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l.Date privind autoritatea contractanta
AUTORITATEA CONTRACTANRA
Denumirea oficiala: COMUNA BOLBOSI, JUDEŢUL GORJ 
Adresa: COMUNA BOLBOSI. JUDEŢUL GORJ 
Tel/Fax: 0253.287.505 

EMAIL-primaria_boIbosi@yahoo.com

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIAPALA
Unitate administrative teritoriala -  servicii publice locale

2. Obiectui contractului
„CONTINUARE LUCRĂRI LA POD B.A. L=12,5M PESTE 
PÂRÂUL JILŢ PE DC 71 BOLBOSI-BALACESTLJUD. GORJ"

Obiectul contractului de achiziţii publice i) reprezintă lucrări de execuţie pentru obiectivul:

- 45221110-6=Lucrari de construcţii de poduri 

b.Cerinte generale execuţie lucrare:

Prin oferta depusa ofertantul ce va fi declarat câştigător de comisia de adjudecare a selecţiei de 
oferte se angajaza sa indeplineasca direct sau prin subcontractanti, in termenul ofertat, execuţia si 
finalizarea lucrări, conform graficului cuprins in oferta. Oferta castigatoare va fi selectatat pe baza celui 
mai scăzut preţ din cadrul ofertelor conforme si acceptabile.

Executantul va solicita la terminarea lucrărilor, convocarea comisiei de recepţie.

BALACESTLJUD. GORJ" 
Lucrări pentru execuţia :

NrIOO/IO.OI.2019

Cod CPV:

3.Situatia prezentata in cadru! Proiectului tehnic

mailto:EMAIL-primaria_boIbosi@yahoo.com
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Caiet de sarcini

1. PREVEDERI GENERALE

1.1 GENERALITĂŢI
Prezentul Caiet de Sarcini stabileşte condiţiile ce trebuie îndeplinite pe parcursul execuţiei, controlului 
de calitate si recepţiei lucrărilor pentru podul rutier din cadrul investiţiei „Conf/nuare /ucrar/ /a POD b.a 
L=12.50m peste rau/J/Vf pe DC 71 BOABOS1-Ba/acest/, juc/. Gor/".
Constructorul va efectua, într-un laborator autorizat, toate încercările si determ inările cerute de 
prezentul Caiet de Sarcini si orice alte încercări si determ inări cerute de Consultant, 
în completarea prezentului Caiet de Sarcini, Constructorul trebuie sa respecte prevederle standardelor 
si normelor în vigoare.
Toate materialele care intra în lucrările permanente vor fi supuse aprobării 
Beneficiarului/Proiectantului.
înainte de aprovizionare, Constructorul va supune aprobării Proiectantului sursele / furnizorii acestor 
materiale. Nici un material nu va fi utilizat în lucrările permanente înainte de a fi aprobat de 
Beneficiar/Proiectant. Materialele care nu corespund cerinţelor prezentului Caiet de Sarcini sau alte 
materiale decât cele prevăzute în proiect pot fi folosite de Constructor numai cu avizul Proiectantului. 
Toate materialele propuse a se utiliza trebuie sa fie agrementate tehnic.
Constructorul va supune avizării Proiectantului procedura de execuţie a lucrărilor, cu cel puţin 14 zile 
înainte de începerea lucrărilor. Nici o lucrare nu va începe înainte ca procedura de execuţie a acelei 
lucrări sa fie agreata de Proiectant. în  execuţia lucrărilor, Constructorul va urma întocmai procedura 
de execuţie, asa cum a fost agreata de Proiectant. Procedurile de execuţie vor avea avizul 
Proiectantului, care sa ateste ca tehnologiile aplicate respecta ipotezele de calcul.
Constructorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, îndeplineşte cerinţele prevăzute 
de prezentul Caiet de Sarcini.
Constructorul va înregistra zilnic date referitoare la execuţia lucrărilor si la rezultatele obţinute în urma 
măsurătorilor, testelor si sondajelor.
Executantul va transm ite spre aprobare către Consultant un Plan de control al calitatii si un Plan de 
Inspecţie & Verificări.
Planul de Inspecţie & Verificări va acoperi toate etapele principale de execuţie
Executantul va retine o înregistrare si va transm ite Consultantului copii ale documentaţiei de Asigurare 
a Calitatii.
De asemenea, va fi realizata o înregistrare fotografica completa (a tuturor fazelor de execuţie).

1.2 PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUŢIE
Execuţia unei lucrări de arta nu poate începe decât după ce antreprenorul si-a adjudecat execuţia 
proiectului, eventual urmare a unei licitaţii, si în urma încheierii contractului cu beneficiarul.
Piesele principate pe baza carora constructorul va realiza lucrarea, sunt următoarele:
* planurile generale de situaţie, de amplasament si dispoziţiile generale;
* studiul geotehnic cu precizarea condiţiilor din amplasament si a soluţiilor adecvate pentru 
fundaţii;
* detaliile tehnice de execuţie, planuri de uzinare, planuri de cofraj si armare, etc. pentru toate 
elementele componente ale lucrării de arta;
* caiete de sarcini cu prescripţii tehnice speciale pentru lucrarea respectiva;
* graficul de eşalonare a execuţiei lucrării;
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Având în vedere varietatea problemelor ce le ridica realizarea unei lucrări de arta, antreprenorul va 
trebui sa dovedească ca are experienţa si dotarea corespunzătoare pentru execuţia proiectului.
La execuţie, antreprenorul va respecta prevederile din contract, din proiect si caietul de sarcini si va 
lua toate masurile pentru realizarea unor lucrări de calitate si evitarea oricăror neconformitati.
Toate lucrările necesare pentru mutarea si protecţia instalaţiilor din cale si vecinătatea acestora, 
precum si lucrările provizorii (drumuri, poduri, etc) necesare pentru execuţia lucrării definitive se vor 
proiecta si executa prin grija Antreprenorului.
De asemenea, antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protejarea mediului înconjurător în 
timpul execuţiei.
Se precizează ca la execuţie nici o adaptare sau modificare fata de documentaţie, nu se poate face 
decât cu aprobarea Consultantului sau/si a Proiectantului elaborator al documentaţiei.
De asemenea, la execuţie se va tine seama de standardele, normativele si prescripţiile în vigoare (o 
lista minima cu cele in vigoare la 1.07.2014 este precizata in cap.2, respectiv in HG 1236/2012 si 
OMDRAP 2 2 0 7 /2 0 1 4 )

Conform SR EN 1090 podul rutier pe DC71 Bolbosi-Balacesti situat in comuna Bolbosi, judeţul Gorj se 
poat incadra in Clasa de risc CC-2: R/sc med/'u /n p/erder/ de v/et/ omenest/ s/ consec/nte econom/ce, 
soc/a/e s/ de med/o cons/derad/7e. In consecinţa se prevăd următoarele clase de verificare:

pentru pro/ecfare; Ctasa de verificare a proiectării DSL-3: verificare de către un 
verificator independent de firma care a elaborat proiectul;
pentru execu t/e; Ctasa de verificare a execu ţie i IL-2: verificare in cadrul firmei de 
execuţie de către personal specializat, conform cu Legea 10/1995 privind calitatea in 
construcţii;

1.3. PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Pentru a asigura o execuţie de calitate a lucrărilor de arta, se va face recepţia lucrărilor pe faze de 
execuţie si recepţia la term inarea lucrărilor. După term inarea perioadei de garanţie (1-2 ani, conform 
prevederilor din contract) se va efectua recepţia finala conform regulamentului pentru recepţia 
lucrărilor de construcţii in vigoare.în cadrul recepţiilor pe faze de execuţie se vor efectua recepţiile pe 
faze determ inante conform programului acceptat de I.S.C.
Prezentul Caiet de Sarcini va fi consultat în conformitate cu normativele în vigoare.

1.4. PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA SI ÎNTREŢINEREA LUCRĂRILOR DE ARTA 
încă din faza de concepţie, proiectul va conţine elemente sau rezolvări constructive care sa asigure 
personalului de exploatare si întreţinere, urmărirea lucrării si accese la infrastructuri, la aparatele de 
reazem si la interiorul suprastructurilor.
La unele lucrări cu caracter deosebit, la comanda beneficiarului se pot elabora si documentaţii 
(instrucţiuni, etc) privind modul de urmărire si întreţinere a acestor lucrări.
în  afara acestor instrucţiuni, se va tine seama si de prevederile cuprinse în standardele, normativele si 
prescripţiile în vigoare.

2. LISTA STANDARDELOR sl NORMATIVELOR APLICABILE
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Număr standard / an Denumire

STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice de calitate.
STAS 2916-87 Lucrări de drumuri şi de cale ferată. Protejarea taluzurilor şi a şanţurilor. 

Prescripţii generale de proiectare.
SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie.
STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice 

generale de calitate
SR 662:2002 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră.
SR 667:2000 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii tehnice 

de calitate
STAS 1338/1-84 Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi îmbrăcămniţi bituminoase 

executate la cald. Prepararea mixturilor, pregătirea probelor, epruvete
STAS 1338/3-84 Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi îmbrăcămniţi bituminoase 

executate la cald. Tipare pentru confecţionarea epruvetelor
STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale. Prescripoii de proiectare
STAS 10144/3-91 Elemente geometrice ale străzilor. Prescripnii de proiectare.
STAS 10796/1-77 Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea 

apelor. Prescripţii de proiectare.
STAS 10796/2-79 Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea 

apelor. Rigole şanţuri, casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie.
SR EN 12970:2003 Mastic asfaltic pentru hidroizolare. Definiţii, condiţii şi metode de 

încercare.
SR EN 13108-1. . 21 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale

Betoane asfaltice....bet. asfaltice suple...bet. asfaltice drenante, etc
SR EN 13808:2005 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice 

de bitum
SR EN 13924:2006 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure.
SR EN 14023:2006 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri modificate cu 

polimeri.
SR EN 15381:2009 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la 

lucrări de drumuri şi pt straturi de uzură.
STAS 539-79 Filer De calcar. Filer de creta si filer de var
SR EN 12591:2009 Bitum Oi lianOi bituminoQi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere.
SR 137:1995 Materiale hidroizolante bitumate. Reguli Oi metode de verificare.
SR 1008:2003 Apa de preparare a betoanelor.
STAS 5088:1975 Lucrări de artă. HidroizolaOii. Prescripţii de proiectare Oi execuQie.
SR 13510:2006 Beton. Partea 1. Specificaţii, performanţă, producOie, 

conformitate.Documenta naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002
SR EN 12620:2008 Agregate pentru betoane
SR EN 197-1:2002 Ciment. CompoziOie, specificaOii, criterii de conformitate.
SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1. SpecificaOii, performantă, producOie, conformitate.
SR 1848-1/2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare Oi mijloace de semnalizare rutieră. 

Partea 1. Clasificare, simboluri, amplasare
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NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului n i  executarea lucrărilor din beton, 
beton armat n i  beton precomprimat. Partea 1. Producerea betonului

NE012/2 Normativ pentru producerea betonului n i  executarea lucrărilor din beton, 
beton armat n i  beton precomprimat. Partea 2. Executarea lucrărilor din 
beton

PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple ni semirigide
Normativ CD31-2002 Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a 

capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide
Normativ AND 605/2013 Mixturi asfaltice executate la cald. Condinii tehnice privind proiectarea, 

prepararea Qi punerea în operă.
SR 648:2002 Zgura granulata de furnal pentru industria cimentului.
STAS 661 / 1971 Chit de bitum filerizat cu var hidratat si fibre de celuloza. Celochit.
SR 2833:2009 încercări pe betoane. Determinarea contracţiei axiale a betonului intarit

SR 3518:2009
încercări pe betoane. Determinarea rezistentei la inghet dezgheţ prin 
masurarea variaţiei rezistentei la compresiune si/sau modulului de 
elasticitate dinamic relativ

STAS 5511 / 1989
încercări pe betoane. Determinarea aderentei dintre beton si armatura. 
Metoda prin smulgere.

STAS 5585/ 1971 încercări pe betoane. Determinarea modului de elasticitate static la 
compresiune.

STAS 7721 / 1990
Tipare metalice pentru elemente prefabricate de beton, b.a. si b.p. 
Condiţii tehnice de calitate.

SR EN 13139:2002 Agregate pentru mortare
SR EN 13225 : 2005 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structura.
SR EN 13369:2004 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton

SR EN 13375: 2006
Foi flexibile pt hidroizolatii. Hidroizolarea podurilor si a altor suprafeţe 
de beton circulate. Pregătirea epruvetelor.

SR EN 13535:2009
Metode de incercare pentru conţinutul de aer in betonul proaspăt prin 
metoda volumetrica.

SR 13536:2009
Evaluarea agresivităţii apei, sulului si gazelor asupra betonului. 
Prelevarea si analizarea esantioanelor de apa si sol.

SR EN 13577:2007
Atac chimic asupra betonului. Determinarea conţinutului de dioxid de 
carbon agresiv din apa.

SR EN 13596: 2006
Hidroizolatii. Hidroizolarea podurilor si a altor suprafeţe de beton 
circulate de vehicule. Determinarea aderentei.

SR EN 13653: 2006
Hidroizolatii. Hidroizolarea podurilor si a altor suprafeţe de beton 
circulate de vehicule. Determinarea rezistentei la forfecare.

SR EN 13670 Execuţia structurilor de beton.

SR EN 13791 : 2007
Evaluarea in-situ a rezistentei la copmpresiune a betonului din structuri 
si din elemente prefabricate.

SRCR 13902:2002
Metode de incercare pt determinarea raportului apa/ciment in betonul 
proaspăt.

SR EN 14223 : 2006
Foi pentru hidroizolatii. Hidrizolatii pentru poduri si alte suprafeţe 
circulate. Determinarea absorbţiei de apa.
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SR EN 14224 : 2006 Foi pentru hidroizolatii. Hidrizolatii pentru poduri si alte suprafeţe 
circulate. Determinarea aptitudinii la fisurare a tablierelor.

SR EN 14691:2005 Foi pentru hidroizolatii. Flidroizolatii pentru poduri. Determinarea 
compatibilităţii prin condiţionare termica

SR EN 14692 : 2005 Foi pentru hidroizolatii. Hidroizolatii pentru poduri. Determinarea 
rezistentei la compactare a stratului bituminos

SR EN 14693 : 2007 Foi pentru hidroizolatii. Hidroizolatii pentru poduri Determinarea 
comportării foilor bitumate in timpul aplicării masticului asfaltic.

SR EN 14694 : 2005
Foi pentru hidroizolatii. Hidroizolatii pentru poduri Determinarea 
rezistente la presiunea dinamica a apei după degradarea prin 
pretratare.

SR EN 14695: 2010 Foi pentru hidroizolatii. Foi bitumate armate pentru hidroizolarea 
podurilor de beton. Definiţii si caracteristici.

SR EN 15050 : 2007 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri.
SR EN 12350-1:2009 încercare pe beton proaspăt. Partea 1. Eşantionare.
SR EN 12350-4:2009 încercare pe beton proaspăt. Partea 4. Grad de compactare.
SR EN 12350-6:2009 încercare pe beton proaspăt. Partea 6. Densitatea.

SR EN 12390-1 : 2002 încercarea pe beton intarit. Partea 1. Forma, dimensiuni si alte condiţii 
pentru epruvete si tipare

SR EN 12390-2: 2009 încercarea pe beton intarit. Partea 2. Pregătirea si conservarea 
epruvetelor.

SR EN 12390-3 : 2009 încercarea pe beton intarit. Partea 3. Rezistenta la compresiune a 
epruvetelor.

SR EN 12390-4 : 2002 încercarea pe beton intarit. Partea 4. Rezistenta la compresiune. 
Caracteristicile maşinilor de incercare.

SR EN 12390-5: 2009 încercarea pe beton intarit. Partea 5. Rezistenta la intindere prin 
incovoiere.

SR EN 12390-6: 2010 încercarea pe beton intarit. Partea 6. Rezistenta la intindere prin 
despicare.

SR EN 12390-7: 2009 încercarea pe beton intarit. Partea 7. Densitatea betonului intarit.

SR EN 12390-8: 2009
încercarea pe beton intarit. Partea 8. Adâncimea de pătrundere a apei 
sub presiune.

SR EN 12504-1:2009
încercare pe beton in structuri. Partea 1. Carote. Prelevare, examinare 
si incercari la compresiune.

SR EN 12504-2:2002
încercare pe beton in structuri. Partea 2. încercări nedistructive. 
Determinarea indicelui de recul.

SR EN 12504-3:2006
încercare pe beton in structuri. Partea 3. Determinarea forţei de 
smulgere.

SR EN 12504-4:2004
încercare pe beton. Partea 4. Determinarea vitezei de propagare a 
ultrasunetelor.

SR EN 12620:2008 Agregate pentru beton
SR EN 1337-1:2000 Reazeme pentru structuri. Partea 1. Reguli de proiectare.
SR EN 1337-3:2004 Aparate de reazem. Partea 3. Aparate de reazem din elastomeri.
SR EN 13670-1:2002 Execuţia strcuturilorde beton. Partea 1. Condiţii comune.
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SR EN 13880-5:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 5. Metode 
de incercare pt determinare indicelui de curgere.

SR EN 14188-1:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 1. 
Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald.

SR EN 14188-2:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2. Specificaţii pentru 
produsele de colmatare aplicate la rece.

SR EN 14188-3:2006
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3. Specificaţii pentru 
produse prefabricate de colmatare a rosturilor aplicate la cald.

SR EN 14188-4:2009
Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 4. Specificaţii pentru 
amorsele utilizate cu produsele de colmatare a rosturilor.

SR EN 15167-1:2007 Zgura granulata de furnal macinata pentru utilizare in beton, mortar si 
pasta. Partea 1. Definiţii, specificaţii,...

SREN 15167-2:2007
Zgura granulata de furnal macinata pentru utilizare in beton, mortar si 
pasta. Partea 2. Evaluarea conformităţii.

SR EN 15466-1:2009
Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece si la 
cald. Partea 1. Determinarea omogenităţii.

SR EN 15466-2:2009
Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece si la 
cald. Partea 2. Determinarea rezistentei la produse alcaline.

SR EN 15466-3:2009 Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece si la 
cald. Partea 3. Determinarea conţinutului de materii solide

SR EN 1744-1:2010
încercări pentru determinarea prop[rietatilor chimice ale agregatelor. 
Parteal. Analiza chimica.

SR EN 196-1:2006
Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea rezistentelor 
mecanice.

SR EN 196-2:2006 Metode de incercari ale cimenturilor. Analiza chimica.

SR EN 196-3:2009
Metode de inceracari ale cimenturilor. Partea 3. Determinarea timpului 
de priza si a stabilitatii.

SR EN 1964:2007
Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea cantitativa a 
componentelor.

