —Caracteristicile suprafeţei straturilor bituminoase executate  

Nr. 

crt. 

Caracteristica Condiţii de 

admisibilitate* 
Metoda de încercare 

Strat Uzură 

(rulare) 

Legătură, 

bază 

1. 

Planeitatea în profil longitudinal, prin măsurarea cu 

echipamente omologate Indice de planeitate, IRI, m/km: 

-drumuri de clasă tehnică I... II 

-drumuri de clasă tehnică III 

-drumuri de clasă tehnică IV 

-drumuri de clasă tehnică V 

 

 

≤1,5 

≤2,0 

≤2,5 

≤3,0 

≤ 2,5 

Reglementări tehnice în vigoare 

privind măsurarea indicelui de 

planeitate. 

Măsurătorile se vor efectua din 10 în 

10 m. iar în cazul sectoarelor cu 

denivelări rnarl se vor determina 

punctele de maxim. 

2. 

Planeitatea în profil longitudinal, sub dreptarul de 3 m 

Denivelări admisibile, mm: 

-drumuri de clasă tehnică I şi II 

-drumuri de clasă tehnică III 

-drumuri de clasă tehnică IV... V 

≤3,0 ≤4,0 

≤5,0 

≤4,0 SR EN 13036-7 

3. Planeitatea în profil transversal, rnm/rn ± 1,0 ± 1,0 SR EN 13036-8 

4.1. 

Aderenţa suprafeţei - unităţi PTV 

- drumuri de clasă tehnică L. II ≥ 80 

 

încercarea cu pendul (SRT) 

- drumuri de clasă tehnică III ≥ 75 - SR EN 13036-4 

 - drumuri de clasă tehnică IV.. V ≥ 70   

4.2. 

Adâncimea medie a macrotexturii, adâncime textură, mm 

-drumuri de clasă tehnică I... II 

-drumuri de clasă tehnică III 

-drumuri de clasă tehnică IV...V 

≥ 1,2  

≥ 0,8 

≥ 0,6 

- 
Metoda volumetrică MTD 

SR EN 13036-1 

 
Coeficient de frecare (pGT): ≥0,67 

≥0,62  

≥0,57 

  

4.3. -drumuri de clasă tehnică L. II 

-drumuri de clasă tehnică III 

-drumuri de clasă tehnică IV—V 

- AND 606 

5. Omogenitate. Aspectul suprafeţei 
Vizual: Aspect fără degradări sub formă de exces de bitum, 

fisuri, zone poroase, deschise, şlefuite 
Condiţiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor străzilor se corelează conform prevederilor pct. 2.3 din Normele 
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 
1.296/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017. 

 (2)Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin măsurarea 

denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 

(3)Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul transversal, apariţia făgaşelor 

şi se va determina cu echipamente electronice omologate sau metoda şablonului. 

(4)Pentru verificarea rugozităţii se vor detemnina atât aderenţa prin metoda cu pendulul SRT, cât şi adâncimea 

medie a macrotexturii,. 

Aderenţa suprafeţei se determină cu aparatul cu pendul, alegând minimum 3 sectoare reprezentative pe km/drum. 

Pentru fiecare sector se aleg 5 secţiuni situate la distanţa de 5...10 m între ele, pentru care se determină rugozitatea, în 
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puncte situate la un metru de marginea părţii carosabile (pe urma roţii) şi la o jumătate de metru de ax (pe urma roţii). 

Determinarea adâncimii macrotexturii seva efectua în aceleaşi puncte în care s-a aplicat metoda cu pendul. 

CAPITOLUL IV 
PREPARAREA ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE 

Secţiunea 1 
Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice 

Art 72. (1) Mixturile asfaltice se prepară în instalaţii prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi 

dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv 

de malaxare forţată a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcţionării instalaţiilor de producere a mixturii asfaltice se 

va efectua în mod periodic de către personal de specialitate conform unui program de întreţinere specificat de producătorul 

echipamentelor şi programului de verificare metrologic a dispozitivelor de măsură şi control. 

Certificarea conformităţii instalaţiei privind calitatea fabricaţiei şi condiţiile de securitate se va efectua cu respectarea 

procedurii PCC 019. 

Controlul producţiei în fabncă se va efectua conform cerinţelor standardului SR 13108-21. 

Art. 73. (1) Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor se 

stabilesc în funcţie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificaţiilor producătorului), cu observaţia că 

temperaturile maxime se aplică în toate punctele instalaţiei de preparare mixturi asfaltice şi temperaturile minime se aplică la 

livrare. 

 

Tabelul 29 —Temperaturi la prepararea mixturii  asfaltice  

Tip bitum 
Bitum Agregate 

Betoane asfaltice 
Mixturi asfaltice 

stabilizate 

Mixturi asfaltice 

poroase 

Mixtura asfaltică la ieşirea din malaxor 

Temperatura, X 

35/50 150—170 140—1 90 150—190 160—200 150—180 

50/70 150—170 140—1 90 140—180 150—190 140—175 

70/100 150—170 140—190 140—180 140—180 140—170 

(2) în cazul utilizării unui biturn modificat, a unui biturn dur sau a aditivilor pot fi aplicate temperaturi diferite. în acest 

caz, temperatura trebuie să fie documentată şi declarată pe marcajul reglementat. 

 

Art 74.  Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în condiţiile concrete de 

transport (distanţă şi mijloace de transport) şi în condiţiile climatice la punerea în operă să fie asigurate temperaturile de 

asternere şi compactare, conform tabelului 30. 