SR EN 196-5:2006
Metode de incercari ale cimenturilor. încercarea de puzzolanicitate a 
cimenturilor puzzolanice.

SR EN 196-6:2010 Metode de inceracari ale cimenturilor. Partea 6. Determinarea fineţii.
SR EN 196-7:2007 Metode de incercari ale cimenturilor. Prelevare si pregătire a probelor

SR EN 196-8:2004
Metode de incercari ale cimenturilor. Căldură de hidratare. Metoda prin 
dizolvare.

SR EN 196-9:2004
Metode de incercari ale cimenturilor. Căldură de hidratare. Metoda 
semiadiabatica.

SR EN 196-10:2007
Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea conţinutului de 
crom.

SR EN 197-1:2002 Ciment. Compoziţie, specificaţii, criterii de conformitate.
SR EN 197-2:2002 Ciment. Partea 2. Evaluarea conformităţii.
SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor.
SR EN 1990 NA: 2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa Naţionala
SR EN 1991-2:2004 Eurocod 1. Acţiuni asupra structurilor. Partea 2. Acţiuni din trafic la
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poduri.

SR EN 1991-2 NB:2006 Eurocod 1. Acţiuni asupra structurilor. Partea 2. Acţiuni din trafic la 
poduri. Anexa Naţionala

SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1. Reguli 
generale si reguli pentru clădiri.

SR EN 1992-2:2006 Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton. Partea 2. Poduri de beton. 
Proiectare si prevederi constructive.

SR EN 1992-2 NA: 2006 Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton. Partea 2. Poduri de beton. 
Proiectare si prevederi constructive. Anexa Naţionala.

SR EN 450-1:2008 Cenuşa zburătoare pentru beton. Partea 1. Definiţii, condiţii si criterii de 
conformitate.

SR EN 450-2:2006 Cenuşa zburătoare pentru beton. Partea 2. Evaluarea conformităţii.

SR EN 480-1:2007 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Metode de incercare. Partea 1 
Beton si mortar de referinţa pentru incercari

SR EN 480-2:2007 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Metode de incercare. Partea 2 
Determinarea timpului de priza

SR EN 480-6:2006 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Metode de incercare. Partea 6 
Analiza in infrarosu

SR EN 480-8:2003 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Metode de incercare. Partea 8. 
Determinarea conţinutului de material convenţional uscat.

SR EN 480-10:2009 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Metode de incercare. Partea 10 
Determinarea conţinutului de cloruri solubile in apa

SR EN 480-14:2007
Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Metode de incercare. Partea 14 
Determinarea efectului asupra tendinţei de coroziune a otelului

SR EN 524-1:2003
Teci de banda de otel pt cabluri de precomprimare. Metode de 
incercare. Partea 1 Determinarea formei si dimensiunilor

SR EN 524-2:2003
Teci de banda de otel pt cabluri de precomprimare. Metode de 
incercare. Partea 2 Det comportării la flexiune

SR EN 524-4:2003
Teci de banda de otel pt cabluri de precomprimare. Metode de 
incercare. Partea 4 Det rezistentei la sarcini laterale

SR EN 524-5:2003
Teci de banda de otel pt cabluri de precomprimare. Metode de 
incercare. Partea 5 Determinarea rezistentei la tracţiune

SR EN 524-6:2003
Teci de banda de otel pt cabluri de precomprimare. Metode de 
incercare. Partea 6 Determinarea etanseitatii

STAS 6657/2 - 1989
Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. 
Reguli si metode de verificare a calitatii.

SR EN 933-1:2002
încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 1. Determinarea granulozitatii prin cernere.

SR EN 933-2:1998
încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 2. Analiza granulometrica. Site de control, 
dimensiuni nominale ale ochiurilor.

SR EN 933-3:2002
încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 3. Determinarea formei granulelor. Coeficient de 
aplatizare.
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SR EN 933-5:2001
încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 5. Determinarea procentului de suprafeţe sparte in 
agregate.

SR EN 933-6:2002
încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 6. Evaluarea caracteristicilor suprafeţei. Coeficient 
de curgere a agregatelor.

SR EN 933-8:2001
încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 8. Evaluarea pârtilor fine. Determinarea 
echivalentului de nisip.

SR EN 933-9:2009 încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 9. Evaluarea pârtilor fine

SR EN 933-10:2009
încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 10. Evaluarea fineţii. Determinarea granulatiei 
filerului agregatelor

SR EN 933-11:2009
încărcări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
agregatelor. Partea 11 încercarea de clasificare a componentelor 
agregatelor grosiere reciclate.

SR EN 934-1:2008
Aditivi pentru beton, mortar si pasta. 1. Aditiv pentru mortar de zidărie. 
Cerinţe comune

SR EN 934-2:2003
Aditivi pentru beton, mortar si pasta. 2 Aditivi pentru beton. Definiţii, 
condiţii...etc

SR EN 934-3:2010 Aditivi pentru beton, mortar si pasta.3 Aditivi pentru mortar de zidărie. 
Definiţii, condiţii etc.

SR EN 934-4:2009
Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 4. Aditivi pentru paste pt 
cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare, 
etichetare.

SR EN 934-5:2007 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. 5 Aditivi pentru beton aplicat prin 
pulverizare. Definiţii, condiţii conformitate, marcare. Etc...

SR EN 934-6:2002 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. 6. Eşantionare, control si 
evaluarea conformităţii.

SR EN 12350-2:2009 încercare pe beton proaspăt. Partea 2. încercarea de tasare.
SR EN 12350-3:2009 încercare pe beton proaspăt. Partea 3. încercarea VEBE.

SR EN 12350-5:2009
încercare pe beton proaspăt. Partea 5. încercarea cu masa de 
răspândire.

SR EN 12350-7:2009
încercare pe beton proaspăt. Partea 7. Conţinut de aer. Metoda prin 
presiune.

SR EN 10080:2005 Oteluri pentru armarea betonului
STAS 7064-1978 Bitumuri pentru lucrări de hidroizola îi

STAS 11342:1979
Emulsii bituminoase anionice cu rupere lentă pentru lucrări de 
hidroizolaQii

SR EN 523:2004
Teci de banda de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, 
condiţii, control de calitate.

STAS 4834/ 1986 Guri de scurgere din fontă pentru poduri
STAS 2924/ 1991 Poduri pe sosea. Gabarite.
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STAS 3221 / 1986 Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incarcare.
STAS 5626 - 1992 Poduri. Terminologie
STAS 8270/ 1986 Poduri de sosea. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie.

STAS 12313/ 1985
Poduri de cale ferata si sosea. încercarea pe stand a elementelor 
prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat.

STAS 12504/ 1986
Poduri de cale ferata, de sosea si pasarele. încercarea suprastructurilor 
cu acţiuni de proba.

STAS 10111/1-1977
Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri de zidărie beton si beton 
armat. Prescripţii de proiectare.

STAS 10111/2-1987 Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si 
beton precomprimat. Prescripţii de proiectare.

Lista nu este limitativa, executantul poate utiliza si alte prevederi tehnice aplicabile, in vigoare la data efectuării 
lucrărilor dar care sa nu diminueze nivelul de calitate cerut prin acest proiect.

3. INFRASTRUCTURI -  SĂPĂTURĂ PENTRU FUNDAŢII DIRECTE -RADIERE

3.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capito) se refera ta execuţia fundaţiilor directe în incinta deschisa. Prevederite prezentutui capitot sunt apticabite 
radierelor, precum si elementelor de fundare a culeelor, a sferturilor de con, a scărilor si casiurilor.

3.2. CONDIŢII TEHNICE PENTRU EXECUŢIA FUNDAŢIILOR DIRECTE SI RADIERELOR ÎN INCINTA DESCHISA, CU 
SPRIJINIRI DIN DULAPI SAU PALPLANSE
Antreprenorul va supune aprobării Consultantului o documentaţie cu tehnologia preconizata pentru 
execuţie.
Documentaţia va conţine:
* dimensiunile incintei (lungime, lăţime, adâncime) si poziţionarea acesteia în raport cu coordonatele 
de trasare ale axelor infrastructurii;
* soluţia si detalii de sprijinire a incintei;
* tehnologia de execuţie a sprijin irilor (inclusiv recuperarea, transportul si depozitarea acestora);
* tehnologia de turnare a betonului în concordanta cu normele actuale de betonare, inclusiv masurile 
prevăzute pentru asigurarea calitatii betonului si elim inării oricăror motive de neconformitate;
* masurile ce se propun privind execuţia de calitate a lucrărilor si condiţiile de execuţie ale acesteia;
* modul de urmărire a execuţiei de către executant;
* justificările necesare privind nedeformabilitatea incintei în timpul săpăturilor (eventual prin note de 
calcul);
* compoziţia si caracteristicile betoanelor;
* procedeul de betonare în interior pe toata înălţimea fundaţiei;
Antreprenorul va lua toate masurile pentru pastrarea formei incintei, menţinerea pe poziţie în timpul 
săpăturilor până la cota propusa, ţinând seama de tolerantele prevăzute în norme, 
înainte de a începe săpăturile, antreprenorul va informa consultantul, în timp util, pentru a-i permite 
acestuia sa faca toate verificările privind amplasamentul, dimensiunile, încadrarea în tolerante si daca 
instalaţiile necesare săpăturilor sunt în stare de funcţionare.
După ajungerea la cota si term inarea lucrărilor de săpătură, antreprenorul va convoca comisia de 
recepţie a fazei determinante, care va face toate verificările privitoare la poziţia si stabilitatea incintei, 
precum si asupra naturii terenului de fundare si a cotei de fundare si va aproba începerea betonarii 
fundaţiei.
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Natura, provenienţa si calitatea materialelor necesare pentru execuţia fundaţiilor executate în incinta, 
vor corespunde claselor de rezistenta ale betoanelor specificate în proiect.
Daca betonarea se prevede a se efectua cu beton turnat sub apa, aceasta va satisface condiţiile 
privind betonarea sub apa cu ajutorul mai multor pâlnii, prin metoda "Contractor" astfel ca sa se 
asigure omogenitatea betonului si evitarea segregării si stratificării.

4. INFRASTRUCTURI -  CULEE/PILE

4.1. GENERALITĂŢI
Culeele sunt elemente de infrastructura care asigura rezemarea traveelor de capat si fac racordarea cu 
rampele.
Pilele sunt elemente de infrastructura care asigura rezemarea traveelor intermediare.

4.2. CONDIŢIILE DE EXECUŢIE ALE CULEELOR/PILELOR
Execuţia culeelor/PILELOR nu se poate face decât pe baza de proiect.
Adâncimea de fundare se stabileşte pe considerente de rezistenta si stabilitate la încărcări statice si 
dinamice si de asigurare contra afuierilor.
Infrastructurile vor trebui sa respecte condiţiile prevăzute în proiect, din NP 115-04 " Normativ privind
proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru poduri" si în prezentul caiet de
sarcini.
Nu este admisa fundarea infrastructurilor sub adâncimea de îngheţ prevăzută în STAS 6054 -  77 
"Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României".
Nu este admisa fundarea infrastructurilor fara existenta studiilor geotehnice, adecvate sistemului de 
fundare adoptat. Executantul are obligaţia sa urmareasca corespondenta dintre
stratificatia prevăzută în proiect si cea reala si sa semnaleze Consultantului orice nepotrivire, în scopul 
stabilirii masurilor necesare.
începerea execuţiei infrastructurilor, se va face în urma trasării de către executant a axelor fundaţiilor. 
După term inarea trasării, executantul va înştiinţa Consultantul care urmeaza sa-si dea avizul pentru 
începerea lucrărilor. După term inarea fundaţiilor se vor efectua, de către antreprenor, noi măsurători. 
Antreprenorul are obligaţia sa semnaleze Consultantului orice abateri de la trasarea iniţiala si sa 
propună soluţii de remediere în cazul unor eventuale nepotriviri. Măsurătorile se vor repeta si după 
term inarea elevaţiilor în scopul determinării exacte a lungimii suprastructurii.
Eventualele corectări se vor face pe baza propunerilor antreprenorului si numai cu aprobarea 
Consultantului si cu avizul Proiectantului.
Lucrările la fundaţii, radiere, elevaţii, etc. se vor executa numai pe baza de proiect.
Modul de cofrare si tratare a suprafeţelor infrastructurilor va avea acordul Consultantului, iar la 
cererea acestuia chiar pe baza de proiect de arhitectura.
La elevaţiile infrastructurii acestei lucrări se va acorda o deosebita atentie aspectului arhitectural. Se 
recomanda folosirea elementelor de apareaj arhitectural la cofrajele de fata văzută, care vor fi 
aprobate de către Consultant si Proiectant.

4.3 MATERIALELE DE CONSTRUCŢIE FOLOSITE LA EXECUŢIA INFRASTRUCTURILOR

4 .3 .1 . A gregate
Agregatele vor corespunde SR EN 12620/2003 Agregate pentru beton si " Codului de practica pentru 
executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012-99;
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj. 
Partea levigabila este de max. 2%.
Se va folosi pietriş de râu, sorturile 7 - 16 si 16 - 31. Partea levigabila admisa la pietriş este de 0,5%.
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- Amestecul format din sorturile de agregate, nisip 0 - 3; 3-7; pietriş 7 - 16 si 16 - 31, se va înscrie în 
zona foarte buna a lim itelor granulometrice;
- Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate;
- Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

4 .3 .2 . Ciment
Cimentul va corespunde SR EN 197-1:2002, SR 3011-1996 si SR 7055 - 1996.
Cimentul se va livra în cantitati astfel determinate, încât stocul rezultat sa fie consumat în max. 2 luni. 
Nu se admite amestecarea cimenturilor de diferite clase si tipuri si utilizarea lor ca atare. Pentru 
fiecare tip de ciment se va asigura o încăpere, un siloz sau un bunker separat, avându-se în vedere si 
starea de conservare.

4 .3 .3 . Armaturi
Armaturile trebuie sa respecte planurile de execuţie din proiect. Restul condiţiilor sunt cele prevăzute 
în capitolul "Armaturi".

4 .3 .4 . B etoane
Betoanele vor respecta clasele prevăzute în proiect. Prepararea betonului va respecta prevederile din 
capitolul "Betoane", iar turnarea betonului se va executa în funcţie de sistemul de fundare si 
prevederile "Codului de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat "- indicativ NE 012-1999.
Betoanele, cu excepţia stratului de egalizare de sub fundaţii, vor fi produse in instalaţii centralizate in baza reţetelor de fabricaţie 

stabilite de laboratorul de incercari.

4 .3 .5 . Apa
Apa utilizata la prepararea betoanelor cât si la stropirea lor trebuie sa corespunda condiţiilor tehnice 
prevăzute în SR EN 1008:2003.

4 .4 . R em edierea d efecte ior
In cazul când o parte a infrastructurii sau întreaga infrastructura nu corespunde prevederilor proiectului si prezentului caiet de 
sarcini, antreprenorul este obligat sa execute remedierile necesare.
După recunoaşterea si analiza defectelor, înaintea începerii lucrărilor de remediere, antreprenorul 
propune spre aprobare Inginerului programul de reparaţii, care va avea avizul Proiectantului.
Reparaţiile intra în sarcina antreprenorului.
Pentru remedierea defectelor de natura sa afecteze calitatea structurii, siguranţa si durabilitatea în 
exploatare se va proceda astfel:
* întocmirea releveului detaliat al defectelor;
* cercetarea cauzelor, procedându-se si la efectuarea de încercări, investigaţii sau calcule 
suplimentare;
* evaluarea consecinţelor posibile pe termen scurt sau mai lung;
* întocmirea unui dosar de reparaţii însotit de toate justificările necesare.
în  funcţie de constatările si de studiile efectuate, Consultantul poate sa procedeze astfel:
* sa acorde viza proiectului de reparaţii, cu eventuale observaţii;
* sa prevada demolarea unei parti sau a întregii lucrări;
* sa solicite unui expert atestat expertizarea lucrării, aceasta conţinând soluţia de remediere;
în cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea si culoarea suprafeţelor, dar care nu afecteaza 
siguranţa si capacitatea portanta a lucrării, remedierile se pot efectua astfel:
* defectele minore pot fi corectate prin degresare, spalare, rabotare sau tencuire cu mortar special;
* în cazul defecţiunilor mai importante, antreprenorul va propune Consultantului un program de 
remediere, pe care-l va analiza si aproba ca atare sau cu completările necesare.
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Pe suprafeţele văzute, cu parament fin, este interzisa sclivisirea simpla.
Fisurile deschise care pot compromite atât aspectul cât si durabilitatea lucrării, vor fi tratate, 
respectând prevederile Normativului C 149-88, privind procedee de reparare a elementelor din beton 
si beton armat si cele din capitolul "Repararea structurilor de rezistenta din beton, beton armat si 
beton precomprimat" din prezentul caiet de sarcini.

4 .5 . D ispoziţii finaie
Suprafeţele de beton aparente ale elevaţiilor de infrastructura vor fi vopsite cu materiale de protecţie 
anticoroziva, conform prescripţiilor de la "Repararea structurilor de rezistenta din beton, beton armat 
si beton precomprimat" din prezentul caiet de sarcini.

BB-CONSsriUATBOLBOŞI-jud.Gorj

5. SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT

5.1 . GENERALITĂŢI
Prezentul capitol se refera la lucrările sau părţile de lucrări executate din beton armat in suprastructurile de poduri si anume 
elemente turnate monolit din beton armat;

Suprastructurile din beton armat se vor executa numai pe baza unui proiect elaborat de către o 
organizaţie de proiectare autorizata, cu respectarea stricta a prevederilor din SR EN 1992-1:2004, SR 
EN 1992-2:2005, STAS STAS 10111/2-87"Suprastructuri din beton, beton armat si beton 
precomprimat -  prescripţii de proiectare" si în special a capitolului 5.
Se vor respecta si prevederile SR EN 206:2002- Beton: proprietăţi, preparare, punere in opera si 
condiţii de calitate, SR EN 197:2004-Ciment: compozitiespecificatii si creterii de conformitate ale 
cimenturilor uzuale, SR EN 10080:2005-0tel beton.Otel sudabil. Generalităţi.
Proiectul pe baza caruia se vor realiza suprastructurile din beton armat, va cuprinde detaliile de 
execuţie a suprastructurii si programul de asigurare a calitatii lucrărilor.
Proiectul de organizare a lucrărilor, la fiecare lucrare în parte va fi întocm it de către antreprenor si va 
preciza în special locul si condiţiile de depozitare si de întreţinere ale materialelor, componentelor, 
prefabricatelor si ale oricăror altor dispozitive necesare execuţiei.
La execuţia suprastructurilor din beton armat se vor respecta detaliile din proiect ''Codul de practica 
pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012-2007 si 
prevederile din prezentul caiet de sarcini.