Art. 75. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile specificate în tabelul 29, cu scopul 

de a evita modificarea caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic. 

Art. 76.Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi cantităţi de biturn. Dacă totuşi din 

punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară verificarea penetraţiei acestuia. 

Dacă penetraţia bitumului nu este corespunzătoare, se renunţă la utilizarea lui. 

Art. 77. Durata de malaxare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări 

complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a fiIerului cu liantul bituminos. 
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Art. 78. Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate, imediat 

după încărcare, urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot timpul transportului să fie minime. Benele mijloacelor de 

transport vor fi curate şi uscate. 

Art. 79. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă obligatoriu cu autobasculante cu 

bena acoperită cu prelată. 

 

Secţiunea 2 
Lucrări pregătitoare 

Pregătirea stratului-suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice 

Art. 80. (1) Inainte de aşternerea mixturi, stratul suport trebuie bine curăţat, iar dacă este cazul se remediază şi se 

reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta legătura dintre stratul-suport şi stratul nou-executat trebuie 

îndepărtat. 

(2)In cazul stratului-suport din macadam, acesta se curăţă şi se mătură. 

(3)In cazul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate, reparaţiile se realizează conform prevederilor 

reglementarilor tehnice în vigoare privind prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţile bituminoase. 

(4)Când stratul-suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafeţei acestuia cu 

impurităţi datorate traficului. In cazul în care acest strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se 

impune curăţarea prin periere mecanică şi spălare. 

(5)După curăţare se vor verifica cotele stratului-suport, care trebuie să fie conform proiectului de execuţie. 

(6)In cazul în care stratul-suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente, aducerea 

acestuia la cotele prevăzute în proiectul de execuţie se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din 

mixtură asfaltică. fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuţie. 

(7)Stratul de reprofilare/egaiizare va fi realizat din acelaşi tip de mixtură ca şi stratul superior. Grosimea acestuia va 

fi determinată în funcţie de preluarea denivelărilor existente. 

 

Amorsarea 

Art. 81. (1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul-suport şi rosturile de lucru. 

(2)Amorsarea se realizează uniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant. 

(3)In funcţie de natura stratului-suport, cantitatea de biturn rămasă după aplicarea amorsajului trebuie să fie de 0,3 . 

0.5 kg/m2. 

Secţiunea 3 
Aşternerea mixturii asfaltice 

Art 82. Aşternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport şi la temperatura exterioară 

de minimum 10°C, pe o suprafaţă uscată 

Art. 83. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimen, aşternerea mixturilor asfaltice se va executa la 

temperaturi ale stratului-suport şi la temperatura exterioară de minimum 15°C, pe o suprafaţă uscată. 

Art. 84. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după uscarea stratului-suport. 

Art. 85.(1)Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează nurnai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevăzute cu 

sistem de nivelare încălzit care asigură o p re corn pactare, cu excepţia lucrărilor în spaţii înguste în care repartizatoarele- 

finisoare nu pot efectua această operaţie. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat 

şi pe toată lungimea unei benzi programate a se executa în ziua respectivă. 
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(2) Certificarea conformităţii echipamentelor de aştemere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu respectarea 

proceduni PCC 022. 

Art. 86. In cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii asfaltice rămase 

necompactată, aceasta va fi îndepărtată. Această operaţie se va executa în afara zonelor pe care există sau urmează ase 

aşterne mixtura asfaltică. Capătul benzii întrerupte se va trata ca rost de lucru transversal, conform prevederilor art. 93. 

Art. 87. (1) Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aştemere şi compactare, în funcţie de tipul liantului, temperaturile 

prevăzute în tabelul 30. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea 

metodologiei prezentate în SR EN 12697-13. 

(2) în cazul utilizăm aditivilor pentru mărirea lucrabilităţii mixturilor asfaltice la temperaturi scăzute, aceştia vor avea 

la bază specificaţii tehnice conform legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare. 

Art. 88. Pentru mixtura asfaltică stabilizată se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât cele prevăzute în 

tabelul 30. 

Art. 89. Aşternerea se va executa pe întreaga lăţime a căii de rulare, ceea ce impune echiparea repartizatorului-

finisor cu grinzi de nivelare şi precompactare de  lungime   corespunzătoare. 

Tabelul 30 —Temperaturi le mixturii asfaltice la aşternere şi compactare  

Lianti 

Temperatura mixturii 

asfaltice la aşternere X, 

min. 

Temperatura mixturii 

asfaltice la compactare 

X, min. 

început sfârşit 

Bitum rutier 
   

35/50 150 145 110 

50/70 140 140 110 

70/100 140 135 100 

Bitum modificat    

cu polimeri    

25/55 165 160 120 

45/80 160 155 120 

40/100 155 150 120 

 

Art. 90. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere nu poate depăşi 10 cm. 

 

Art. 91. (1) Viteza optimă de aşterne re se va corela cu distanţa de transport şi cu capacitatea de fabricaţie a staţiei, 

pentru ase evita total întreruperile în timpul execuţiei stratului şi apariţia crăpăturiIor/fisuriIor la suprafaţa stratului proaspăt 

aşternut. 

(2) în funcţie de performanţele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4 m/min. 