5 .2 . COFRAJE
Cofrajele pentru suprastructurile din beton armat, sau parti ale acestora, vor respecta condiţiile de 
calitate precizate în planşe. în  principiu, acestea pot fi de trei tipuri:
*cofraje obişnuite utilizate la suprafeţe nevăzute;
*cofraje de fata văzută, utilizate la suprafeţele expuse vederii (grinzi, placi si stâlpi);
*cofraje cu tratare speciala, utilizate la elementele de suprastructura precum: grinzi marginale, lise de 
parapete, parapete, etc.
Antreprenorul poate propune soluţii proprii de tratare a fetei văzute a betoanelor, pentru care va 
obţine aprobarea beneficiarului.
La realizarea cofrajelor pentru suprastructurile din beton armat, se va tine seama de prevederile 
''Codului de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat"- 
indicativ NE 012-99, precum si de cele cuprinse în capitolul "Cofraje".
La realizarea tiparelor (cofrajelor) pentru realizarea elementelor prefabricate se va tine seama de 
prevederile ''Codului de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat"- indicativ NE 013-02, precum si de cele cuprinse în capitolul "Cofraje".
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5 .3 . MATERIALE DE CONSTRUCŢIE

5 .3 .1 . A gregate
Agregatele vor corespunde STAS 1667 - 76 "Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu 
lianţi m inerali", SR EN 12620-2003 Agregate pentru beton si ''Codul de practica pentru executarea 
lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012-99 si ''Codului de practica 
pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat"- indicativ NE 013-02. 
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj. 
Pietrişul: se va folosi pietriş de râu sau criblura, 7 (8) - 16 si 16 - 31 (25) mm. care se vor înscrie în 
zona foarte buna a curbei granulometrice.
în  funcţie de clasa betonului, acesta se poate realiza din trei sau patru sorturi de agregate si anume: 
nisip sorturile 0 - 3; 3 - 7; 
pietriş sorturile 7 -16 si 16 - 31; 
criblura sorturile 8-16 si 16-25.
Amestecul format din cele trei (sau patru sorturi) se va înscrie în zona foarte buna a lim itelor 
granulometrice.
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate.
Antreprenorul va lua masurile necesare pe şantier pentru a se evita depuneri de praf pe agregate.

5 .3 .2 . Ciment
Cimentul va corespunde SR EN 197-1:2002, SR 3011 - 1996, SR 1500- 1996, SR 7055 -  1996.
Cimentul se va aproviziona în cantitati astfel determ inate încât stocul rezultat sa fie consumat în 
maximum doua luni. Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarea acestor amestecuri. 
Pentru fiecare marca de ciment se va asigura o încăpere, un siloz sau un bunker separat. Starea de 
conservare se va verifica periodic, conform prevederilor din ''Codul de practica pentru executarea 
lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat"- indicativ NE 012-99 si "Codului de practica 
pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat"- indicativ NE 013-02.

5 .3 .3 . Armaturi
Armaturile trebuie sa respecte planurile de execuţie din proiect. Otelul beton livrat pe şantier va 
corespunde caracteristicilor prevăzute în SR EN 10080:2005-0tel beton.Otel sudabil. Generalităţi, 
STAS 438/1-89 "Otel beton laminat ta cald. Mărci si condiţii tehnice generale de calitate" si STAS 
438/2-91 "Sârma trasa pentru beton armat" si va fi însotit de certificatele de calitate si de 
conformitate ale producătorului.
Domeniu de utilizare, dispoziţiile constructive si modul de fasonare al armaturilor vor corespunde 
prevederilor din "Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat" - indicativ NE 012-99.
înainte de fasonarea armaturilor, otelul beton se curata de praf si noroi, de eventualele urme de 
rugina sau ulei si de alte impurităţi.
înlocuirea unor bare din proiect, de un anumit diametru, cu bare de alt diametru, dar cu aceeaşi 
secţiune totala se va face numai cu acordul proiectantului.
Antreprenorul va face verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere 
tehnica, alungirea relativa la rupere, numărul de îndoiri la care se rupe otelul, etc.) în condiţiile 
precizate de "Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat"- indicativ NE 012-99 si "Codului de practica pentru executarea lucrărilor din beton, 
beton armat si beton precomprimat"- indicativ NE 013-02
La aprovizionarea, fasonarea si montarea armaturilor se va tine cont de prevederile din capitolul 
"Armaturi".

5 .3 .4 . B etoane
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Compoziţia betonului proiectat se Stabileşte pe baza de încercări prelim inare, conform ''Codului de 
practica pentru betoane" NE 012-99, folosindu-se materialele aprovizionate, stabilite si verificate de 
către un laborator autorizat.
La adoptarea retetei la statia de betoane, se va tine seama de capacitatea si tipul betonierei, de 
umiditatea agregatelor, iar pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor 
componente si a betonului.
Betoanele se prepara în statii de beton verificate si atestate.
Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face în greutate.
Abaterile limita se vor încadra în prevederile capitolului "Betoane" din prezentul Caiet de sarcini si ale 
"Codului de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat"- 
indicativ NE 012-99 -Anexa 111-1.
Folosirea plastifiantilor, antrenatorilor de aer, etc. se admite numai cu aprobarea beneficiarului, ţinând 
cont de prevederile capitolului "Betoane" din prezentul Caiet de sarcini.
Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum si după fiecare schimbare de stare atmosferica. în 
timpul turnării trebuie asigurat ca betonul sa umple complet formele în care este turnat, pătrunzând în 
toate colturile si nelasând locuri goale.
Betonul preparat având, de regula, temperatura înainte de turnare cuprinsa între 5-30°C, trebuie 
turnat în cofraje în maximum 1 ora în cazul folosirii cimenturilor obişnuite si 1/2 ora când se utilizează 
cimenturi cu priza rapida. în  situaţia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C se iau masuri 
suplimentare, cum este si utilizarea de aditivi întârzietori, conform "Codului NE 012-99" si Codului NE 
013-02. Betonul adus în vederea turnării nu trebuie sa aiba agregatele segregate. în  perioada dintre 
preparare si turnare, se interzice adaugarea de apa în beton. La turnarea betonului trebuie respectate 
regulile din "Codul NE 012-99" si Codului NE 013-02. Jgheaburile si autospecialele de transport beton, 
etc. vor trebui păstrate curate si spalate după fiecare întrerupere de lucru.
La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanice de compactare ca vibratoare de cofraj si 
vibratoare de adâncime, iar în timpul compactării betonului proaspăt, se va avea grija sa nu se 
producă deplasări sau degradări ale armaturilor si cofrajelor.

5 .4 . RECEPŢIA LUCRĂRILOR

5 .4 .1 . în cercarea  !ucrari!or
Antreprenorul are în întregime, în sarcina sa, cheltuielile de încercare a lucrărilor precizate în proiect 
sau prin standardele si normativele în vigoare. Aceste încercări se executa în prezenta Consultantului 
si Proiectantului.
Tot antreprenorul are în sarcina asigurarea cam ioanelor sau a convoaielor necesare încercării precum 
si dispozitivele, schelele sau accesele necesare efectuării operaţiunilor de măsurare.
Proiectele de încercare se vor întocmi de către o firma specializata, care poate fi chiar firma care a 
proiectat lucrarea.
Operaţiunile de încercare propriu-zise si prelucrarea datelor vor fi efectuate de către o firma 
specializata, ce va fi acceptata de proiectant si beneficiar.

5.5. REFACEREA LUCRĂRILOR CU DEFECTE
în cazul când o parte, sau întreaga lucrare, nu corespunde prevederilor din proiect si din caietul de 
sarcini, antreprenorul este obligat sa execute remedierile necesare. După recunoaşterea si analiza 
defectelor, înaintea începerii lucrărilor de remediere antreprenorul propune Consultantului programul 
de reparaţii spre aprobare.
Pentru remedierile defectelor de natura sa afecteze calitatea structurii, siguranţa si durabilitatea în 
exploatare, Constructorul va proceda astfel:
* efectuarea releveului detaliat al defectelor;
* evaluarea consecinţelor posibile pe termen scurt sau mai lung;

BB-CONSsrlUATBOLBOŞI-jud.Gorj

CAIET DE SARCINI Comuna BOLBOSI
64



Jk a .  -
UATBOLBOŞI-jud.Gorj

"CONTINUARE LUCRĂRI la POD b.a. L=12.5m peste râul Jilţ pe DC 71 
Bolbosi-Balacesti, jud.Gorj"

Faza: PT+DE Pr. 309/2018 BB-CONSsrl

* asigurarea unei expertize tehnice efectuata de către expert tehnic atestat, care va evalua situaţia si 
va da soluţii de remediere;
* întocmirea unei documentaţii de reparaţii, însoţita de toate justificările necesare;
* montarea în lucrare a dispozitivelor de control necesare, eventual sa asigure personal de execuţie; 
în  funcţie de constatările si de studiile efectuate, beneficiarul poate sa procedeze astfel:
* sa acorde viza documentaţiei de reparaţii, cu eventuale observaţii;
* sa prevada demolarea unor parti, sau a întregii lucrări si refacerea lor pe cheltuiala antreprenorului; 
în  cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea si culoarea suprafeţelor, dar care nu afecteaza 
siguranţa si capacitatea portanta a lucrării reparaţiile se pot efectua astfel:
* defectele minore se pot corecta prin degresare, spalare, rabotare sau rebetonare cu betoane speciale 
aderente;
* în cazul defecţiunilor mai importante, antreprenorul poate propune beneficiarului un program de 
remediere, care va fi analizat si aprobat ca atare, sau cu completările necesare.
La suprafeţele văzute cu parament fin este interzisa sclivisirea simpla. Atunci când totuşi se aplica, 
aceasta nu se va face decât cu aprobarea Consultantului.
Fisurile deschise care pot compromite, atât aspectul cât si durabilitatea structurii, vor fi tratate, 
respectând prevederile Normativului C 149-88, privind procedeele de reparare a elementelor din beton 
si beton armat. Tratarea fisurilor se poate face si cu materiale speciale, pe baza unei tehnologii avizate 
de către beneficiar si a instrucţiunilor specifice de aplicare ale materialelor respective.
La term inarea lucrărilor antreprenorul va efectua o verificare a întregii lucrări si va asigura degajarea 
tuturor spatiilor (sprijiniri, susţineri, depozite, etc.) pentru a permite lucrul liber al structurii.

6. SCHELE SI EŞAFODAJE

6.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol se refera la lucrările provizorii, care folosesc la realizarea lucrării definitive si care, în 
funcţie de destinaţie, se clasifica în:
* eşafodaje si cintre ce suporta structuri în curs de realizare;
* schele de serviciu destinate a suporta deplasarea personalului cu scule si materiale de lucru;
* dispozitive de protecţie la lucru sub circulaţie, împotriva căderii de materiale, scule, etc.;
Lucrările provizorii se executa de către antreprenor pe baza de proiect si se aproba de către 
Consultant pe baza avizului Proiectantului lucrării definitive.

6.2. PROIECTAREA LUCRĂRILOR PROVIZORII
Proiectul poate fi întocm it de către antreprenor sau de către orice unitate de proiectare autorizata. 
Proiectul trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
* sa asigure securitatea lucratorilor si lucrărilor definitive;
* sa tina cont de datele impuse de lucrarea definitiva;
* sa adopte scheme statice simple, evitând pe cât posibil elementele solicitate la încovoiere, care au 
deformaţii mari;
* sa fie rezistente si rigide;
* sa permită montarea rapida si decofrarea lenta si sigura prin intermediul dispozitivelor de 
descintrare;
* sa nu obtureze albia si sa asigure spatiile necesare sub pod;
* deformatiile lucrărilor provizorii nu trebuie sa producă defecte la betonul în curs de priza sau întărire;
* sa cuprindă succesiunea detaliata a tuturor fazelor;
* sa cuprindă piese scrise explicative si planşe de execuţie;
Un exemplar complet din proiect trebuie sa existe în permanenta pe şantier la dispoziţia 
Consultantului.

CAIET DE SARCINI Comuna BOLBOSI 65



JAT BOL

"CONTINUARE LUCRĂRI la POD b a. L=12.5m peste râul Jilţ pe DC 71 
Bolbosi-Balacesti, jud.Gorj"

BB-CONS srlBOŞI-jud.Gorj Faza: PT+DE Pr. 309/2018

Planşele de execuţie trebuie sa definească geometria lucrărilor provizorii ca si natura si caracteristicile 
tuturor elementelor componente.
Din planşe trebuie sa rezulte următoarele:
* masurile luate pentru asigurarea stabilitatii si protecţiei fundaţiilor;
* modul de asamblare a elementelor componente ale cintrelor, eşafodajelor si schelelor;
* reazemele elementelor portante care trebuie sa fie compatibile cu propria lor stabilitate si a 
elementelor pe care sprijină;
< sistemul de contravântuire ce trebuie asigurat în spaţiu, după cele trei dimensiuni;
* dispoziţiile ce trebuie respectate în timpul manipulărilor si pentru toate operaţiile de reglare, calare, 
descintrare, decofrare, demontare;
* contrasagetile si tolerantele de execuţie;
* modul de asigurare a punerii în opera a betonului, libertatea de deformare a betonului sub efectul 
contracţiei si precomprimarii;
* dispozitivele de control ale deformatiilor si tasarilor.
Din piesele scrise trebuie sa rezuite următoarele:
* specificaţia materialelor utilizate, materialele speciale, materialele provenite de la terti;
* instrucţiuni de montaj a lucrărilor provizorii;
* instrucţiuni cu privire la toate elementele a căror eventuala defecţiune ar putea avea consecinţe 
grave asupra securităţii lucrărilor.

6.3. REALIZAREA SI UTILIZAREA LUCRĂRILOR PROVIZORII
Calitatea materialelor, elementelor de inventar si a celor noi, trebuie sa corespunda standardelor în 
vigoare.
Antreprenorul are obligaţia sa prezinte certificate de atestare pentru materialele destinate lucrărilor 
provizorii, atât când se folosesc produse noi, cât si când se refolosesc produse deja utilizate, pentru 
care trebuie sa se garanteze ca satisfac condiţiile de rezistenta si stabilitate. întrebuinţarea de 
elemente refolosibile este autorizata atât timp cât deformatiile lor sau efectele oboselii nu risca sa 
compromită securitatea execuţiei.
Antreprenorul are obligaţia sa scrie pe planşe numărul admisibil de refolosiri.
Materialele degradate se rebuteaza sau se dau la reparat în ateliere de specialitate. în acest din urma 
caz, antreprenorul va justifica valabilitatea reparaţiei, fara ca aceasta justificare sa-i atenueze 
responsabilitatea sa.

6.4. EXECUŢIE, UTILIZARE, CONTROL
Tolerantele aplicabile la lucrările provizorii sunt stabilite în funcţie de tolerantele de la lucrările 
definitive.
Deformatiile lucrărilor provizorii se controlează prin nivelmente efectuate de către antreprenori, fata 
de reperele acceptate de către Consultant.
Rezultatele măsurătorilor se transm it Consultantului si Proiectantului.
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea unor eventuale deformaţii.
Antreprenorul are obligaţia sa asigure întreţinerea regulata a lucrărilor provizorii.

6.5. PRESCRIPŢII COMPLEMENTARE PRIVIND SCHELELE SI EŞAFODAJELE
Proiectul cintrelor, eşafodajelor, cât si montajul acestora în amplasament, se întocmeşte pe 
răspunderea antreprenorului general si se avizeaza de către beneficiar si proiectant.
Pentru dispozitivele secundare, se admite schematizarea de principiu a acestora si prezentarea 
beneficiarului pentru aprobare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea execuţiei.

7. COFRAJE
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7.1. GENERALITĂŢI
Cofrajele sunt structuri provizorii alcătuite, de obicei, din elemente refolosibile, care montate în 
lucrare, dau betonului forma proiectata. în  termenul de cofraj se includ atât cofrajele propriu-zise, cât 
si dispozitivele pentru aşezarea si îmbinarea acestora: buloane, cleme, tiranti, distantieri, etc. care 
contribuie la asigurarea realizării formei dorite.
Cofrajele si susţinerile corespunzătoare lor se executa numai pe baza de proiecte, întocmite de unitati 
de proiectare specializate, în conformitate cu prevederile STAS 7721 -  90, acestea trebuind sa fie 
astfel alcătuite încât sa îndeplinească următoarele condiţii:
* sa asigure obţinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevăzute în proiect, pentru 
elementele ce urmeaza a fi executate, respectându-se înscrierea în abaterile admisibile prevăzute în 
''Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat. 
Indicativ NE 012-99 Anexa 111.1".
* sa asigure suprafeţe netede, fara goluri, fisuri sau alte defecte;
* sa fie etanşe, astfel încât sa nu permită pierderea laptelui de ciment;
* sa fie stabile si rezistente, sub acţiunea încărcărilor care apar în procesul de execuţie;
* sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita, fara a se degrada elementele de beton cofrate, 
sau componentele cofrajelor si susţinerilor;
* sa permită decofrarea uşoara si totala;
* sa permită, la decofrare, o preluare treptata a încărcării de către elementele care se 
decofreaza;
* sa permită închiderea rosturilor astfel încât sa se evite formarea de pene sau praguri;
* sa permită închiderea cu uşurinţa (indiferent de natura materialului din care este alcătuit cofrajul) a 
golurilor pentru controlul din interiorul cofrajelor si pentru scurgerea apelor uzate, înainte de începerea 
turnării betonului;
* sa aiba fetele, ce vin în contact cu betonul, curate, fara crăpături, sau alte defecte;
* materialele din care se executa sa corespunda reglementarilor specifice în vigoare;
Proiectul cofrajelor va cuprinde si tehnologia de montare si decofrare.

7.2. CONDIŢII TEHNICE PENTRU EXECUŢIA COFRAJELOR
în  afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui sa mai îndeplinească următoarele 
condiţii:
* sa permită poziţionarea armaturilor din otel beton prevăzute in desenele de armare;
* sa permită fixarea sigura si în conformitate cu proiectul, a pieselor înglobate din zonele de capat a 
grinzilor (borduri, elemente de rost, prinderile parapetului, etc.);
* sa permită compactarea cât mai buna în zonele de ancorare, în special a grinzilor postîntinse;
* sa asigure posibilitatea de deplasare si poziţia de lucru corespunzătoare a muncitorilor care executa 
turnarea si compactarea betonului, evitându-se circulaţia pe armaturile postîntinse;
* sa fie prevăzute, după caz, cu urechi de manipulare, sa fie prevăzute cu dispozitive speciale pentru 
prinderea vibratoarelor de cofraj, atunci când acestea sunt înscrise în proiect;
* distantierii cofrajului, lasati în beton, sa nu afecteze durabilitatea sau aspectul betonului, sa nu 
introducă încărcări suplimentare asupra structurii;
* cofrajele metalice sa nu prezinte defecte de laminare, pete de rugina pe fetele ce vin în contact cu 
betonul.
Pentru a evita deteriorarea muchiilor betonului, ta execuţia cofrajului se va asigura tesirea acestora. 
Tesirea se va realiza la dimensiunile de 2 x 2 cm, daca în detalii nu se prevede altfel.

7.3. TIPURI DE COFRAJE, TRANSPORT
Cofrajele se pot confecţiona din: lemn sau produse pe baza de lemn, metal sau produse pe baza de 
polimeri. Fetele cofrajelor vor fi din:
* Lemn sau produse pe baza de lemn;
* Tego;
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* cofraj'e prefabricate de t/'p preda/a cu gros/'mea de max.4 cm;
* Doka, Paschal, Peri, etc. tratate cu răşini sau materiale sim ilare;
* Table metalice;
Cofrajele se clasifica din următoarele puncte de vedere:
A) fata de poziţia cofrajului de la turnarea betonului la decofrare:
* cofraje staţionare;
* cofraje mobile (cofraje glisante, cofraje pasitoare);
B) din punct de vedere al utilizării componentelor:
* cofraje de inventar, la care componentele sunt mijloace de inventar si se folosesc de mai multe ori;
* cofraje unicat, la care componentele se utilizează o singura data (de regula acestea sunt din lemn);
* cofraje pierdute, la care componentele intra în alcătuirea elementelor din beton care se toarna pe 
şantier;
* cofraje virtuale, la care betonul se toarna în spatii construite anterior (groapa în care se toarna 
fundaţia).
Pentru aceste din urma cofraje, abaterile fata de dimensiunile de referinţa din proiect, sunt cele 
specifice lucrărilor de pământ si nu cele specifice elementelor din beton turnat în "cofraje reale".
C) fata de calitatea suprafeţei de beton obţinute după decofrare:
* cofraje pentru beton aparent;
* cofraje pentru betoane brute; suprafeţele obţinute fiind acoperite cu tencuiala, placaje etc;

7.4. PREGĂTIREA LUCRĂRILOR DE COFRARE
înainte de fiecare refolosire, cofrajele vor fi revizuite si reparate. Refolosirea cât si numărul de
refolosiri, se vor stabili numai cu acordul Consultantului.
în scopul refolosirii lor, cofrajele vor fi supuse următoarelor operaţiuni:
* curăţirea cu grija, repararea si spalarea lor, înainte si după refolosire; când spalarea se face în 
amplasament, apa va fi drenata în afara (nu este permisa curăţirea cofrajelor numai cu jet de aer);
* tratarea suprafeţelor ce vin în contact cu betonu), cu o substanţa ce trebuie sa uşureze decofrarea, 
în scopul desprinderii uşoare a cofrajului.
în  cazul în care se folosesc substanţe lubrifiante, uleioase, nu este permis ca acestea sa vina în 
contact cu armaturile. Substanţele de ungere a cofrajului trebuie aplicate în straturi uniforme pe 
suprafaţa interioara si trebuie sa nu aiba nici o influenta daunatoare asupra suprafeţei betonului (sa nu 
păteze betonul, sa nu afecteze durabilitatea betonului, sa nu corodeze cofrajul). Agenţii de decofrare 
trebuie sa se aplice uşor si sa-si păstreze proprietăţile neschimbate în condiţii climaterice de execuţie a 
lucrărilor.

7.5. MONTAREA COFRAJELOR
Montarea cofrajelor va cuprinde următoarele operaţii:
* trasarea poziţiei cofrajelor;
* asamblarea si susţinerea provizorie a panourilor;
* verificarea si corectarea poziţiei panourilor;
* încheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
In cazul in care la suprastructura se utilizează cofraje predala rezemarea acestora pe talpa inferioara a profilului metalic se va face 
cu o garnitura elastica cu grosimea de 3-5 mm si latimea de min. 15mm.

7.6. SUSŢINERILE COFRAJELOR
în cazurile în care elementele de susţinere a cofrajelor reazema pe teren, se va asigura repartizarea 
solicitărilor, ţinând seama de gradul de compactare si de posibilităţile de înmuiere, astfel încât sa se 
evite producerea tasarilor.
în  cazurile în care terenul este îngheţat, sau expus îngheţului, rezemarea susţinerilor se va face astfel 
încât sa se evite deplasarea acestora, în funcţie de condiţiile de temperatura.
Pentru consolele tablierului compozit s-au prevăzut elemente de susţinere a cofrajelor incadrate in suprastructura metalica.
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7.7. CONTROLUL SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE A COFRAJELOR
în  vederea asigurării unei execuţii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificări etapizate astfel:
* prelim inar, controlându-se lucrările pregătitoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si 
susţineri;
* în cursul execuţiei, verificându-se poziţionarea în raport cu trasarea si modul de fixare a 
elementelor;
* final, recepţia cofrajelor si consemnarea constatărilor în "Registrul de procese verbale pentru 
verificarea calitatii lucrărilor ce devin ascunse".

8. ARMATURI

8.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol trateaza condiţiile tehnice necesare pentru proiectarea, procurarea, fasonarea si 
montarea armaturilor utilizate la structurile de beton armat si beton precomprimat pentru poduri, 
precum si condiţiile tehnice ce trebuie îndeplinite de armaturile existente care urmeaza sa fie înglobate 
în lucrare.
Pentru condiţiile specifice privind fundaţiile, elevaţiile, suprastructurile din beton armat se vor respecta 
si prevederile din capitolele "Infrastructuri - fundaţii directe; Infrastructuri -  culee, pile; Suprastructuri 
din beton armat; Suprasructuri de tip compozit".

8.2. OTELURI PENTRU ARMATURI
Otelul beton trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în: SR EN 10080:2005, STAS 438/1- 
89; STAS 438/2-91; STAS 438/3-89; STAS 6482/1-73 si STAS 6482/2, 3, 4-80.
Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat si beton precomprimat si domeniile lor de 
aplicare sunt indicate în tabelul următor si corespund prevederilor din ''Codul de practica" indicativ NE 
012-99.
Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a 
importat otelul si trebuie sa fie agrementate tehnic cu precizarea domeniului de utilizare, 
în  certificatul de calitate se va menţiona tipul corespunzător de otel din STAS 438/1, 2, 3 - 89, 91, 98, 
echivalarea fiind făcută prin luarea în considerare a tuturor parametrilor de calitate, 
în  cazul în care exista dubiu asupra modului în care s-a efectuat echivalarea, antreprenorul va putea 
utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor încercărilor de laborator, cu acordul scris al unui 
institut de specialitate si după aprobarea beneficiarului loturilor;
* greutatea neta;
* valorile determinate privind criteriile de performanta.
Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o eticheta, bine legata, care va conţine:
* marca produsului;
* tipul armaturii;
* numărul lotului si al colacului sau legăturii;
* greutatea neta;
* stampila (semnul) de control privind asigurarea calitatii - AQ.
Otelul livrat de furnizori intermediari va fi însotit de un certificat privind calitatea produselor, care va 
conţine toate datele din documentele de calitate eliberate de producătorul otelului beton.

8.3. TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
Barele de armatura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armatura, vor fi transportate si 
depozitate astfel încât sa nu sufere deteriorări sau sa prezinte substanţe care pot afecta armatura 
si/sau betonul, sau aderenta beton -  armatura.
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Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri si diametre, în spatii amenajate si 
dotate corespunzător, astfel încât sa se asigure:
* evitarea condiţiilor care favorizează corodarea armaturii;
* evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale;
* asigurarea posibilităţilor de identificare uşoara a fiecărui sortiment si diametru.
După montarea carcaselor de armatura acestea se vor proteja de intemperii astfel incat sa nu 
ruginească pana la turnarea betonului.

8.4. CONTROLUL CALITATII
Controlul calitatii otelului se va face conform prevederilor prezentate la capitolul 17 din ''Codul de 
practica" NE 012 -  99, anexa 7.1 din Codul de practica NE 013-02 si SR EN 13670:2010-Executia 
structurilor din beton.

8.5. FASONAREA, MONTAREA SI LEGAREA ARMATURILOR
Fasonarea barelor, confecţionarea si montarea carcaselor de armatura, se va face în stricta 
conformitate cu prevederile proiectului.
înainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile proiectului, ţinând 
seama de posibilităţile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspectele tehnologice de 
betonare si compactare. Daca se considera necesar, va face propuneri de modificare, ce vor fi supuse 
aprobării proiectantului.
Armatura trebuie taiata, îndoita si manipulata astfel încât sa se evite:
* deteriorarea mecanica (de ex. crestaturi, loviri);
* ruperi ale sudurilor în carcase si plase sudate;
* contactul cu substanţe care pot afecta proprietăţile de aderenta sau pot produce procese de 
coroziune.
Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte. în  acest scop se vor îndepărtă:
* eventuale impurităţi de pe suprafaţa barelor;
* rugina, în special în zonele în care barele urmeaza a fi înnădite prin sudura.
După îndepărtarea ruginii, reducerea secţiunilor barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile prevăzute 
în standardele de produs.
Otelul - beton livrat în colaci, sau barele îndoite, trebuie sa fie îndreptate înainte de a se proceda la 
taiere si fasonare fara a se deteriora profilul (la întinderea cu troliul, alungirea maxima nu va depăşi 1 
mm/m).
Barele taiate si fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, în asa fel încât sa se evite confundarea 
lor si sa se asigure pastrarea formei si curăţeniei lor, până în momentul montării.
Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. Barele cu profil periodic cu diametrul mai 
mare de 25 mm se vor fasona la cald.
Recomandări privind fasonarea, montarea si legarea armaturilor sunt prezentate în Anexa 11.1. din 
"Codul de practica" indicativ - NE 012-99 si cap. 10 din "Codul de practica" indicativ NE 013-02.

8.6. TOLERANTE DE EXECUŢIE
în  Anexa 11.2. a "Codului de practica"- NE 012-99 sunt indicate abaterile limita la fasonarea si 
montarea armaturilor.
Daca prin proiect se indica abateri mai mici, se respecta acestea.

8.7. REGULI CONSTRUCTIVE
Distantele minime între armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile din beton 
armat monolit, sau preturnat, în funcţie de diferitele tipuri de elemente, se vor considera conform 
STAS 10111/2-87 si NE 012-99.

8.8. ÎNNADIREA ARMATURILOR
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Alegerea sistemului de înnadire se face conform prevederilor proiectului si prevederilor STAS 10111/2- 
87 si NE 012-99. De regula, înnadirea armaturilor se realizează prin suprapunere fara sudura, sau prin 
sudura funcţie de diametrul/tipul barelor, felul solicitării, zonele elementului (de ex. zone plastice 
potenţiale ale elementelor participante la structuri antiseismice).
Procedeele de înnadire pot fi realizate prin:
* suprapunere;
* sudura;

înnadirea armaturilor prin suprapunere trebuie sa se faca în conformitate cu prevederile STAS 
10111/2-87.
înnadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obişnuita (sudare electrica prin 
puncte, sudare electrica cap la cap, prin topire intermediara, sudare manuala cu arc electric prin 
suprapunere cu eclise, sudare manuala cap la cap cu arc electric - sudare în cochilie, sudare în 
semimanson de cupru - sudare în mediu de bioxid de carbon), conform reglementarilor tehnice 
specifice referitoare la sudarea armaturilor din otel - beton (C 28 - 1983 si C 150 - 1999), în care sunt 
indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si condiţiile de execuţie.
Nu se permite folosirea sudurii la înnadirile armaturilor din oteluri ale căror calitati au fost îmbunatatite 
pe cale mecanica (sârma trasa). Aceasta interdicţie nu se refera si la sudurile prin puncte de la 
nodurile plaselor sudate executate industrial.
La stabilirea distantelor între barele armaturii longitudinale, trebuie sa se tina seama de spatiile 
suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc., funcţie de sistemul de înnadire utilizat.
Utilizarea sistemelor de înnadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo - term ice prin presare 
sau alte procedee) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice sau agrementelor 
tehnice.

8.9. STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON
Pentru asigurarea durabilităţii elementelor/structurilor din protecţia armaturii contra coroziunii si o 
conlucrare corespunzătoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat sa se realizeze 
un strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului se determina funcţie de tipul 
elementului (categoria elementului, condiţiile de expunere, diametrul armaturilor, clasa betonului, 
gradul de rezistenta la foc, etc). Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilita din proiect. 
Grosimea stratului de acoperire cu beton în medii considerate fara agresivitate chimica, se va stabili 
conform prevederilor STAS 10111/2-87. Grosimea stratului de acoperire cu beton în mediile cu 
agresivitate chimica, este precizata în reglementari tehnice speciale. în  Anexa 11.3. a "Codului de 
practica" NE 012-99, se prezintă grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor pentru 
elemente/structuri situate în zona litoralului.
Pentru asigurarea la execuţie a stratului de acoperire proiectat, trebuie realizata o dispunere 
corespunzătoare a distantierilor din materiale plastice, sau mortar. Este interzisa utilizarea 
distantierilor din cupoane metalice sau din lemn.

8.10. ÎNLOCUIREA ARMATURILOR PREVĂZUTE ÎN PROIECT
în cazul în care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevăzute în proiect, se poate proceda la 
înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.
Distantele minime, respectiv maxime, rezultate între bare, precum si diametrele minime adoptate, 
trebuie sa îndeplinească condiţiile din STAS 10107/2-90, STAS 10111/2-87 si NE 012-99. 
în locuirea se va înscrie în planurile de execuţie care se depun la Cartea Construcţiei.

8.11. PROTECŢIA ANTICOROZIVA A ARMATURILOR
în  cazurile în care, prin graficul de execuţie sau datorita unor sistări, de la data montării armaturii si 
până la data încorporării ei complete într-un element de beton, vor trece mai mult de 3 luni, atunci
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armaturile sau zonele respective de armatura vor fi protejate anticoroziv. Costurile respective vor fi 
suportate de către antreprenor.
Armaturile aparente existente în elementele din beton armat sau beton precomprimat, care urmeaza 
sa fie înglobate în beton pentru continuarea lucrărilor si care nu au fost protejate, iar de la montarea 
lor au trecut mai mult de trei luni, se vor proteja anticoroziv. Protecţia anticoroziva va fi rima operaţie 
care se va executa la începerea activitatii.
Protecţia anticoroziva se va executa numai daca, după curatare, secţiunea barelor aceluiaşi element 
este redusa cu cel mult 5 %. în  caz contrar va fi solicitat proiectantul pentru a stabili soluţia ce se 
impune, eventual suplimentarea barelor.
Protecţia anticoroziva a armaturilor consta în curatarea barelor (rugina, grăsim i, impurităţi) si 
aplicarea materialelor specifice de protecţie. Modul de curatare si de aplicare a materialelor de 
protecţie vor fi conforme cu instrucţiunile de utilizare a produsului, emise de producător.
Materialele de protecţie vor fi însoţite de instrucţiuni de utilizare si de agrementul tehnic si vor fi 
aprobate de Beneficiar cu avizul Proiectantului.

9. BETOANE

9.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol trateaza condiţiile tehnice generale necesare la proiectarea si execuţia elementelor sau structurilor din beton 
simplu, beton armat si beton precomprimat pentru poduri de sosea.
La execuţia betoanelor din fundaţii, elevaţii, suprastructuri din beton armat si beton precomprimat, prevederile din prezentul 
capitol se vor completa si cu prevederile specifice cuprinse in capitolele "Infrastructuri - fundaţii directe; Infrastructuri -  fundaţii 
indirecte de adâncime; Infrastructuri -  culee, pile; Suprastructuri din beton armat; Suprasructuri de tip compozit".
De asemenea se vor avea în vedere si reglementările cuprinse în anexele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 si 1.6 din 
"Codul de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat"- indicativ N E  
012-99, aprobat de M .L.P .A .T . cu Ordinul 59/N din 24 august 1999 si prevederile din STAS10111/2-87. 
Clasa betonului este definita conf NE 012-99 pe baza rezistentei caracteristice f.ck.cil (f.ck.cub), care 
este rezistenta la compresiune în N/mm2, determinata pe cilindri de D=150/ H -  300 mm sau pe 
cuburi cu latura de 150 mm, la vârsta de 28 zile, sub a cărui valoare se pot situa statistic, cel mult 5% 
din rezultate. Epruvetele vor fi păstrate conform STAS 1275/88.
Pentru asigurarea durabilităţii, proiectul va tine cont de modul si gradul în care lucrarea este expusa la 
unii factori agresivi ai mediului si va respecta codul Practic NE 012 -  99 capitolul 5 "Cerinţe privind 
calitatea betonului" cum ar fi:
* subcapitolul 5.1 Cerinţe pentru rezistenta;
* subcapitolul 5.2 Cerinţe pentru durabilitate.
Daca după analizarea condiţiilor speciale de mediu se impun masuri speciale, clasa betonului va fi 
stabilita în acord cu următorii parametri:
* gradul de impermeabilitate;
* tipul de ciment;
* conţinutul minim de ciment;
* raportul apa/ciment maxim.
La proiectarea si executarea unor poduri din beton armat si beton precomprimat, cu caracter deosebit, 
se recomanda colaborarea cu laboratoare de specialitate si catedre de specialitate din învăţământul 
superior care poate avea ca obiect:
* aprofundarea unor probleme privind calculul solicitărilor;
* verificarea comportării prin încercări pe modele sau la scara naturala;
* elaborarea de caiete de sarcini speciale;
* stabilirea de masuri pentru asigurarea durabilităţii si asistentei tehnice la execuţie.
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9.2. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR

9 .2 .1 . Ciment
Cimenturile vor satisface cerinţele din standardele naţionale de produs sau din standardele 
profesionale.
Cimenturile uzuale, conform SR EN 197-1:2002, sunt grupate în cinci tipuri principale de ciment după 
cum urmeaza:.
* CEM I Ciment Portland
* CEM II Ciment Portland compozit
* CEM III Ciment de furnal
* CEM IV Ciment puzzolanic
* CEM V Ciment compozit
Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum si domeniul si condiţiile de utilizare 
sunt precizate în Anexa 1.1 si Anexa 1.2 din "Codul de practica"- NE 012-99 si NE 013-02.
Livrare si transport
Cimentul se livrează ambalat în saci de hârtie sau vrac, transportat în vehicule rutiere sau vagoane de 
cale ferata, însotit de documentele de certificare a calitatii.
în  cazul cimentului vrac, transportul se face numai în vehicule rutiere, cu recipiente speciale sau 
vagoane de cale ferata speciale tip Z. V. C. cu descărcare pneumatica.
Cimentul va fi protejat de umezeala si impurităţi în timpul depozitarii si transportului. în  cazul în care 
utilizatorul procura cimentul de la un depozit (baza de livrare), livrarea cimentului va fi însoţita de o 
declaraţie de conformitate, în care se va menţiona:
* tipul de ciment si fabrica producătoare;
* data sosirii în depozit;
* numărul certificatului de calitate eliberat de producător si datele înscrise în acesta;
* garanţia respectării condiţiilor de păstrare;
* numărul buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuata de un laborator autorizat si datele 
conţinute în acesta, inclusiv precizarea condiţiilor de utilizare, în toate cazurile în care termenul de 
garanţie a expirat.