Art. 92. In buncărul utilajului de aştemere trebuie să existe în permanenţă suficientă mixtură, necesară pentru a se 

evita o răspândire neuniformă a materialului, 

Art. 93 (1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice o atenţie deosebită se va acorda realizării 

rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie foarte regulate şi etanşe. 
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(2) La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal 

şi/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticală. 

(3)In cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea nu rnai este necesară, cu 

excepţia stratului de uzură (rulare). 

(4)Rostunle de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala cu minimum 10 cm faţă de 

cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

(5)Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale 

straturilor se vor executa întreţesut. 

Art. 94. (1) Legătura transversală dintre un strat rutier nou şi un strat rutier existent al drumului se va executa după 

decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcţie de grosimea noului strat, astfel încât să se obţină o 

grosime constantă a acestuia, cu panta de 0,5%. 

(2) în plan liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°. Completarea zonei de unire se va efectua 

prin amorsarea suprafeţei, urmată de aştemerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al 

ambelorstraturi (nou şi existent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 95. Stratul de bază va fi acoperit cu straturile îmbrăcămintei bituminoase, nefiind lăsat neprotejat sub trafic. 

Art. 96. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta 

nu seva lăsa neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit înainte de sezonul rece, pentru evitarea apariţiei unor degradări 

structurale. 
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Secţiunea 4 
Compactarea mixturii asfaltice.  Sector experimental. 

Art. 97. (1) Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care să asigure 

caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte. 

(2)Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu sau fără 

dispozitive de vibrare, şi/sau cu compactoare cu pneuri, astfel încât să se obţină gradul de compactare conform tabelului 26. 

(3)Certificarea conformităţii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022. 

Art 98. (1) Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, se va executa un sector de probă şi se va determina 

numărul optim de treceri ale compactoarelor, în funcţie de performanţele acestora, tipul şi grosimea straturilor executate. 

(2) Sectorul de probă se va realiza înainte de începerea aşternerii stratului în lucrare, utilizând mixturi asfaltice 

preparate în condiţii similare cu cele stabilite pentru producţia curentă. 

Art 99. Alegerea numărului de treceri optim şi a atelierului de compactare are la bază rezultatele încercărilor 

efectuate pe stratul executat în sectorul de probă de către un laborator autorizat/acreditat, în conformitate cu prevederile 

prezentului caiet de sarcini. 

Art. 100. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă pe sectorul de probă se obţine 

gradul de compactare minim menţionat în tabelul 26. 

Art. 101. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat pentru 

cornpactoarele uzuale este cel menţionat în tabelul 31. La compactoarele dotate cu sisteme de măsurare a gradului de 

compactare în timpul lucrului se va ţine seama de valorile afişate la postul de comandă. 

Compactarea se va executa pe fiecare strat în parte. 

Art. 102. (1)Compactarea se va executa în lungul benzii, primele treceri efectuandu-se în zona rostului dintre benzi, 

apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. 

(2)Pe sectoarele în rampă, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare în urcare. 

(3)Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea stratului 

executat din mixtură asfaltică, şi nu se vor îndepărta mai mult de 50 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile 

compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau al căminelor de vizitare, se vor compacta cu 

compactoare rnai mici, cu plăci vibrante sau cu maiul mecanic. 

Tabelul 31 —Compactarea mixtunlor asfaltice.Număr minim de treceri  

Tipul 

stratului 

Ateliere de compactare 

A B 

Compactor cu 

pneuri de 160 

kN 

Compactor cu 

rulouri netede 

de 120 kN 

Compactor cu 

rulouri netede 

de 120 kN 

Număr de treceri minime 

Uzură 10 4 12 

Legătură 12 4 14 

Bază 12 4 14 

Art. 103. Suprafaţa stratului se va controla în permanenţă, iar mi cile denivelări care apar pe suprafaţa stratului 

executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a mlourilor compactoare pe toată lăţimea benzii. 
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CAPITOLUL V  
CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR 

Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor de uzură, de legătură şi de bază din mixturi asfaltice se 

efectuează în etapele prevăzute în secţiunile 1—4. 

Secţiunea 1 
Controlul calităţii materialelor 

Art. 104.Controlul calităţii materialelor din care se compune mixtura asfaltică se va efectua conform prevederilor 

prezentului caiet de sarcini, atât în etapa iniţială, cât şi pe parcursul execuţiei, conform cap. II şi art. 50, din capitolul III, şi 

vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac cerinţele prevăzute în acest caiet de sarcini. 

 

Secţiunea 2 
Controlul procesului tehnologic 

Art. 105. Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constă în următoarele operaţii: 

Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice: 

-funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau de 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 stratului bituminos: 

-pregătirea stratului-suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 

-temperatura exterioară: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 

-temperatura mixturii asfaltice la aşterne re şi compactare: cel puţin de două ori pe zi la compactare, cu respectarea 

metodologiei impuse de SR EN 12697-13; 

-modul de execuţie a rosturilor: zilnic; 

-tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de trecen): zilnic. 

Verificarea respectării compoziţiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de referinţă) se va 

efectua după cum urmează: 

-granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filerla ieşirea din malaxor, înainte de adăugarea liantului (şarja 

albă), conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice; 

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

-compoziţia mixturii asfaltice (compoziţia granulornetncă — conform SR EN 12697-2 şi conţinutul de bitum —

conform SR EN 12697-1) prin extracţii, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor sau aştemere: zilnic. 

Verificarea calităţii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de 

mixtură asfaltică, astfel: 

-compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziţiei stabilite prin studiu! preliminar de laborator; 

-caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze între limitele din prezentul caiet de sarcini (vezi tabelul 

33). 

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuţiei pe epruvete Marshall şi se va raporta la limitele din tabelele 

24 şi 25, în funcţie de tipul mixturii asfaltice preparate. 

Abaterile compoziţiei mixturilor asfaltice faţă de amestecul de referinţă prestabilit (dozaj) surit indicate în tabelul 32. 
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Tabelul 32 –  Abateri fata de dozajul optim 

Abateri admise faţă de dozajul optim,în valoare absolută 

 31,5 ± 5 

 22,4 ± 5 

 16 ± 5 

Agregate Treceri pe 

sita de: (mm) 

11,2 ± 5 

8 ± 5 

4 ± 4 

 2 ± 3 

 0,125 ± 1,5 

 0,063 ± 1,0 

Bitum ±0.2 

 

Art. 106. —Tipurile de încercări şi frecvenţa acestora, în frincţie de tipul de mixtură şi clasa tehnică a drumului, sunt 

prezentate în tabelul 33, în corelare cu SR EN 13108-20. 

 

Tabelul 33 —Tipul şi frecvenţa încercărilor realizate pe mixturi asfaltice  

Nr. 

cit. 

Natura contrclului/îricer carii şi frecvenţa 

încercării 

Caracteristici verificate şi limite 

de încadrare 

Tipul mixturii asfaltice 

  
conform tabelului 20 

Toate tipurile de mixturi asfaltice 

destinate stratului de uzură, de legătură 

şi de bază, cu excepţia mixturilor 

asfaltice stabilizate 
  

conform tabelului 21 

Toate tipurile de mixturi asfaltice 

destinate stratului de uzură, cu excepţia 

mixturilor poroase, pentru clasele 

tehnice ale drumului I, II,III,IVsi 

categoriile tehnice ale străzii I, II, III 

1. încercări iniţiale de tip (validarea în laborator) 

conform tabelelor 22 si 23 

Toate tipurile de mixturi asfaltice 

destinate stratului de legătură şi de 

bază, conform prevederilor din acest 

caiet de sarcini, pentru clasele tehnice 

ale drumului I, II, III, IVşi categoriile 

tehnice ale străziiI, II, III 

  
conform tabelului 24 

Mixturile asfaltice stabilizate,indiferent 

de clasa tehnică a drumului 

  

conform tabelului 25 
Mixturile asfaltice poroase, indiferent de 

clasa tehnică a drumului 

2. 

încercări iniţiale de tip (validarea în producţie) idem punctul 1 

La transpunerea pe staţia de asfalt a 

dozajelor proiectate în laborator vor fi 

prelevate probe pe care se vor reface 

toate încercările prevăzute la pct. 1 din 

acest tabel. 
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compoziţia mixturii conform art. 

105 pct. 4 şi 5 

La transpunerea pe staţia de asfalta 

dozajelor proiectate în laborator se va 

verifica respectarea dozajului de 

referinţă. 

  

compoziţia mixturii conform art. 

105 pct. 4 şi 5 

Toate tipurile de mixtură asfaltică pentru 

stratul de uzură, de legătură şi de bază 

 Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice 

prelevate în timpul execuţiei: 

— frecvenţa i/400 tone mixtură asfalticăfabricată 

sau 1/700 tone mixtură fabricată în cazul staţiilor 

cu 

caracteristici fizico-mecanice pe 

epruvete Marshall conform 

tabelului 20 

Toate tipurile de mixturi asfaltice 

destinate stratului de uzură, de legătură 

şi de bază, cu excepţia mixturilor 

asfaltice stabilizate 

3. conform tabelului 24 Mixturi asfaltice stabilizate 

 productivitate mai mare de 80 tone/ora, dar cel 

puţin o dată pe zi 

caracteristici fizico-mecanice pe 

epruvete Marshall conform 

tabelului 20 şi volum de goluri 

pe cilindri Marshall conform 

tabelului 25 

Mixturi asfaltice poroase 

4. 

Verificarea calităţii stratului executat: 

o verificare pentru fiecare 10.000 m2 executaţi: 

min. 1/lucrare, în cazul lucrărilor cu suprafaţă 

mai mică de 10.000 m2 

conform tabelului 25 
Toate tipurile de mixtură asfaltică pentru 

stratul de uzură, de legătură şi de bază 

5. 

Verificarea rezistenţei stratului la deformaţii 

permanente pentru stratul executat: 

o verificare pentru fiecare 20.000 m2 executaţi, 

în cazul drumurilor/străzilor cu mai mult de două 

benzi pe sens, 

o verificare pentru fiecare 10.000 m2 

executaţi,în cazul drumurilor/străzilor cu cel mult 

două benzi pe sens, 

min. 1/lu crare. în cazul lucrărilor cu suprafaţa 

mai mică de 10.000 m2 

conform tabelului 21 pentru rata 

de ornieraj şi/sau adâncime 

făgaş, cu’respectarea art. 66 şi 

67 

Toate tipurile de mixtură asfaltică 

destinate stratului de uzură, pentru 

drumurile de clasele tehnice î, II şi III, IV 

şi categoriile tehnice ale străzii 1, II, lîl 

6. 