9.2.1.1. Depozitarea
Depozitarea cimentului se face numai după receptionarea cantitativa si calitativa a acestuia, conform 
prevederilor din Anexa VI. 1 din Codul de practica NE 012-99, inclusiv prin constatarea existentei si 
examinarea documentelor de certificare a calitatii si verificarea capacitatii libere de depozitare în 
silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau în încăperi special amenajate. Până la term inarea 
efectuării determ inărilor, acesta va fi depozitat în depozitul tampon inscripţionat.
Depozitarea cimentului în vrac se face în celule tip siloz, în care nu au fost depozitate anterior alte 
materiale, marcate prin înscriere vizibila a tipului de ciment. Depozitarea cimentului ambalat în saci, 
trebuie sa se faca în încăperi închise. Pe întreaga perioada de exploatare a silozurilor se va tine 
evidenta loturilor de ciment depozitate în fiecare siloz prin înregistrarea zilnica a prim irilor si a 
livrărilor. Sacii vor fi aşezaţi în stive pe scânduri, dispuse cu interspatii, pentru a se asigura circulaţia 
aerului la partea inferioara a stivei si la o distanta de 50 cm de la pereţii exteriori, păstrând împrejurul 
lor un spaţiu suficient pentru circulaţie. Stivele vor avea cel mult 10 rînduri de saci suprapusi.
Nu se va depăşi termenul de garanţie prescris de producător, pentru tipul de ciment utilizat.
Cimentul ramas în depozit peste termenul de garanţie sau în condiţii improprii de depozitare, va putea 
fi întrebuinţat la lucrări de beton si beton armat, numai după verificarea stării de conservare si a 
rezistentelor mecanice.

9.2.1.2. Controlul calitatii cimentului 
Controlul calitatii cimentului se face:
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* la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garantie emis de producător sau de 
baza de iivrare conform punctului a ANEXA VI. 1 punctul A . l  din "Codul de practica" -  NE 012-99.
* înainte de utilizare, de către un laborator autorizat conform ANEXA VI. 1 punctul B . l din "Codul de 
practica" - NE 012-99.
Metodele de încercare sunt reglementate prin standardele SREN 196-1/95, SREN 196-3/97, SREN 
196-6/94, SREN 196-7/95, SREN 196-8/2004.

9.2.1.3. Agregate
Pentru prepararea betoanelor având densitatea aparenta normala cuprinsa între 2201 si 2500 kg/m3, 
se folosesc agregate grele, provenite din sfărâmarea naturala si/sau concasarea rocilor.
Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în SR EN 12620:2003.
Pentru prepararea betoanelor, curba de granulozitate a agregatului total se stabileşte astfel încât sa se 
încadreze funcţie de dozajul de ciment si consistenta betonului, în zona recomandata conform ANEXEI 
1.4 din "Codul de practica" - NE 012-99 iar pentru realizarea elementelor prefabricate si NE 013-02. 
Agregatele vor proveni de la statil de producere a agregatelor autorizate.
Pentru aceasta, staţiile de producere a agregatelor trebuie sa dispună de:
* autorizaţiile necesare exploatării balastierei si documentele care sa dovedească natura zăcământului;
* documentele cu privire la sistemul de asigurare a calitatii adoptat (de exemplu: manualul de calitate, 
proceduri generale de sistem, proceduri operaţionale, plan de calitate, regulament de funcţionare, 
fisele posturilor, etc);
* depozite de agregate, cu platforme amenajate si având compartimente separate si marcate pentru 
numărul necesar de sorturi rezultate;
* utilaje de sortare etc., în buna stare de funcţionare, atestate CNAMEC (Comisia Naţionala de atestare 
a maşinilor si echipamentelor de construcţii);
* personal care va avea cunoştinţele si experienţa necesare pentru acest gen de activitati, ce se va 
dimensiona în concordanta cu prevederile sistemului de asigurare a calitatii;
* laborator autorizat, sau dovada colaborării prin convenţie sau contract, cu alt laborator autorizat. 
Comisia de atestare interna va avea următoarea componenta:
* preşedinte -  conducătorul tehnic al agentului economic (cu studii de specialitate) sau în lipsa 
acestuia un specialist atestat de M.L.P.T.L. ca "Responsabil tehnic cu execuţia", angajat permanent 
sau în regim de colaborare;
* membri;
* specialist cu atribuţii în domeniul controlului de calitate;
* specialist cu atribuţii în domeniul mecanizării;
* şeful laboratorului autorizat al unitatii tutelare sau al laboratorului cu care s-a încheiat o convenţie 
sau un contract de colaborare.

Alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se va face conform celor prezentate în paragraful 
"Proiectarea amestecului".
Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse în medii umede trebuie 
verificate în prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din beton.

9.2.1.4. Transportul si depozitarea
Agregatele nu trebuie sa fie contam inate cu alte materiale în timpul transportului sau depozitarii. 
Depozitarea agregatelor trebuie făcută pe platforme betonate având pante si rigole de evacuare a 
apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu înălţime 
corespunzătoare pentru evitarea amestecării cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca cu tipul de 
sort depozitat.
Nu se admite depozitarea direct pe pământ sau pe platforme balastate.
Controlul calitatii agregatelor
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Controlul calitatii agregatelor este prezentat în ANEXA VI. 1 a Codului de practica NE 012-99, iar 
metodele de verificare sunt reglementate în STAS 4606/80.
Pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul de practica NE 013-02 Anexa 7.1.

9 .2 .2 . Apa
Apa de amestecare utilizata la prepararea betoanelor poate sa provină din reţeaua publica sau din alta 
sursa, dar în acest ultim caz trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 1008-2003

9 .2 .3 . Aditivi
Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:
* îmbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executării elementelor cu armaturi dese, secţiuni 
subţiri, înălţime mare de turnare;
* punerea în opera a betoanelor prin pompare;
* îmbunatatirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la intemperii sau situate în 
medii agresive;
* îmbunatatirea comportării la îngheţ - dezgheţ;
* realizarea betoanelor de clasa superioara;
* reglarea procesului de întărire, întârziere sau accelerare de priza în funcţie de cerinţele tehnologice;
* creşterea rezistentei si a durabilităţii prin îmbunatatirea structurii betonului.
Aditivii trebuie sa îndeplinească cerinţele din reglementările specifice sau agrementele tehnice în 
vigoare.
în  cazurile în care deşi nu sunt menţionate în tabel, executantul apreciaza ca din motive tehnologice 
trebuie sa folosească obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita avizul proiectantului 
si includerea acestora în documentaţia de execuţie.
Stabilirea tipului de aditivi sau a combinaţiei de aditivi se va face după caz de Proiectant, Executant 
sau Furnizorul de beton, luând în considerare recomandările din tabel, ANEXA 1.3 si ANEXA 1.4 - pct. 
3.2.2. din Codul de practica NE 012 - 99 iar pentru elementele prefabricate se va respecta si Codul de 
practica NE 013-02.
In cazurile în care se folosesc concomitent doua tipuri de aditivi a căror compatibilitate si comportare 
împreuna nu este cunoscuta, este obligatorie efectuarea de încercări prelim inare si avizul unui institut 
de specialitate.
Condiţiile tehnice pentru materialele componente (altele decât cele obişnuite) prepararea, transportul, 
punerea în lucrare si tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz la caz în funcţie de tipul de aditiv 
utilizat si vor fi menţionate în fisa tehnologica de betonare.

9 .2 .4 . Adaosuri
Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga în beton în cantitati de peste 5% substanţa 
uscata fata de masa cimentului, în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza 
proprietăţi speciale.
Adaosurile pot îmbunătăţi următoarele caracteristici ale betoanelor: lucrabilitatea, gradul de
impermeabilitate, rezistenta la agenţi chimici agresivi.
Exista doua tipuri de adaosuri:
* inerte, înlocuitor parţial al pârtii fine din agregate, caz în care se reduce cu cca. 10% cantitatea de 
nisip 0 - 3  mm din agregate. Folosirea adaosului inert conduce la îmbunatatirea lucrabilitatii si 
compactitatii betonului.
* active, caz în care se contează pe proprietăţile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active sunt: zgura 
granulata de furnal, cenuşa, praful de silice, etc.
In cazul adaosurilor cu proprietăţi hidraulice, la calculul raportului A/C se ia în considerare cantitatea 
de adaos din beton ca parte lianta.
Utilizarea adaosurilor se face în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare, agremente 
tehnice sau pe baza unor studii întocmite de laboratoarele de specialitate. Condiţiile de
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utilizare, condiţiile tehnice pentru materiale componente, prepararea, transportul, punerea în lucrare si 
tratarea betonului se stabilesc de la caz la caz, funcţie de tipul si proporţia adaosului utilizat.
Adaosurile nu trebuie sa conţină substanţe care sa influenţeze negativ proprietăţile betonului sau sa 
provoace corodarea armaturii.
Utilizarea cenuselor de termocentrala se va face numai pe baza unor aprobări speciale cu avizul 
sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sanatatii.
Transportul si depozitarea adaosurilor trebuie făcută în asa fel încât proprietăţile fizico -  chimice ale 
acestora sa nu sufere modificări.

9.3 CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI
Compoziţia unui beton va fi aleasa în asa fel încât cerinţele privind rezistenta si durabilitatea acestuia 
sa fie asigurate.

9 .3 .1 . Cerinţe pentru rezistenta
Relaţia între raportul A/C si rezistenta la compresiune a betonului trebuie determinata pentru fiecare 
tip de ciment, tip de agregate si pentru o vârsta data a betonului. Adaosurile din beton pot interveni în 
determinarea efectiva a raportului A/C.

9 .3 .2 . Cerinţe pentru durabiiitate
Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii la condiţiile de mediu concrete din 
amplasamentul podului si care sa protejeze armatura împotriva coroziunii trebuie respectate 
următoarele cerinţe:
* selectarea materialelor componente ale betonului astfel încât sa nu conţină impurităţi care pot dauna 
armaturii;
* alegerea compoziţiei astfel încât betonul:
* sa satisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonul întărit.
* sa poata fi turnat si compactat pentru a forma o structura compacta pentru protejarea armaturii.
* sa se evite acţiunile interne ce dauneaza betonului (exemplu: reacţie alcali - agregate).
* sa reziste acţiunilor externe cum ar fi influentele mediului înconjurător.
* amestecarea, transportul, punerea în opera si compactarea betonului proaspăt sa se faca astfel încât 
materialele componente ale betonului sa fie uniform distribuite în amestec, sa nu segrege si betonul sa 
realizeze o structura compacta;
< tratarea corespunzătoare a betonului pentru obţinerea proprietăţilor dorite ale betonului si 
protejarea corespunzătoare a armaturii.
Cerinţele de durabilitate necesare protejării armaturii împotriva coroziunii, precum si pastrarea 
caracteristicilor betonului la acţiunile fizico - chimice în timpul duratei de serviciu proiectate sunt 
legate în primul rând de permeabilitatea betonului.
în  acest sens gradul de impermeabilitate al betonului va fi stabilit funcţie de clasa de expunere în care 
este încadrat podul. Clasele de expunere sunt conform Codului de practica NE 012-99 tabelul 5.1.
Gradul de impermeabilitate este stabilit conform STAS 3622-86.
Rezistenta la înghet-dezghet a betonului caracterizata prin gradul de gelivitate funcţie de numărul de 
cicluri de înghet-dezghet, trebuie sa se încadreze în prevederile Tabelului 5.4 din Codul de practica NE 
012-99.
Valoarea de baza a deformatiei specifice la 28 de zile a betonului datorita contracţiei, pentru betoane 
obişnuite în condiţii normale de întărire este de 0,25% conform STAS 10107/0-90.

9.4. CERINŢE DE BAZA PRIVIND COMPOZIŢIA BETONULUI
9 .4 .1 . Condiţii generate
Alegerea componenţilor si stabilirea compoziţiei betonului proiectat se face de către producător pe 
baza unor amestecuri prelim inare stabilite si verificate de către un laborator autorizat. în  absenta unor 
date anterioare se recomanda efectuarea unor amestecuri preliminare. în acest caz, producătorul
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stabileşte compoziţia betonului astfel încât sa aiba o consistenta necesara, sa nu segrege si sa se 
compacteze uşor. Betonul întărit trebuie sa corespunda cerinţelor tehnice pentru care a fost proiectat 
si în mod special sa aiba rezistenta la compresiune ceruta. în  aceste cazuri, amestecurile de proba ale 
betonului în stare întărită trebuie sa fie supuse încercărilor pentru determinarea caracteristicilor pentru 
care au fost proiectate. Betonul trebuie sa fie durabil, sa realizeze o buna protecţie a armaturii.

Date privind com poziţia  betonuiui
în  cazul amestecului proiectat trebuie specificate următoarele date de baza:
a) Clasa de rezistenta;
b) Dimensiunea maxima a granulei agregatelor;
c) Consistenta betonului proaspăt;
d) Date privind compoziţia betonului (de exemplu raportul A/C maxim, tipul si dozajul minim de 
ciment), funcţie de modul de utilizare a betonului (beton simplu, beton armat), condiţiile de expunere 
etc, în concordanta cu prevederile ''Codului de practica"- NE 012-99 si NE 013-02.
Statia de betoane si utilizatorul.
Statia de betoane si utilizatorul au obligaţia de a livra, respectiv de a comanda beton, numai pe baza 
unor comenzi în care se va înscrie tipul de beton si detalii privind compoziţia betonului conform celor 
de mai sus, programul si ritmul de livrare precum si partea de structura în care se va folosi.
Livrarea betonului trebuie însoţita de un bon de livrare - transport beton.
Compoziţia betonului se stabileşte si/sau se verifica de un laborator autorizat; stabilirea compoziţiei 
betonului trebuie sa se faca:
* la intrarea în funcţiune a unei statii de betoane;
* la schimbarea tipului de ciment si/sau agregate;
* la schimbarea tipului de aditiv;
* la pregătirea executării unor elemente ale podului, care necesita un beton cu caracteristici deosebite 
de cele curent preparate, sau de clasa egala sau mai mare de C 20/25.

9 .4 .2 . Proiectarea am estecu iu i
Cerinţe privind consistenta betonului
Lucrabilitatea reprezintă capacitatea betonului proaspăt de a putea fi turnat în diferite condiţii 
prestabilite si de a fi compactat corespunzător.
Lucrabilitatea se apreciaza pe baza consistentei betonului.
Consistenta betonului proapat poate fi determinata prin următoarele metode: tasarea conului, 
remodelare VE - BE, grad de compactare si răspândire conform prevederilor ''Codului de practica"- NE 
012-99 Capitolul 7.1.1 si ANEXA 1.4 tabele 1.4.3. si 1.4.5.
Cerinţe privind granulozitatea agregatelor
Se vor respecta prevederile capitolului 6.2.2. din ''Codul de practica"- NE 012-99.
Cerinţe privind alegerea tipului, dozajului de ciment si a raportului A/C.
Recomandări privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate în ANEXA 1.2 din ''Codul de practica"- 
NE 012-99.
Raportul A/C este stabilit funcţie de condiţiile de rezistenta impuse betonului.
Valorile orientative sunt date în ANEXA 1.4 tabelul 1.4.2. din "Codul de practica"- NE 012-99.
Alegerea compoziţiei se face prin încercări prelim inare urmarindu-se realizarea cerinţelor.
Cerinţe privind alegerea aditivilor si adaosurilor
Aditivii si adaosurile vor fi adaugate în amestec numai în asemenea cantitati încât sa nu reducă 
durabilitatea betonului sau sa producă coroziunea armaturii.
Utilizarea aditivilor se face conform prevederilor ANEXEI 1.3 din "Codul de practica"- NE 012-99 pe 
baza instrucţiunilor de folosire, care trebuie sa fie în acord cu reglementările specifice sau agrementele 
tehnice, bazate pe determinări experimentale.
în  ANEXELE 1.4 si 1.5 din "Codul de practica"- NE 012-99 se prezintă recomandările privind stabilirea 
compoziţiei betoanelor.
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9.5. NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI

9 .5 .1 . Betonu! proaspăt
Consistenta
Consistenta betonului proaspăt se va determina printr-una din cele 4 metode prezentate în ''Codul de 
practica - NE 012 -  99" pct. 7.1.1 si NE 013-02.
Densitatea aparenta
Determinarea densităţii aparente pe betonul proaspăt, se efectuează în conformitate cu STAS 
2414/91.

9 .5 .2 . Betonu! întărit
Rezistenta la compresiune
Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice care este rezistenta la compresiune 
N/mm2, determinata pe cilindrii de 150/300 mm sau pe cuburi cu latura de 150 mm.
Valorile acesteia sunt conform tabelului 7.2.1 din ''Codul de practica"- NE 012-99.
Evoluţia rezistentei betonului
în  unele situaţii speciale, este necesar sa se urmareasca evoluţia rezistentei betonului la anumite 
intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni sim ilare cu cele pe care s-a determ inat clasa betonului, 
în  aceste cazuri, epruvetele vor fi păstrate în condiţii sim ilare cu cele la care este expusa structura si 
vor fi încercate la intervale de timp prestabilite. în  cazurile în care nu se dispune de epruvete, se vor 
efectua încercări nedistructive, sau încercări pe carote extrase din elementele structurii.
Rezistenta la penetrarea apei
Valorile caracteristice sunt conform tabelului 7.2.2 din Codul de practica NE 012-99.
Rezistenta la îngheţ - dezgheţ
Valorile caracteristice sunt conform tabelului 7.2.3 din Codul de practica NE 012-99.
Densitatea betonului
Funcţie de densitate, betoanele se clasifica în:
* betoane uşoare - betoane cu densitatea aparenta în stare uscata (105°C) de maxim 2000 kg/m3. 
Sunt produse în întregime sau parţial prin utilizarea agregatelor cu structura poroasa.
* betoane cu densitatea normala (semigrele sau grele) - betoane cu densitatea aparenta în stare 
uscata (105°C) mai mare de 2000 kg/m3 dar nu mai mult de 2500 kg/m3.
* betoane grele - betoane cu densitatea aparenta în stare uscata (105°C) mai mare de 2500 kg/m3.