Verificarea modulului de rigiditate: 

o verificare pentru fiecare 20.000 m2 executaţi, 

în cazul drumurilor/străzilor cu mai mult de două 

benzi pe sens; 

o verificare pentru fiecare 10.000 m2 executaţi, 

în cazul drumurilor/străzilor cu cel mult două 

benzi pe sens; 

min. 1/lu crare. în cazul lucrărilor cu suprafaţa 

mai mică de 10.000 m2 

conform tabelului 23 Stratul de bază 

7. Verificarea elementelor geometrice ale stratului 

executat 

conform tabelului 27 Toate straturile executate 

8. Verificarea caracteristicilor suprafeţei stratului 

executat 

conform tabelului 28 Toate straturile executate 

9. 
Verificări suplimentare în situaţii cerute de 

comisia de recepţie (beneficiar): 

— frecvenţa: 1 set carote pentru fiecare 

solicitare 

conform solicitării comisiei de recepţie 
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Secţiunea 3 
Controlul calităţii straturilor executate din mixturi asfaltice 

Art. 107.(1) Verificarea calităţii straturilor se efectuează prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, 

astfel: 

-carote  200 mm pentru determinarea rezistenţei la ornieraj; 

-carote <  100 mm sau plăci de min. (400 x 400 mm) sau carote de  200 mm (în suprafaţă echivalentă cu a plăcii 

menţionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare şi absorbţiei de apă, precum şi — la 

cererea beneficiarului, a compoziţiei. 

(2)Epruvetele se prelevă în prezenţa delegaţilor antreprenorului, beneficiarului şi consultantulu¡/dirigintelui de 

şantier, la aproximativ 1 m de la marginea părţii carosabile, încheindu-se un proces-verbal în care se va nota, informativ, 

grosimea straturilor prin măsurarea cu o riglă gradată. Grosimea straturilor, măsurată în laborator, conform SR EN 12697-

29, se va înscrie în raportul de încercare. 

(3)Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de către delegaţii antreprenorului, 

beneficiarului şi consultantului/dirigintelui de şantier din sectoarele cele mai defavorabile. 

Art. 108. (1) Verificarea compactării stratului se efectuează prin determinarea gradului de compactare in situ, prin 

încercări ne distructive sau prin încercări de laborator pe carote. 

(2)încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea densităţii 

aparente şi a absorbţiei de apă, pe plăcuţe (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, 

netulburate. 

(3)Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 26. 

Art. 109. Alte verificări, în caz de litigiu, constau în măsurarea grosimii stratului şi a compoziţiei (granulometrie SR 

EN 12697-2 şi conţinut de bitum solubil conform SR EN 12697-1). 

Art. 110. Controlul pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de mixturi asfaltice realizate 

se va efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 272/1994, şi conform Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa 

mecanică şi stabilitatea construcţiilor — indicativ PCF 002, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice nr. 1.370/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 1 august 2014. 

Secţiunea 4 
Verificarea elementelor geometrice 

Art. 111. (1) Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformităţii suprafeţei coristă în: 

-verificarea îndeplinirii condiţiilor de calitate pentru stratul- suport şi fundaţie, conform prevederilor STAS 6400; 

-verificarea grosimii stratului, în funcţie de datele înscrise în rapoartele de încercare întocmite la încercarea probelor 

din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de recepţie, prin maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 

m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va efectua pe probe recoltate pentru verificarea calităţii 

îmbrăcăminţii, conform tabelului 23 şi conform tabelului 24; 

-venficarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate, omologate, 

-verificarea cotelor profilului longitudinal: se va efectua în axă, cu ajutorul unui aparat topografic de nivel merit sau 

cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului. 

(2) Nu se admit abateri în rnmus faţă de grosimea stratului prevăzută în proiect, respectiv în profilul transversal tip, 

condiţie obligatorie pentru promovarea lucrărilor la recepţie. în situaţia în care grosimea proiectată nu este respectată, 

stratul se reface conform proiectului. 
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CAPITOLUL VI 
RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Secţiunea 1 
Recepţia la terminarea lucrărilor 

Art. 112. (1) Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează de către beneficiar conform Regulamentului de recepţie 

a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat pnri Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu rnodificănle şi 

completările ultenoare. 

(2) Comisia de recepţie examinează lucrările executate în conformitate cu documentaţia tehnică aprobată, proiect 

de execuţie, caiet de sarcini, precum şi determinăn necesare în vederea realizării recepţiei la terminarea lucrării, după cum 

urmează: 

-verificarea elementelor geometrice — conform tabelului 27: 

-grosimea; 

-lăţimea părţii carosabile; 

-profil transversal şi longitudinal; 

-planeitatea suprafeţei de rulare — conform tabelului 28; 

-rugozitate — conform tabelului 28; 

-capacitate portantă — conform normativului CD 155; 

-rapoarte de încercare pe carote, prelevate din straturile executate-conform tabelului 33. 

Secţiunea 2 
Recepţia finală 

Art. 113. Recepţia finală se va efectua conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, după expirarea 

perioadei de garanţie. 

Art. 114.Antreprenorul are obligaţia finalizării tuturor lucrărilor cuprinse în anexa nr. 2, precum şi a remedierii 

neconforrnităţilor cuprinse în anexa nr. 3 la Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termenele prevăzute în 

acestea. 

Art. 115. In perioada de garanţie, toate eventualele defecţiuni vor fi remediate corespunzător de către antreprenor. 

Art. 116. In vederea efectuăni recepţiei finale, pentru lucrări de ranforsare, reabilitare, precum şi construcţii noi de 

drumuri, autostrăzi şi străzi, se vor prezenta măsurători de planeitate, rugozitate şi capacitate portantă efectuate la sfârşitul 

perioadei de garanţie. 

Art 117. In vederea efectuării recepţiei finale, pentru lucrări de întreţinere periodică, se vor prezenta măsurători de 

planeitate şi rugozitate efectuate la sfârşitul perioadei de garanţie. 
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ANEXE 

ANEXA A 
(normativă) 

Harta cu zonele climatice 
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epruvete din mixtura asfaltică, la menţinerea în apă sub vid şi se exprimă în procente din masa sau volumul iniţial al 

epruvetei. 

 

B1 Aparatură 

a) Etuva; 

b) Balanţa hidrostatică cu sarcina maximă de 2 kg cu clasa de precizie III; 

c) Aparat pentru determinarea absorbţiei de apă alcătuit dintr-un vas de absorbţie (exsicator de vid); pompă de 

vid (trompă de apă); vacuummetru cu mercur; vas de siguranţă şi tuburi de legătură din cauciuc între parţile componente. 

Pompa de vid trebuie să asigure evacuarea aerului în aşa fel încât să se realizeze o presiune scăzută de 15...20 mmHg 

după circa 30 minute. 

 

B2 Modul de lucru 

Determinarea se efectuează pe epruvete sub formă de cilindri Marshall confecţionate în laborator, precum şi pe 

plăcuţe sau carote prelevate din îmbrăcămintea bituminoasă. Confecţionarea epruvetelor se realizează conform SR EN 

12697-30. Epruvetele din îmbrăcămintea bituminoasa se usucă în aer la temperatura de maxim 20°C până la masă 

constantă. 

Notă: Masa constantă se consideră când două cântăriri succesive la interval de minim 4 ore diferă între ele 

cu mai puţin de 0,1%. 

Epruvetele astfel pregătite pentru încercare se cântăresc în aer (mu), după care se menţin timp de 1 oră, în apă, la 

temperatura de 20°C ± 1°C, se scot din apă, se şterg cu o ţesătură umedă şi se cântăresc în aer (m1) şi apoi în apă (m2). 

Diferenţa dintre aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă volumul iniţial al epruvetei: 

 

(cm3) 

 

 

Epruvetele sunt introduse apoi în vasul de absorbţie (exsicatorul de vid) umplut cu apă la temperatura de 20°C ± 

1°C se aşează capacul de etanşare şi se pune în funcţiune evacuarea aerului astfel ca după circa 30 minute să se obţina un 

vid între 15...20 mmHg. Vidul se întrerupe după 3 ore, dar epruvetele se menţin în continuare în apă la temperatura de 20°C 

± 1°C timp de 2 ore la presiune atmosferică. 

Epruvetele se scot apoi din apă, se şterg cu o ţesatură umedă şi se cântăresc în aer ( m 3 )  şi în apă ( m ) .  

Diferenţa între aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă volumul final al epruvetelor : 

 

 

(cm3) 

B3 Calcul 

Absorbţia de apă, exprimată în procente, se poate calcula în două moduri cu următoarele formule: 

 

a) În cazul în care volumul iniţial ( V )  al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V1) : 

- Absorbţia de apă ( A m )  raportată la masa epruvetei: 
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-Absorbţia de apă ( A v )  raportată la volumul epruvetei : 

 

 

( % )  

 

b ) În cazul în care volumul final (V1) este mai mare ca volumul iniţial (V) : 

- Absorbţia de apă ( A m )  raportată la masa epruvetei: 

 

 

 

 

( % )  

- Absorbţia de apă ( A v )  raportată la volumul epruvetei: 

 

 

 

în care: 

mu masa epruvetei după uscare, cântărita în aer, în grame; 

m 1  masa epruvetei după 1 oră de menţinere în apă, cantărită în aer, în grame; 

m 2  masa epruvetei după 1 oră mentinere în apă, cântărită în apă, în grame; 

m 3  masa epruvetei, după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică, cântărită în aer, în grame; 

m 4  masa epruvetei după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică, cântărită în apă, în grame; 

p w  densitatea apei, în grame pe centimetru cub, calculată cu formula: 

 

  

unde t  este temperatura apei. 

Abaterea valorilor individuale faţă de medie nu trebuie să fie mai mare de ± 0,5% (procente în valoare absolută). 

 

          

  
   
   
  Intocmit, 

Ing. Andrei Barsan 
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         Aprobat, 

        Alin Ioan Jors – primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 

 

 

 

 

„LUCRĂRI DE INTRETINERE A INFRASTRUCTURII LOCALE – DC72, STR. 

FLORILOR, STR. PRIMAVERII, STR. BISERICII,  IN COMUNA BAHNEA JUDETUL 

MURES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezentul Caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la 

executarea lucrărilor de intretinere a infrastructurii locale. 
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Cap. 1.DATE GENERALE 

1. Condiții tehnice-  

1.1 Date tehnice privind rețeaua de drumuri 

În scopul satisfacerii cerințelor desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort 

deplin, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice execută 

lucrări de intretinere a infrasctructurii locale respectiv, refacerea structurii carosabile degradate. 

Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit pentru drumurile comunale si strazile situate pe raza 

Comunei Bahnea. 