9.6. PREPARAREA BETONULUI
Personalul implicat în activitatea de producere si control a betonului, va avea cunoştinţele si 
experienţa necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitati.
Se vor respecta prevederile articolului 9.1.1. din ''Codul de practica"- NE 012-99 iar pentru elementele 
prefabricate si prevederile Codului de practica NE 013-02.
Statia de betoane este o unitate care produce si livrează beton, fiind dotata cu una sau mai multe 
instalaţii (secţii) de preparat beton sau betoniere. Certificarea calitatii betonului trebuie făcută prin 
grija producătorului, în conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza Legii 10, a calitatii 
în construcţii din 1995 si a Regulamentului privind certificarea calitatii în construcţii.
Staţiile de betoane vor funcţiona numai pe baza de atestat, eliberat la punerea în funcţiune, conform 
prevederilor''Codului de practica"- NE 012-99.
La dozarea materialelor componente ale betonului, se admit următoarele abateri:
* agregate +-3%
* ciment si apa +-2%
* adaosuri +-3%
* aditivi +-5%
Amestecarea si încărcarea în mijlocul de transport.

78CAtET DE SARCINI Comuna BOLBOSI



L "CONTINUARE LUCRĂRI la POD b.a. L=12.5m peste râul Jilţ pe DC 71SBăj Bolbosi-Balacesti, jud.Gorj"

UATBOLBOŞI-jud.Gorj Faza: PT+DE Pr. 309/2018 BB-CONSsrl

Pentru amestecarea betonului, se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau cu cădere libera. în 
căzui utilizării agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai betoniere cu cădere 
libera.
Prin amestecare trebuie sa se obţină o distribuţie omogena a materialelor componente si o lucrabilitate 
constanta.
Ordinea de introducere a materialelor componente în betoniera se va face începând cu sortul de 
agregate cu granulatia cea mai mare.
Amestecarea componenţilor betonului se va face până la obţinerea unui amestec omogen.
Durata amestecării depinde de tipul si compoziţia betonului, de condiţiile de mediu si de tipul 
instalaţiei.
Durata de amestecare va fi de cel puţin 45 sec. de la introducerea ultimului component.
Durata de amestecare, se va majora după caz pentru:
betonului pe o durata mai mare de o ora, este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu jet 
puternic de apa, sau apa amestecata cu pietriş si apoi imediat golita complet.
In cazul betonului deja amestecat (preparat la statii, fabrici de betoane), utilizatorul (executantul) 
trebuie sa aiba informaţii de la producător în ceea ce priveşte compoziţia betonului, pentru a putea 
efectua turnarea si tratarea betonului în condiţii corespunzătoare, pentru a putea evalua evoluţia în 
timp a rezistentei si durabilităţii betonului din structura.
Aceste informaţii trebuie furnizate utilizatorului înainte de livrare, sau la livrare. Producătorul va 
furniza utilizatorului, la cerere, pentru fiecare livrare a betonului următoarele informaţii de baza:
* denumirea statiei (fabricii) producătorului de beton;
* denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria înregistrării 
certificatului si conform punctului 9.2.2., actul doveditor al atestării statiei din ''Codul de practica"- NE 
012-99;
* data si ora exacta la care s-a efectuat încărcarea (si daca este cazul, precizarea orei la care s-a 
realizat primul contact între ciment si apa);
* numărul de înmatriculare al mijlocului de transport;
* cantitatea de beton (m3).
Bonul de livrare trebuie sa dea următoarele date:
* Pentru amestecul (compoziţia) proiectat (a);
* clasa de rezistenta;
* clasa de consistenta a betonului;
* tipul, clasa, precum si dozajul cimentului;
* tipul de agregate si granula maxima;
* tipurile de aditivi si adaosuri;.
* date privind caracteristici speciale ale betonului, de exemplu gradul de impermeabilitate, gelivitate, 
etc. Toate datele privind caracteristicile betonului vor fi notate în conformitate cu prevederile punctului
6.1.1.2. din "Codul de practica"- NE 012-99.
Aceste informaţii pot proveni din catalogul producătorului de beton, care trebuie sa conţină informaţii 
cu privire la rezistenta si consistenta betonului, dozare si alte date relevante privind 
compoziţia betonului.
* Pentru amestecul prescris:
* detalii privind compoziţia betonului, de exemplu, conţinutul de ciment si tipurile de aditivi sau 
adaosuri;
* clasa de consistenta.
în ambele cazuri, trebuie consemnate în bonul de livrare, data si ora sosirii betonului la punctul de 
lucru, confirmarea de primire a betonului, temperatura betonului la livrare si temperatura mediului 
ambiant.
După maximum 30 zile de la livrarea betonului, producătorul este obligat sa elibereze un certificat de 
calitate pentru betonul marfa.
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Rezultatele necorespunzatoare, obţinute pentru probele de beton întărit, vor fi comunicate 
utilizatorului în termen de 30 zile de la livrarea betonului.
Aceasta condiţie va fi consemnata obligatoriu în contractul încheiat între parti.

9.7. TRANSPORTUL SI PUNEREA ÎN OPERA A BETONULUI

9 .7 .1 . Transportu! betonutui
Transportul betonului trebuie efectuat luând masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea 
componenţilor sau contaminarea betonului.
Mijloacele de transport trebuie sa fie etanşe, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. 
Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar a betoanelor cu 
tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bena, amenajate corespunzător.
Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, 
jgheaburi sau tomberoane.
Pe timp de arşiţa sau ploaie, în cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de 3 km, 
suprafaţa libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel încât sa se evite modificarea 
caracteristicilor betonului, urmare a modificării conţinutului de apa.
Durata maxima posibila de transport depinde în special de compoziţia betonului si condiţiile 
atmosferice.
în  general, se recomanda ca temperatura betonului proaspăt, înainte de turnare, sa fie cuprinsa între 
(5 - 30) °C.
In situaţia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare masuri suplimentare 
precum:stabilirea de către un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii 
adecvate de preparare, transport, punere în opera si tratare a betonului si folosirea unor aditivi 
întârzietori eficienţi, etc.
în  cazul transportului cu autobasculante, durata maxima se reduce cu 15 minute fata de limitele 
din tabel.
Ori de câte ori intervalul de timp dintre descărcarea si reîncarcarea cu beton a m ijloacelor de transport 
depăşeşte o ora, precum si la întreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa; în cazul 
agitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m3 de apa si se vor roti cu viteza maxima timp de 
5 minute, după care se vor goli complet de apa.

9 .7 .2 . Pregătirea turnării betonutui
Se recomanda ca temperatura betonului proaspăt la inceperea turnării sa fie cuprinsa între 5°C si 
30°C. în  perioada de timp friguros se vor lua masuri de protecţie, astfel incat betonul recent decofrat 
sa se menţină la temperatura de +10°C... + 15°C, timp de 3 zile de la turnare. în  toate cazurile se va 
tine seama si de recomandările formulate în cap. 15 ''Tratarea betoanelor'' din NE 012-99.
Executarea lucrărilor de betonare poate sa înceapa numai daca sunt îndeplinite următoarele condiţii:
* întocmirea procedurii pentru betonarea obiectului în cauza si acceptarea acesteia de către investitor;
* sunt realizate masurile pregătitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele componente 
(agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc) si sunt în stare de funcţionare utilajele si dotările necesare, în 
conformitate cu prevederile procedurii de execuţie;
* sunt stabilite si instruite formaţiile de lucru, în ceea ce priveşte tehnologia de execuţie si masurile 
privind securitatea muncii si P5I;
* au fost recepţionate calitativ lucrările de săpături, cofraje si armaturi (după caz);in cazul in care de 
la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata (peste 6 luni) este necesara o 
inspectare a stării armaturii de către o comiste alcatuita din beneficiar, executant, proiectant si 
reprezentantul ISC (Inspectoratul de Stat in Construcţii) care va decide oportunitatea expertizarii stării 
armaturii de către un expert sau un institut de specialitate si va dispune efectuarea ei ; in orice caz, 
daca se constata prezenta frecventa a ruginii neaderente, armatura - după curăţire -  un trebuie sa
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prezinte o reducere a secţiunii sub abaterea minima prevăzută in standardele de produs; se va 
proceda apoi ta o noua recepţie calitativa.
* suprafeţele de beton turnat anterior si întărit, care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor fi 
curatate de pojghiţa de lapte de ciment (sau de impurităţi); suprafeţele nu trebuie sa prezinte zone 
necompactate sau segregate si trebuie sa aibe rugozitatea necesara asigurării unei bune legaturi între 
cele doua betoane;
* sunt asigurate posibilităţi de spalare a utilajelor de transport si punere în opera a betonului;
* sunt stabilite, după caz si pregătite, masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii în cazul 
intervenirii unor situaţii accidentale (statie de betoane si m ijloace de transport de rezerva, sursa 
suplimentara de energie electrica, materiale pentru protejarea betonului, condiţii de creare a unui rost 
de lucru, etc.);
* nu se întrevede posibilitatea intervenţiei unor condiţii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, 
furtuna, etc.);
* în cazul fundaţiilor, sunt prevăzute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitaţii, astfel încât 
acestea, sa nu se acumuleze în zonele ce urmeaza a se betona;
* sunt asigurate condiţiile necesare recoltării probelor la locul de punere în opera si efectuării 
determ inărilor prevăzute pentru betonul proaspăt, la descărcarea din mijlocul de transport;
* este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu îndeplinesc condiţiile 
tehnice stabilite si sunt refuzate;
în  baza verificării îndeplinirii condiţiilor de la punctul 9.7.2.1., se va consemna aprobarea începerii 
betonarii de către consultant.
Aprobarea începerii betonarii trebuie sa fie reconfirmata, pe baza unor noi verificări, în cazurile în 
care:
* au intervenit evenimente de natura sa modifice situaţia constatata la data aprobării (intemperii, 
accidente, reluarea activitatii ta lucrări sistate si neconservate);
* betonarea nu a început în intervalul de 7 zile de la data aprobării.
înainte de turnarea betonului trebuie verificata funcţionarea corecta a utilajelor pentru transportul 
local si compactarea betonului.
Se interzice începerea betonarii înainte de efectuarea verificărilor si masurilor indicate la punctul 9.7.2.

9 .7 .3 . Reguli gen erate de betonare
Betonarea unei construcţii va fi condusa nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului de lucru.
Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a prevederilor 
prezentului cod si procedurii de execuţie.
Betonul va fi pus în lucrare, la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se 
admite depăşirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului.
La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale:
a) cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile - care vor veni în contact cu betonul proaspăt - vor fi 
udate cu apa cu 2-3 ore înainte si imediat înainte de turnarea betonului, iar apa ramasa în denivelări 
va fi înlăturata.
b) din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face în: bene, pompe, benzi transportoare, 
jgheaburi sau direct în lucrare.
c) daca betonul adus la locul de punere în lucrare, nu se încadrează în limitele de consistenta admise, 
sau prezintă segregări, va fi refuzat, fiind interzisa punerea tui în lucrare; se admite îmbunatatirea 
consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant.
d) înălţimea de cădere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m -  în cazul elementelor 
cu lăţime de maximum 1,00 - si 1,50 m; în celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafaţa (placi, 
fundaţii, etc.).
e) betonarea elementelor cofrate pe înălţim i mai mari de 3,00 m, se va face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din tronsoane de forma tronconica), având 
căpătui inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneaza.
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f) betonul trebuie sa fie răspândit uniform în lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi 
orizontale de maximum 50 cm înălţime si turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului 
turnat anterior.
g) se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de poziţia 
prevăzută, îndeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a plăcilor în consola; daca totuşi 
se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării.
h) se va urmări cu atentie înglobarea completa în beton a armaturii, respectându-se grosimea stratului 
de acoperire, în conformitate cu prevederile proiectului.
i) nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii în timpul betonarii si nici aşezarea pe armaturi 
a vibratorului.
j) în zonele cu armaturi dese, se va urmări cu toata atentia umplerea completa a secţiunii, prin 
îndesarea laterala a betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; în cazul în care 
aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilităţi de acces lateral al betonului, prin spatii care sa 
permită pătrunderea vibratorului.
k) se va urmări comportarea si menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor si susţinerilor acestora, luându- 
se masuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări.
l) circulaţia muncitorilor si a utilajului de transport, în timpul betonarii, se va face pe podine astfel 
rezemate încât sa nu modifice poziţia armaturii; este interzisa circulaţia directa pe armaturi sau pe 
zonele cu beton proaspăt.
m) betonarea se va face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect conform procedurii 
de execuţie.
n) durata maxima admisa a întreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea unor 
masuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie sa depaseasca timpul de începere a prizei betonului; în 
lipsa unor determinări de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la prepararea betonului -  în 
cazul cimenturilor cu adaosuri - si respectiv 1,5 ore în cazul cimenturilor fara adaos.
o) în cazul când s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea turnării este permisa numai 
după pregătirea suprafeţelor rosturilor, conform cap. 13 "Rosturi de lucru" din ''Codul de practica"- NE 
012-99.
p) instalarea podinilor pentru circulaţia lucratorilor si m ijloacelor de transport local al betonului, pe 
planseele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armaturi, este permisa 
numai după 24 - 48 ore, în funcţie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 
ore daca temperatura este de peste 20°C si se foloseşte ciment de tip I de clasa mai mare de 32,5). 
Betonarea diferitelor elemente de construcţie este prezentata în procesul tehnologic aferent 
proiectului.
Betonul trebuie compactat numai atât timp cât este lucrabil.
Detalii privind procedeele de vibrare mecanica sunt prezentate în ANEXA IV.2 din "Codul de practica"- 
NE 012-99 iar pentru elementele prefabricate si în Codul de practica NE 013-02.

9 .7 .4 . Rosturi de iucru si decofrare
în  măsură în care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizându-se execuţia astfel încât 
betonarea sa se faca fara întrerupere la nivelul respectiv sau între doua rosturi de dilatatie.
Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziţia lor va fi stabilita prin proiect sau procedura de 
execuţie si se vor respecta prevederile "Codului de practica"- NE 012-99 si NE 013-02.
Elementele de construcţii pot fi decofrate atunci când betonul a atins o anumita rezistenta, care este 
prezentata în documentaţia de execuţie ţinând cont de prevederile" Codul de practica"- NE 012-99.

9.8. TRATAREA BETONULUI DUPĂ TURNARE

9 .8 .1 . Generaiitati
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în  vederea obţinerii proprietăţilor potenţiale ale betonului, zona suprafeţei trebuie tratata si protejata 
o anumita perioada de timp, funcţie de tipul structurii elementului, condiţiile de mediu din momentul 
turnării si condiţiile de expunere în perioada de serviciu a structurii.
Tratarea si protejarea betonului trebuie sa înceapa cât mai curând posibil după compactare.
Acoperirea cu materiale de protecţie se va realiza îndata ce betonul a capatat o suficienta rezistenta, 
pentru ca materialul sa nu adere la suprafaţa acoperita.
Tratarea betonului este o măsură de protecţie împotriva:
* uscării premature, în particular, datorita radiaţiilor solare si vântului.
Protecţia betonului este o măsură de prevenire a efectelor:
* antrenării (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii (sau apelor curgătoare);
* diferentelor mari de temperatura în interiorul betonului;
* temperaturii scăzute sau îngheţului;
* eventualelor şocuri sau vibraţii, care ar putea conduce la o dim inuare a aderentei beton -  armatura 
(după întărirea betonului).
Principalele metode de tratare/protectie sunt:
* menţinerea în cofraje;
* acoperirea cu materiale de protecţie, menţinute în stare umeda;
* stropirea cu pelicule de protecţie.

9 .8 .2 . Durata tratării
Durata tratării depinde de:
* sensibilitatea betonului la tratare;
* temperatura betonului;
* condiţiile atmosferice în timpul si după tratare;
* condiţiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii.
Se va tine cont de prevederile ''Codului de practica"- NE 012-99.

9.9. CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR
Acest capitol prevede masurile m inime obligatorii necesare controlului execuţiei structurilor din beton 
si beton armat. Controlul cuprinde actunile si deciziile esenţiale, ca si verificările ce trebuie făcute în 
conformitate cu reglementaile tehnice specifice, pentru a asigura satisfacerea tuturor cerinţelor 
specifice.
Controlul calitatii lucrărilor se refera la:
* Control interior (executat de către producător si /sau executant);
* Control exterior (executat de către un organism independent);
* Control de conformitate ( executat de organisme independente autorizate pentru efectuarea 
activitatii de certificare a calitatii produselor folosite)
Procedeele de control a calitatii în construcţii constau în controlul producţiei si execuţiei.
Aceasta include:
* controlul preparării betonului;
* controlul punerii în opera a betonului;
* verificările rezultatelor încercărilor pe betonul proaspăt si pe betonul întărit.
Determinările si metodologia de efectuare a acestora precum si criteriile de conformitate, sunt 
conform ,,codului de practica", indicativ NE 012-99.

10. HIDROIZOLATII SI ROSTURI DE DILATATIE

10.1. HIDROIZOLATII
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1 0 .1 .1 . G eneraiitati
Prezentul capitol trateaza condiţiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la realizarea hidroizolatiilor 
pentru lucrările de poduri.
Hidroizolatiile au ca scop:
* împiedicarea pătrunderii apei la structura de rezistenta;
* colectarea apelor ce se infiltrează prin îmbrăcăminte si dirijarea lor spre gurile de scurgere;
La lucrările de arta, hidroizolatiile sunt alcătuite în general din:
* sapa (sau stratul suport) care se executa în câmp continuu si se racordează la marginea elementului 
care este hldroizolat la gurile de scurgere si la dispozitivele etanşe de acoperire a rosturilor de 
dilatatie;
* stratul de amorsare a hidroizolatiei;
* stratul de lipire;
* stratul de baza sau sapa hidroizolatoare (hidroizolatia propriu-zisa);
* stratul de protecţie a hidroizolatiei;
Functionalitatile unor straturi pot fi comasate în diferite soluţii ale firmelor specializate în hidroizolatii. 
Hidroizolatiile propriu-zise pot fi alcătuite din:
* amestec lichid cu întărire rapida;
* membrana hidroizolatoare;
* soluţie de bitum 
Tehnologia de aplicare poate fi:
* prin pulverizare;
* prin lipire la cald a membranelor cu soluţii pe baza de bitum;
* prin lipire la rece cu soluţii pe baza de răşini sintetice;
* prin aplicarea de membrane autoaderente;
* prin lipire cu flacara a membranelor;
* prin spoire;
în  toate variantele tehnologice trebuie sa se asigure condiţiile fizico - mecanice. Termenul de "sapa 
hidroizolatoare" utilizat în continuare, include toate straturile componente si anume: stratul suport, 
amorsa, stratul hidroizolator de baza si stratul de protecţie.
In cadrul acestui proiect grosimea 'sapei izolatoare" este de min.5 cm.