Drumurile si strazile se afla in extravilan si intravilan, pe domeniul public aflat in 

administrarea primariei comunei Bahnea. 

Suprafata de rulare existenta este alcatuita din  straturi asfaltice asternute pe strat din metariale 

granulare din balast amestecat cu piatra sparta si pamant, numeroase denivelari, gropi, dar in general 

faiantari. Exista sisteme de scurgere a apelor (rigole sau santuri) pe toata lungimea analizata. In unele 

zone nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea carosabila ceea 

ce face ca traficul rutier în aceastǎ zonǎ sǎ se desfǎşoare cu greutate, mai ales în perioadele cu 

precipitaţii.  

Comuna Bahnea va organiza o achiziție publică prin intermediul sistemului de achizitii 

publice în scopul remedierii degradărilor descrise mai sus. 

 

Cap. 2. PREVEDERI GENERALE 

Lucrările de întreținere și reparații a drumurilor si a strazilor se vor efectua conform 

prevederilor „Normativului privind lucrările de întreținere si reparare a drumurilor publice" indicativ 

AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, în vigoare, în scopul 

menținerii stării tehnice corespunzătoare.  

 

Principalele lucrari si obligațiile Executantului 

  

Pentru aducerea strazilor si a drumului comunal DC 72 la o stare tehnica corespunzatoare se  

impune decuparea zonelor degradate prin taiere cu discul, sapatura pana la cota de fundare si refacerea 

structurii rutiere, asfel: 

- 4 cm strat de beton asfaltic BA 16 (EB 16 rul 50/70), conform SR EN 13108-1, AND 605; 

- 6 cm strat de beton asfaltic BAD22.4 (EB 22.4 leg 50/70), conform SR EN 13108-1, AND 605; 

- 15 cm strat de piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242; 

- 25 cm strat de balast conform SR EN 13242, STAS 6400; 

- 10 cm strat de nisip; 

 

Suprafata pe care se va reface strucuta rutiera este de aprox. 3200 mp. 

 

Constructorul va asigura tehnologia şi ordinea de execuţie a lucrărilor: 

 

a) Lucrari pregatitoare 

 Lucrările pregătitoare constau în reperarea axului drumului şi a elementelor geometrice, 

fixarea amplasamentului lucrarilor auxiliare. 
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b) Realizarea săpăturilor 

Săpăturile de pământ se execută mecanizat cu buldozerul şi excavatorul. Compactarea se 

realizează mecanizat cu ajutorul cilindrului compresor pe zone întinse şi manual unde acesta nu 

asigura gradul optim de compactare. Lucrările se vor executa mecanizat prin folosirea autogrederului 

la împrăştiere şi nivelare, a autocisternelor la stropire cu apă şi a cilindrilor compresori la compactare. 

Materialul rezultat din sapatura structurii rutiere existente se va utiliza pentru completarea 

acostamentelor acolo unde este necesar. 

Se va asigura la nivelul terenului de fundaţie (patului drumului) o capacitate portantă minimă 

recomandată, caracterizată prin valoarea modului de elasticitate dinamic echivalent, de 80 MPa sau 

prin valoarea coeficientului patului K0 de 50 MPa. În cazul în care pământul din patul drumului nu 

poate răspunde acestei cerinţe, se va prevedea un strat de formă (STAS 12253-84) de minim 10 cm 

(grosimea stratului de formă se va dimensiona în funcţie de capacitatea portantă la nivelul patului 

drumului) din pământ tratat cu var sau cu alţi lianţi rutieri sau stabilizat cu enzime, sau un strat de 

formǎ având o altǎ soluţie stabilitǎ pe baza unui nou studiu geotehnic care sǎ asigure capacitatea 

portantǎ menţionatǎ anterior. 

 

c) Realizarea stratului de nisip  de 10 cm grosime si a fundatie din balast de 25cm grosime, 

 Fundația de balast se execută într-un strat și grosimea este stabilită prin proiect (25cm) şi se 

execută mecanizat în proporţie de 100%. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la 

aer, apă sau îngheț, nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile (bulgări de 

pământ,carbune,lemn,resturi vegetale) sau elemente alterate. Compactarea  se  realizează doar 

mecanizat  cu  ajutorul  cilindrului  compresor. Lucrările se  execută  mecanizat prin folosirea 

autogrederului la împrăştiere şi nivelare,  a autocisternelor la stropire cu apă şi a cilindrilor compresori 

la compactare. 

d) Realizarea stratului de fundație din piatră spartă de 15cm grosime,  

 Fundația de piatră spartă amestec optimal se execută într-un singur strat a cărui grosime este 

stabilită prin proiect (15cm) și variază conform prevederilor şi se execută mecanizat în proporţie de 

100%. Pentru fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 mm. Agregatele vor proveni din roci 

stabile, nealterabile la apă, aer sau îngheţ şi fără corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, 

lemn, resturi vegetale) sau alte materiale. Compactarea se realizează doar mecanizat cu ajutorul 

cilindrului compresor. Lucrările se execută  mecanizat prin folosirea autogrederului la împrăştiere şi 

nivelare, a autocisternelor la stropire cu apă şi a cilindrilor compresori la compactare 

e) Așternerea succesivă a îmbrăcăminților bituminoase ușoare prevăzute în proiect  

- 4 cm strat de beton asfaltic BAPC 16 (EB 16 rul 50/70), conform SR EN 13108-1, AND 605; 

- 6 cm strat de beton asfaltic BADPC 22.4 (EB 22.4 leg 50/70), conform SR EN 13108-1, 

AND 605; 

Mixturile asfaltice vor fi mixturi preparate cu agregate naturale și bitum normal pentru drumuri 

în conformitate cu AND 605/2016. Pentru prepararea îmbrăcăminților bituminoase se utilizează un 

amestec de sorturi de agregate naturale prelucrate și neprelucrate care trebuie să respecte condițiile 

SR 662/2002 în cazul agregatelor de balastieră (nisip 0-4, mărgăritar  3-7 și pietriș 7-15 și 7-31) și 

STAS 539/79 în cazul agregatelor de carieră. Mixturile asfaltice vor fi produse în stații de preparare 

centralizate și se vor așterne într-un singur strat, în mod continuu și uniform atât din punct de vedere 

al grosimii cât și al afânării. Atelierul de compactare, va fi alcătuit conform reglementărilor în vigoare 

pentru îmbrăcăminți bituminoase dintr-un compactor pe pneuri de 160 KN și un compactor cu rulouri 

netede de 120 KN. 
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  Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, 

efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

  Lucrările care se execută în zona drumului public, precum și obstacolele producătoare de 

restricții pentru circulație trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instrucțiunilor 

comune elaborate de Ministerul de interne și Ministerul Transporturilor, atât pe timp de zi, cât și pe 

timp de noapte. 

Odată cu executarea lucrărilor, se vor căuta soluții de menținere a circulației, fără închiderea 

acesteia sau instituirea de restricții pe termene îndelungate. Totodata se va tine cont de necesitatea 

asigurării în permanentă a circulației autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie). 

Lucrarile se vor executa cu respectarea standardelor și normativelor specifice în vigoare. 

Contractantul va avea în sarcină, pe timpul executiei lucrarilor, menținerea drumului la nivelul 

standardelor și reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea și siguranța traficului. 

 Lucrările neprevazute (daca este cazul) se vor stabili impreuna cu reprezentantul autorizat al 

beneficiarului. Nu vor fi acceptate obiecții din partea operatorului, de a nu se executa anumite tipuri 

de lucrări, dacă acestea sunt justificate pentru asigurarea viabilității. 

  În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, respectiv 

a standardelor si normativelor in vigoare, se va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea 

măsurilor ce se impun. 

 Receptia lucrarilor se va face conform Hotararea 273/1994 actualizata privind aprobarea 

„Regulamentului de receptie a lucarilor de constrcutii si instalatii aferente acestora”. 

  

Cap. IV. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PSI, PROTECŢIA 

MEDIULUI  

 Pe toată perioada de execuție a lucrărilor  se vor respecta prevederile din următoarele acte 

normative: 

1. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în muncă ; 

2. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

4. “Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituirea 

restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public” aprobate prin 

Ordinul nr. 1112/411 al MI – MT / octombrie 2000;  

 Se atrage atenția în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în strictă 

conformitate cu Normele metodologice de la pct. 4,  în vederea evitării producerilor unor accidente 

de circulație cât și pentru protejarea personalului ce execută respectivele lucrări de reparații, cu 

indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executării lucrărilor. 

 Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, 

solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de 

zgomot admis. 

 După încheierea lucrărilor, executantul va asigura aducerea terenului  la starea initiala folosit 

pentru organizarea de santier sau alte activitati. 

 

Cap. V. Elaborarea OFERTEI  

 

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 

corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute in caietele de sarcini privind 

executia lucrarilor, anexat, si care face parte integranta a prezentei documentatii. 
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 La elaborarea ofertei tehnice se vor  descrie tehnologiile de execuție, proceduri tehnice de 

executie, conditii tehnice de calitate aferente fiecărei categorii de lucrări, cu respectarea  standardelor 

și prescripțiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini, pentru executarea lucrărilor de bună calitate. 

De asemenea se vor descrie conditiile tehnice de calitate, compozitia si caracteristicile  fizico – 

mecanice ale materialelor si semifabricatelor puse in opera. 

 Autoritatii contractactante trebuie sa i se comunice numele responsabilului tehnic cu executia 

lucrarilor, atestat tehnico profesional, care va verifica lucarile din partea contractantului. 

 Anexat propunerii tehnice, operatorii economicii vor prezenta: 

- O declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de tehnica securității muncii 

și protecția mediului, potrivit capitolului 4. a prezentului caiet de sarcini. 

 

Oferta  financiară 

Ofertantul va întocmi Deviz ofertă pe articole comasate pentru lucrările propuse pe tipuri de 

materiale necesare. Devizul pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta are caracter orientativ. 

Termenul de executie este de 30 zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere. 

Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 luni. Autoritatea contractanta, impreuna cu 

constructorul vor face, in perioada de garantie, inspectii lunare in vederea identificarii starii tehnice 

a drumurilor. In cazul aparitiilor unor degradari, constructorul este obligat sa remedieze degradarile, 

pe cheltuiala proprie in termen de 5 zile de la constatare. 

Decontarea lucrarilor executate se va face la terminarea lucrarilor in baza atasamentelor 

(rapoarte de lucru) si situatiilor de lucrari insotite de documente de calitate pentru materialele puse in 

opera. 

 

 

Întocmit, 

Ing. Andrei Barsan 
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