1 0 .1 .2 . C aracteristici teh n ice
Sapa hidroizolatoare trebuie sa aiba termenul de garanţie de minimum 10 ani de exploatare normala a 
podului. Pe durata acestei perioade, firma care garanteaza sapa hidroizolatoare, trebuie sa asigure din 
efort propriu repararea sau înlocuirea acesteia si remedierea degradărilor cauzate de infiltraţiile de apa 
la structura de rezistenta, respectiv refacerea caii pe zona de intervenţie. Materialele incluse în 
elementele sapei hidroizolatoare trebuie sa fie imputrescibile si sa fie pasive chimic.

Sapa hidroizolatoare trebuie sa poata fi aplicata si la poduri în exploatare, la care lucrările sa se 
execute pe o jumătate a caii, iar pe cealalta jumătate sa se desfasoare circulaţia normala, asigurându- 
se continuizarea sapei, cu pastrarea caracteristicilor tehnice.
Sapa hidroizolatoare împreuna cu sapa de protecţie trebuie sa reziste la circulaţia de mica viteza a 
utilajelor de transport si asternere a straturilor îmbracam intilor asfaltice pe pod.
Sapa hidroizolatoare trebuie sa asigure adezivitatea îmbracamintii din asfalt la stratul sau superior. 
Stratul hidroizolator de baza trebuie sa satisfaca următoarele caracteristici fizico -  mecanice conform 
SR 137-95:
* forţa de rupere: > 800 N/5 cm
* alungirea la rupere: min. 20%
* rezistenta la perforare statica clasa de rezistenta L4 neperforata min 250 N pe bila D = 10 mm
* adezivitatea la tracţiune (aderenta la suport): min. 1,0 N/mm2 
- flexibilitate la rece pe un dorn D=30 mm: fara fisuri la -10°C
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* p e rm e a b ilit a te  la a p a  7 2 h , la 100  m m  co lo a n a  d e  a p a : 0
* temperatura minima la care membrana este stabila: min. 120°C
* temperatura maxima a asfaltului turnat în îmbrăcăminte, la care membrana trebuie sa reziste, fara 
diminuarea caracteristicilor fizico-mecanice: 180°C
* domeniul de temperatura de exploatare curenta: -20°C ... +70°C
* intervalul de temperatura a mediului în care se aplica sapa hidroizolatoare: +5 °C+30°C
Stratul superior al sapei hidroizolatoare va fi compatibil chimic cu componentele din alcătuirea 
asfaltului îmbracamintii rutiere, pentru a evita agresarea sapei.
Membranele hidroizolatoare vor fi agrementate în România conform Legii nr. 10/1995.

1 0 .1 .3 . Prescripţii
10.1.3.1. Stratul suport
Hidroizolatia se poate aplica pe placa de suprabetonare sau pe stratul de panta si egalizare. Stratul de 
panta si egalizare se va realiza din micro-beton de clasa minim C35/45. Grosimea stratului de micro- 
beton va fi de min. 2 cm.
Stratul suport al hidroizolatiei trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe de calitate:
* aspect compact, fara goluri, denivelări, segregări, fisuri, crăpături, etc;
* rezistenta minima la asternerea hidroizolatiei: 0,8 Rc;
* sa adere perfect la stratul de baza (platelajul din beton armat);
* sa respecte pantele conform proiectului;
* sa fie executate toate lucrările a căror execuţie ulterioara ar conduce la compromiterea hidroizolatiei 
executate;
* sa fie rigid, întărit, sănătos, fara parti friabile, pete de ulei, grăsim i, segregări, goluri sau alte defecte 
de turnare si sa aiba sunet metalic la ciocanire;
* suprafaţa betonului nu trebuie sa prezinte proeminente mai mari de 1,5 -  2 mm (măsurate cu 
dreptarul de 3m lungime pe orice direcţie). Se admite o singura denivelare de +-5 mm la o verificare;
* sa nu prezinte pelicule superficiale de lapte de ciment;
* sa nu prezinte muchii vii (se racordează la suprafeţe verticale cu o raza de 3 cm), sa asigure 
racordarea la gurile de scurgere si în zona rosturilor, conform detaliilor din proiect.
Pentru asigurarea aderentei de stratul de baza si a rezistentei ridicate necesare se vor folosi aditivi 
corespunzători (de sporire a adezivitatii, superplastifianti, etc), inclusiv răşini epoxidice.
Reteta m icro-betonului se va determina pe baza de încercări în laborator prin rezistenta si aderenta la 
un beton matur. Reteta va fi aprobata de Consultant, cu avizul Proiectantului, 
înainte de aplicarea straturilor următoare, stratul suport se va pregăti astfel:
* se desprafuieste prin suflare cu aer comprimat sau prin maturare/periere până la obţinerea unei 
suprafeţe curate;
* se verifica planeitatea, se înlătură rugozităţile si se corectează asperităţile; daca nu se realizează 
cerinţele necesare aplicării hidroizolatiei se vor face remedieri cu mortare speciale aderente;
* se verifica umiditatea cu umidometru tip Feutron (umiditatea nu trebuie sa depaseasca procentul de 
umiditate precris în instrucţiunile specifice);
* pe suprafaţa pregătită ca mai sus, este interzisa circulaţia personalului din şantier sau cu utilaje de 
orice fel.
Calitatea suportului trebuie sa faca obiectul procesului verbal de recepţie calitativa în faza 
determinanta. Calitatea stratului suport condiţionează continuarea lucrărilor.

10.1.3.2. Stratul de amorsaj
Amorsa are rolul de a facilita aderenta membranei hidroizolatoare la beton.
Soluţia cu care se executa amorsa, poate fi pe baza de bitum sau pe baza de răşini sintetice. 
Componentele soluţiei nu trebuie sa conţină produse care ataca chimic betonul.
Amorsa se aplica prin inundarea suprafeţei si repartizarea manuala a soluţiei sau prin puiverizarea cu 
mijloace mecanice. Aplicarea amorsei se face în strat continuu, uniform, fara aglomerări sau băltiri de
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material, astfel încât sa se asigure pătrunderea în porii suportului si colmatarea acestora. Amorsa se 
aplica numai pe suprafeţele capabile a fi acoperite cu folie hidroizolatoare. Se va urmări ca suprafaţa 
ce urmeaza a se izola sa fie amorsata în totalitate, fara a exista suprafeţe neamorsate.
Amorsa se aplica pe suprafaţa uscata a stratului suport, la temperatura mediului ambiant de peste 
+ 5°C.
După uscarea amorsei, trebuie sa rezulte o suprafaţa uniform colorata, aderenta la suport, continua, 
fara băşici, exfolieri sau neregularitati. Eventualele zone cu deficiente, se refac prin decopertare zonala 
si reamorsare.
Pe suprafaţa amorsata nu se permite circulaţia pietonala sau cu utilaje de orice fel.
Amorsa se aplica numai la hidroizolatiile care prin tehnologia de aplicare necesita strat de amorsa.

10.1.3.3. Stratul hidroizolator
Stratul hidroizolator se aplica pe stratul suport (eventual amorsat), conform procedurii specifice de 
aplicare. Aplicarea hidroizolatiei se face respectând fisa tehnologica a firmei producătoare.
Aplicarea foliei hidroizolatoare începe de la una din laturile longitudinale ale podului, respectiv de la 
cota minima, cu asigurarea racordării vertical-orizontale.
Petrecerile foliilor la înnadiri vor respecta instrucţiunile furnizorului sau min.10 cm.
Hidroizolatia se aplica în câmp continuu, asigurându-se aderenta pe toata suprafaţa pe care se aplica. 
Nu se admit goluri, umflaturi, băşici de aer, neetanseitati la petreceri sau margini desprinse.
Se vor trata special racordările la gurile de scurgere, asigurându-se etanşeitatea si scurgerea apelor 
colectate.
La rosturile de dilatatie, tratarea hidroizolatiei se va face conform proiectului, funcţie de tipul 
dispozitivului de acoperire a rostului de dilatatie.
Lateral, marginile stratului hidroizolator se vor racorda cu cordoane din chituri elastice, de etansare. 
în  cazul membranelor lipite prin supraîncălzire, temperatura sursei de căldură nu trebuie sa fie mai 
mare de 250°C sau mai mare decât temperatura la care tipul respectiv de membrana îsi modifica 
caracteristicile fizico - mecanice sau chimice. Membranele hidroizolatoare se aplica la temperatura 
mediului ambiant, la cel puţin +5°C, după minimum 28 zile de la data turnării betonului de ciment sau 
mortarului (normativ AND 577-2002). Sistemul hidroizolator nu se aplica pe timp de ploaie.
Se admit hidroizolatii care prin natura tehnologiei de execuţie pot fi aplicate si pe beton cu vârsta 
redusa sau în condiţii mai puţin restrictive de umiditate, mai ales daca termenul de execuţie necesita 
aceasta situaţie sau este necesar ca hidroizolatia sa se aplice si în perioade mai puţin favorabile ale 
anului.

10.1.3.4. Stratul de protecţie 
Stratul de protecţie poate fi:
* mastic bituminos cu grosimea de 2 cm;
* membrane de protecţie, aderente la membranele hidroizolatoare;
Verificarea si recepţia lucrărilor de hidroizolatie, se face pe etape, după cum urmeaza:
* pe parcursul executării diferitelor straturi ale sapei hidroizolatoare, încheindu-se procese - verbale de 
lucrări ascunse;
* la term inarea lucrărilor de hidroizolatie, prin încheierea unui proces -  verbal de recepţie a sapei 
hidroizolatoare;
Verificarea la term inarea lucrărilor de hidroizolatie se face asupra aspectului, iar în cazul unor 
constatări nefavorabile, din procesele verbale de lucrări ascunse, se poate face si asupra etanseitatii, 
prin inundarea pe o înălţime de min. 10 cm, pe suprafeţele lim itate, pe durata de 24 ore.
Defectele constatate pe parcursul execuţiei si la term inarea lucrărilor de hidroizolatii, se vor remedia 
pe baza unor soluţii propuse de antreprenor si pot fi acceptate sau nu de către beneficiar, 
în  cazul când beneficiarul nu accepta remedierile propuse de antreprenor, se poate dispune refacerea 
întregii lucrări de hidroizolatii.
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10.1.3.5. Controlul calitatil lucrărilor de execuţie
Se vor face conform Ind AND 577-2002, prin măsurători "in situ". In situ se verifica aderenta stratului 
hidroizolator de stratul support. Măsurătorile vor fi effectuate de către instituţii abilitate, prin procedee 
agrementate în Romania. Pentru verificarea calitatii lipirii membranei de stratul suport se face cel 
puţin o încercare la 20 de ml cale de pod pe sens. Rezultatele obţinute vor fi consemnate într-un 
proces verbal ce va însoţi recepţia de baza.
Nu se va trece la faza următoare în situaţia în care resultatele obţinute nu corespund valorilor din 
caietul de sarcini sau ale proiectului sau ale proiectului de execuţie al hidroizolatiei.
Standarde româneşti
Verificarea caracteristicilor fizico - mecanice si chimice specifice, se efectuează în conformitate cu 
următoarele standarde:
- SR EN ISO 62:2004 "Materiale plastice. Determinarea absorbţiei de apa."
- SR EN 12092:2002 "Adezivi pe baza de elastomeri. Determinarea vâscozitatii."
- SR EN ISO 527-1 SI 2:2002 "Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de tracţiune." " 
Rezistenta si alungirea la rupere."
- STAS 9199 - 73 "Masticuri bituminoase pentru izolaţii. Metode de analize si încercări."
- SR 137 -  95 "Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli si metode de verificare."
- SR-ISO 2409-93 "Lacuri si vopsele. încercarea la caroiaj."
- Ordin MT 497-98 "Normativul pentru caracteristicile bitumului neparafinos pentru drumuri."
SR EN ISO 527/1-00 "Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de tracţiune. Partea I principii 
generale Rezistenta si alungirea la rupere"

11. CALEA PE POD

11.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol trateaza condiţiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la realizarea îmbracam intilor 
de tip bituminos turnate, aplicate pe partea carosabila a podurilor si pe trotuare.
Acest tip de îmbrăcăminte se executa la cald, din compozituri preparate cu agregate naturale, filer si 
bitum neparafinos, pentru drumuri si vor respecta prevederile din următoarele standarde:
Normativ privind execuţia la cald a îmbracam intilor bituminoase pentru calea pe pod indic. AND 546- 
2002 .

STAS 175 - 87 "Lucrări de drumuri. îm bracam inti bituminoase turnate, executate la cald. Condiţii 
tehnice generale de calitate."
STAS 11348 -  87 "Lucrări de drumuri. îmbracam inti bituminoase pentru calea pe pod. Condiţii tehnice 
de calitate."
SR 174/1 -2002 "îm bracam inti bituminoase cilindrate, executate la cald. Condiţii tehnice de calitate." 
SR 174/2 -97  "îm bracam inti bituminoase cilindrate, executate la cald. Condiţii tehnice pentru 
preparare si punere în opera a compoziturilor asfaltice si recepţia îmbracam intilor executate."
Utilizarea altor tipuri de îmbracaminti pe poduri nu se va face decât pe baza unor studii si cercetări 
efectuate de institute de specialitate si numai cu acordul consultantului si proiectantului, 
îmbracam intile bituminoase se utilizează în funcţie de clasa tehnica a drumului sau categoria străzii, 
conform cu precizările din STAS 11348 - 87 tabel 1 si cu prevederile din caietul de sarcini, putând fi: 
îmbrăcăminte butuminoasa turnata realizata cu asfalt turnat dur sau îmbrăcăminte 
bituminoasa cilindrata realizata din beton asfaltic cu bitum modificat cu polimeri tip BamP. Tipurile de 
compozitura sunt cele din tabel.

11.2. TROTUARE
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Trotuarele sunt elemente destinate circulaţiei pietonilor pe pod si sunt denivelate fata de nivelul caii. 
Latimea acestora va fi stabilita prin proiect, funcţie de amplasamentul lucrării, respectând prevederile 
STAS 2924-91 si Ordinul 45/1998 al Ministerului Transporturilor.
Trotuarul va fi prevăzut, la marginea dinspre partea carosabila, cu borduri iar către exterior cu parapet 
combinat de tip semigreu.
Bordurile pentru trotuar vor fi din elemente metalice zincate.
Montarea bordurilor se va faceconform proiect, cu respectarea profitului în lung si transversal al caii.

11.3. PARAPETE
După scop, parapetele pot fi pietonale, direcţionale sau cu rol dublu. Realizarea lor se face în 
conformitate cu proiectul si cu respectarea prevederilor STAS 1948 -  2/1995 si SR-EN 1317/1,2-2000. 
Glisierete parapetelor direcţionale si compozite vor fi protejate prin acoperire cu zinc (Zn).
Celelalte componente din otel se vor proteja prin vopsire; calitatea si culoarea vopselei vor fi aprobate 
de beneficiar. Acoperirea protectoare se aplica de unitatea care uzineaza parapetele, cu excepţia 
zonelor de imbinare pe şantier care se protejează "in situ".

Caracteristicile acoperirilor protectoare.
Având în vedere durata de folosinţa precum si clasa de agresivitate a mediului, se stabileşte ca pentru 
aceasta lucrare, categoria de protecţie sa fie I (durata foarte ridicata), ceea ce corespunde unei durate 
de viata a acoperirii protectoare de 8-15 ani, conf. STAS 10702/1-83 « Protecţia împotriva coroziunii a 
construcţiilor din otel supraterane -  Acoperiri protectoare - Condiţii tehnice generale ».
Sistemul de protecţie anticoroziva preconizat se compune din 3 straturi după cum urmeaza:
* un strat de grund epoxidic bicomponent bogat în zinc, cu grosimea de 50 pm;
* un strat intermediar de protecţie epoxidic bicomponent, cu grosimea de 50 pm;
* un strat de finisare acrito-poliuretanic de înalta performanta, cu grad ridicat de luciu, cu durabilitate 
mare si cu pastrarea îndelungata a luciului si culorii, cu grosimea de 50 pm;
Grosimea totala a sistemului de protecţie pentru suprafeţele exterioare este de min 150 pm.
Protecţia anticoroziva se aplica după sablarea suprafeţelor la gradul 2 de curăţire, conform STAS 
10166/1 - 77.
Piesele metalice inglobate in beton se protejează anticoroziv cu produse specifice acestui tip de 
protecţie.

11.4. ÎMBRĂCĂMINTEA CAII PE POD
Calea pe poduri si pasaje se va realiza cu îmbracam inti bituminoase executate la cald conform 
normativ AND 546 -  2002.
îmbrăcăm intea ta trotuare si zonele parapetului de siguranţa se realizează cu emu/s/V epox/d/ce 
b/'componenfe presărate cu n/'s/p cuarfos sau din asfalt turnat conform STAS 175-85, STAS 11348-87si 
prevederilor din prezentul caiet de sarcini, de tip AT.
îmbrăcăm intea bituminoasa cilindrata realizata din beton asfaltic tip BAP, se executa în perioada mai -  
octombrie, cu condiţia ca temperatura atmosferica sa fie de minim + 10°C; pentru îmbrăcăminte 
bituminoasa cilindrata realizata din beton asfaltic cu bitum modificat cu polimeri, temperatura trebuie 
sa fie de minim +15°C; îmbrăcămintea bituminoasa turnata, realizata cu asfalt turnat dur, se executa 
în tot timpul anului, cu condiţia ca stratul suport sa fie uscat iar temperatura atmosferica sa fie de 
minimum +5°C.

1 1 .4 .1 . Condiţii teh n ice
Elemente geometrice
Grosim ile straturilor realizate prin turnare (asfalt turnat dur, asfalt turnat si mortar asfaltic 
turnat) conf. STAS 11387 stabilite constructiv, la fiecare lucrare în parte, vor fi următoarele:
- asfalt turnat dur: 5 cm (3+2 cm)

CAIET DE SARCINI Comuna BOLBOSI 88



"CONTINUARE LUCRĂRI la POD b a. L=12.5m peste râul Jilţ pe DC 71 
Bolbosi-Balacesti, jud.Gorj"

UATBOLBOŞI-jud.Gorj F a z a :  PT+DE Pr. 309/2018 BB-CONS sr)

- asfatt turnat: grosime minima 2 cm
- mortar asfaltic turnat: grosime 2 cm
Grosimea totala a îmbracamintii din beton asfaltic cilindrat este de min. 5 cm si se executa dintr-un 
singur strat doua straturi (5).
Profilul transversal si longitudinal al drumului pe pod se va realiza conform proiectului. Grosimea reala 
a îmbracamintii bituminoase este indicata în documentaţia tehnica.
Abateri limita
Abaterile limita la grosimea straturilor fata de valorile din proiect vor fi de -10  %.
Abaterile limita la panta profitului transversal sunt de ± 2,5 mm/m pentru îmbracaminti turnate 
mecanizat si de ± 5 mm/m pentru îmbracaminti turnate manual.
Denivelările maxime admise în lungul caii sub dreptarul de 3,00 m sunt de 3 mm în cazul execuţiei 
mecanizate si de 5 mm în cazul asternerii manuale.
Materiale
Materialele folosite la prepararea compoziturilor asfaltice (asfalt turnat dur, asfalt turnat si mortar 
asfaltic) sunt precizate în tabelul 3 din STAS 11387 -  87 si vor îndeplini condiţiile de calitate prevăzute 
în standardele respective de materiale si anume:
- STAS 539 - 79 pentru filer;
- SR 662 -  2002 pentru nisip natural si SR 667 - 90 pentru nisip de concasare sorturile 0-3 si criblura 
sorturile 3-8 si 8-16;
- Normativ Ord. MT 497/1998 pentru bitum. Se utilizează bitum tip D 60/80 pentru zona climatica 
calda si D 80/100 pentru zona climatica rece.
Alte materiale:
- emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, conform STAS 8877 - 72, pentru amorsarea 
suprafeţelor la podurile cu placa de beton armat;
- chit tiocolic pentru colmatarea rosturilor în zonele de contact ale sapei hidrofuge si a îmbracamintii 
bituminoase cu unele elemente de construcţie (borduri, rosturi de dilatatie, guri de scurgere, etc.). 
Compoziţia si caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur si ale asfaltului turnat, vor 
respecta prevederile din STAS 175 -  87 (conform tabel).

Compoziţia si caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice de tip BAP si BamP, vor respecta 
prevederile din Normativul ind. AND 546-2002
Compoziţia si caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat, vor respecta prevederile din 
STAS 11348-87.

11.5. PRESCRIPŢII DE EXECUŢIE

1 1 .5 .1 . Prescripţii de ex ecu ţie
Cotele stratului suport verificate trebuie sa corespunda proiectului.
Pregătirea stratului suport se va executa în funcţie de tipul acestuia si anume:
- în  cazul când îmbrăcămintea se aplica pe suprafaţa din beton de ciment, se va asigura 
planeitatea acesteia, în conformitate cu proiectul de execuţie si se admite sau respinge continuarea 
lucrărilor, aceasta fiind faza determinanta. Suprafaţa astfel tratata, după uscare, se amorseaza cu 
emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida;
- în  cazul când îmbrăcămintea se aplica pe stratul din mortar asfaltic turnat, suprafaţa acestuia se 
curata si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, atunci când turnarea 
îmbracamintii se efectuează la un interval de peste 24 ore de la turnarea mortarului sau acesta a fost 
supus circulaţiei;
- In cazul în care îmbrăcămintea bituminoasa se aplica direct pe hidroizolatie, se va avea în vedere 
corelarea stabilitatii term ice a hidroizolatiei cu tipul de compozitura utilizat si se va asigura aderenta. 
Este indicat ca în stratul care se aplica pe hidroizolatie sa se introducă un colorant astfel
încât, la eventualele frezari ale îmbracam intii, sa nu se distrugă hidroizolatia.
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Amorsarea se executa mecanizat, realizându-se o pelicula omogena pe toata suprafaţa stratului 
suport. Dozajul de bitum rezidual va fi de 0,3....0,4 kg/m2.
Amorsarea se face în fata repartizatorului, pe distanta minima care sa asigure timpul necesar ruperii 
complete a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 100 m.
Suprafaţa stratului suport pe care se executa amorsarea trebuie sa fie uscata si curata.
Prepararea, transportul si punerea în opera a compoziturilor asfaltice de tip ATD se efectuează 
conform STAS 175 - 87 si Normativului ind. AND 546-2002 iar a celor de tip BAP conform SR 174- 
1/02, SR 174-2/97 si Normativului AND 546-2002.

1 1 .5 .2 . Controiu! catitatii !ucrari!or
Verificarea materialelor folosite la execuţia compoziturilor asfaltice turnate, se va face conform prevederilor din standardele 
respective de materiale.
Verificarea compoziturilor asfaltice si a conţinutului de bitum, se va face cu respectarea prevederilor 
din SR EN 12697-23:2004 si SR EN 12697-6:2004 STAS 11387 - 90, cap. 4 si Normativului AND 546- 
2002.

Verificarea îmbracamintii rezultate se va face prin metode nedistructive sau prin carote conform STAS 
1338/1 - 84. Verificarea elementelor geometrice se va face pe pacursul execuţiei conform SR174/2 
pct. 3.4 si 3.5.

1 1 .5 .3 . R ecepţia preiiminara
Se face la cel puţin o luna de la darea în circulaţie.
Comisia de recepţie va examina lucrarea executata conform documentaţiei tehnice aprobate si 
documentaţiei de control întocmite în timpul executării.
Documentele tuturor verificărilor stabilite conform acestui normativ, fac parte din documentaţia 
eceptiei prelim inare si se predau beneficiarului lucrării, pentru a fi gestionate în cartea podului. 
Eventualele degradări ce apar în termenul de garanţie a lucrării executate, precum si propunerile 
făcute de comisia de recepţie preiim inara, vor fi remediate de constructor, pe cheltuiala acestuia, în 
mod corespunzător si la termenele stabilite.
Recepţia finala se va face la un an de la data efectuării recepţiei prelim inare, timp în care se va face 
verificarea comportării în exploatare a lucrării executate si se vor realiza eventualele remedieri ale 
deficientelor aparute în perioada de garanţie.

12. RACORDAREA CU TERASAMENTELE

12.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol trateaza condiţiile tehnice generale ce trebuie îndeplinite la executarea, compactarea, 
nivelarea si finisarea umpluturilor din spatele culeelor, protecţia sferturilor de con, executarea, 
transportul, montarea plăcilor de racordare si a grinzilor de rezemare, executarea scărilor si a 
casiurilor pe taluz, controlul calitatii si condiţiile de recepţie.
Racordarea culeelor cu terasamentele se face cu ziduri de sprijin.

12.2. EXECUŢIA UMPLUTURILOR

La execuţia umpluturilor la sferturile de con si din spatele culelor se vor respecta prevederile din 
caietele de sarcini de drum, din standardele si normativele în vigoare si din prezentul caiet de sarcini.
In spatele culeelor si pe fetele laterale ale zidurilor intoarse care sunt in contact cu pamantul se va 
prevedea acoperirea cu o suspensie de bitum filerizat în dublu strat .
La execuţia terasam ente lorîn  zona de tranziţie se recomanda următoarele:
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în  cazul culeelor masive si înecate se va tine seama de faptul ca în apropierea fundaţiei si elevaţiei 
culeei nu este posibila compactarea umpluturilor cu compactori de tip greu (compactori cu pneuri, 
rulouri vibratoare sau alte utilaje de compactare folosite în mod curent la compactarea rambleelor). în  
acest caz asigurarea gradului de compactare se va face cu mijloace de compactare 
specifice spatiilor înguste (placi vibratoare, maiuri mecanice, etc.). Pentru restul rambleului, 
compactarea materialului de umplutura se va face cu utilaje indicate în ''Normativ privind executarea 
mecanizata a terasamentelor de drumuri" C 182-87.
Daca umplutura din zona de tranziţie nu se face odata cu umplutura rambleului rampei de acces, se va 
asigura un spaţiu suficient utilizării m ijloacelor de compactare, executându-se totodată si treptele de 
înfrăţire.
Daca umplutura din zona de tranziţie (excluzând umplutura care se compactează cu mijloace specifice
spatiilor înguste), se face odata cu umplutura rambleului rampei de acces, acestea se vor
executa în straturi succesive, delim itându-se corespunzător materialul granular utilizat în zona de
tranziţie.
Abaterile limita admise la execuţia platformei drumului în zona de tranziţie pod-rampa de acces sunt: 
la înălţimea platformei:
* ± 0.05 m fata de ax;
* ± 0.10 m la latimea totala; 
la cotele proiectului;
* ± 0.02 m fata de cotele de nivel ale proiectului.

12.3. PLACI DE RACORDARE SI GRINZI DE REZEMARE
Plăcile de racordare sunt elemente folosite pentru atenuarea acţiunii traficului rutier pe zona de 
tranziţie pod-rampa de acces.
Plăcile de racordare si grinzile de rezemare aferente se executa prin prefabricare sau monolit din beton 
de clasa C 25/30.
Plăcile de racordare sunt amplasate în terasament (în cazul sistemelor rutiere nerigide pe rampa de acces) sau la nivelul caii (în 
cazul sistemelor rutiere rigide).
în  cazul plăcilor de racordare amplasate la nivelul caii, executate monolit, se vor respecta condiţiile 
tehnice impuse îmbracam intilor rutiere rigide, conform prevederilor SR 183-1:1995.
Gradul de compactare a terasamentelor în zona de racordare pod-rampa de acces va fi de minim 95%, 
stabilit conform STAS 2914-84.
Grinzile de rezemare se executa întotdeauna pe un prism de piatra sparta realizat în straturi 
succesive, bine compactate, odata cu terasamentut zonei de tranziţie.

12.4. SCĂRI SI CASIURI PE TALUZE
La capetele podului se vor amplasa de o parte si de alta ale acestuia, casiuri pentru evacuarea rapida 
a apelor meteorice de pe suprastructura si scări pentru accesul pe digurile existente.
Casiul se va executa din piatra bruta zidita sau din dale de beton clasa C 30/37 prefabricate 
monolitizate pe şantier. Forma si dimensiunile acestuia se vor preciza prin proiect.
Scările se realizează din elemente (trepte) prefabricate din beton de clasa C 30/37.
Treptele trebuie sa fie de înălţime egala si sa corespunda ca forma, dimensiuni si mod de finisare, 
prevederilor proiectului. Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treapta cu dreptarul 
si nivela cu bula de aer. Abaterile limita admisibile sunt:
* la orizontalitatea treptelor 2 mm
* la înălţimea treptelor 1 mm
Muchiile treptelor trebuie sa fie drepte si intacte, sa nu prezinte ondulaţii sau stirbituri. De asemenea, 
treptele de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie sa prezinte reparaţii locale ale unor stirbituri 
produse în timpul execuţiei din cauza unei protejări insuficiente a treptelor.

BB-CONS srt
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Atât casiul cât si scara vor rezema pe taluz pe o fundaţie de balast de 10 cm grosime si vor avea 
fiecare o fundaţie din beton de clasa C12/15 a cărei dimensiuni, funcţie de înălţimea terasamentului, 
se vor preciza în proiect.
Scările pe taluze sunt prevăzute cu un parapet realizat din ţeava de diametrul D = 38 mm sau otel 
rotund OB 37 d = 20 mm. Parapetele trebuie sa fie verticale pe toata înălţimea, verificarea 
efectuânduse cu firul cu plumb. La mâna curenta a parapetelor metalice se va controla ca în punctele 
de înnadire sa nu existe praguri care sa jeneze la palma. Micile denivelări se vor înlătură prin polizare. 
Stâlpii acestui parapet vor avea fundaţii din piatra sparta, sau din beton.

13. TESTE, PROBE, ÎNCERCĂRI

13.1. ÎNCERCĂRI LA SUPRASTRUCTURA
încercarea suprastructurilor cu acţiuni de proba se face conform STAS 12504-86 "încercarea 
suprastructurilor cu acţiuni de proba".
Pentru a verifica concordanta dintre ipotezele de calcul si comportarea reala, ţinând seama de 
caracterul deosebit al suprastructurilor adoptate se executa încărcări de proba la term inarea lucrării, 
măsurători de eforturi si deformaţii pe faze de execuţie la toate suprastructurile de poduri compozite 
cu conlucrare.
Lucrările de încercare se vor executa pe baza unui proiect de încercare. Pentru elaborarea proiectului 
de încercare Contractorul se va adresa Proiectantului lucrării de baza prin intermediul Consultantului, 
iar măsurătorile de eforturi si deformaţii, precum si prelucrarea datelor se vor face de unitati 
specializate în astfel de lucrări, în colaborare cu Proiectantul, prin intermediul Consultantului.
Rezultatele măsurătorilor de eforturi si deformaţii pe faze de execuţie si la încărcările cu convoaie de proba vor face 
obiectul unei documentaţii finale, de sinteza, ce se va ataşa la cartea construcţiei.

14. LUCRAR! DE DRUMUR!

Prezentul caiet de sarcinii se va utiliza pentru lucrările de reprofilare a straturilor rutiere de pe rampele de 
acces la pod, pe lungimea proiectului.

1 4 .1 .T E R A S A M E N T E
Practic nu sunt necesare lucrări de terasamente.

14.2. S T R A T  R U TIER  DIN A G R E G A T E  D E  B A LA S T IE R Ă  N E L E G A T E  (BALAST)
14.2.1. Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia şi recepţia stratului de fundaţie din balast din structura drumului 
proiectat, precum si la condiţiile de admisibilitate pentru materialele folosite.
Constructorul se obligă să respecte prevederile prezentului caiet de sarcini, luând măsuri în ceea ce priveşte:
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- asigurarea personalului calificat;

- asigurarea unor utilaje corespunzătoare categoriei de lucrări si aflate în stare bună de funcţionare;
- asigurarea resurselor materiale conform condiţiilor de admisibilitate impuse;

- organizarea lucrărilor pentru respectarea graficului de execuţie, luând în calcul si eventualele perioade în 
care nu se poate lucra din considerente de mediu;
- sănătatea si securitatea în muncă.

Toate încercările si determinările impuse de prezentul caiet de sarcini se vor efectua, prin grija constructorului, 
doar de către un laborator autorizat, propriu sau extern. în cazul unor dubii privind calitatea unor lucrări, 
dirigintele de ţantier sau proiectantul poate solicita repetarea unor încercări sau determinări, cu indicarea 
exactă a locului de prelevare a probei sau de efectuare a încercării.

14.2.2. Materiale

14.2.2.1. Agregate naturale
Agregatele naturale acceptate pentru lucrările de fundaţie proiectate sunt amestecurile sub formă de balast, 

cu granulozitate continuă 0/63.
Agregatele trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare si rezistente la înghţ-dezgheţ. 

Acestea trebuie să fie bine omogenizate. Balastul nu trebuie să conţină corpuri străine (bulgări de pământ, cărbune, 
lemn, resturi vegetale) sau elemente alterabile.

Condiţiile de admisibilitate pentru amestecul de agregate de tip balast se vor aprecia conform SR EN 
13242:2003 si valorile acceptate sunt date în tabelul de mai jos:

Tabelu

Nr.
crt. Caracteristici

Vaiori acceptate Categorie 
SR EN 
13242

Metode de determinare

/. Granu/omefn'a

1. Granulometria d/D

0/63 mm
cu procentul de trecere 

(exprimat ca masă) prin sita 
D=85...99%

GA85
SR EN 933-1

2. Indicele de aplatizare Nu se solicită FlNR SR EN 933-3
3. Indice de formă Nu se solicită SlNR SR EN 933-4

4.
Procentul de particule 
sfărâmate sau sparte

Nu se solicită CNR SR EN 933-5

5.
Conţinutul de părţi fine 
(fracţiunea de masă având 
d<0,063 mm)

<3% fs SR EN 933-1

//. Caracfen'sf/c/ f/z/ce

6.
Rezistenta la fragmentare 
Los Angeles

<35% LA35 EN 1097-2

7.
Rezistenta la uzură a 
agregatului grosier (micro-

Nu se solicită MDE NR EN 1097-1

nr. 1
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Deval)
///. DuraM/fafea
8 . Absorbţia de apă < 2% WA242 EN 1097-6

9.
Rezistenta la înghet- 
dezghet (ca pierdere de 
masă)

< 2% F2 EN 1367-1

Notă: durabilitatea agregatelor se va proba fie conform pct. 8, fie conform pc 9 din tabel.

La livrarea spre şantier, agregatele trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate.
Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise dimensionate în funcţie de cantitatea 

necesară şi de eşalonarea lucrărilor. 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.

14.2.2.2. Apa
Apa necesară compactării stratului de balast poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse, dar în 

acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.

14.2.3. Punerea în operă a balastului
14.2.3.1. Măsuri preliminare
La execuţia stratului de fundaţie din balast se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente
sau strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru acele lucrări.
înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla utilajele şi dispozitivele necesare punerii în operă a
balastului.

înainte de aşternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din zona drumului astfel încât 
apele să fie evacuate în permanennă Oi să nu băltească în casetele ce urmează a se balasta. 
înainte de începerea lucrărilor se vor determina caracteristicile optime de compactare ale balastului 
aprovizionat, de către un laborator de specialitate, prin încercarea Proctor Modificată conform STAS 1913/13, 
stabilindu-se următoarele:

Pdumax P.M. - greutatea volumică în stare uscată maximă exprimată în g/cm ;̂
Wopt P.M. - umiditatea optimă de compactare, exprimată în %.

14.2.3.2. Realizarea stratului de fundaţie din balast
Pe terasamentul recepţionat se aşterne şi se nivelează balastul într-unul sau mai multe straturi, în funcţie de 

grosimea prevăzuta în proiect şi grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental. Descărcarea din 
autocamion a balastului se face prin basculare, de preferinţă din mers, iar împrăitierea se face cu autogrederul. 
Aşternerea şi nivelarea se face la şablon cu respectarea lăţimii şi pantei prevăzute în proiect.

Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de către 
laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului în momentul aQternerii şi se adaugă prin stropire. 
Stropirea va fi uniformă, evitându-se supra-umezirea locală.

Compactarea straturilor de fundaţie din balast se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul 
experimental respectându-se componenţa atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia şi numărul de treceri.
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Pe drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, acostamentele se 
completează şi se compactează odată cu straturile de fundaţie astfel ca straturile de fundaţie să fie permanent 
încadrate de acostamente, asigurându-se şi măsurile de evacuare a apelor.

Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie sau rămân după compactare se 
corectează cu materiale de aport şi se recompactează.

Se interzice execuţia stratului de fundanie din balast la temperaturi mai mici de 0 °C. Este interzisă execuţia 
fundaţiei cu balast îngheţat. Este interzisă aşternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau îngheţat.

14.2.4. Controlul calităţii lucrărilor
14.2.4.1. Controlul calităţii materialelor
Controlul calităţii materialelor se face de către constructor, prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile 
cuprinse în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2

Acţiunea, procedeu! de 
verificare sau caracteristici ce 
se verifică

Frecvenţa minimă Metoda de 
determinareLa aprovizionare

La locul de punere 
în operă

Examinarea datelor înscrise în 
certificatul de calitate sau 
certificatul de garanţie

La fiecare lot 
aprovizionat

- -

Determinarea granulometrică 
Conţinutul de părîi fine d<0,063 
mm

0  probă la fiecare 
500 tone 
aprovizionate, pentru 
fiecare sursă

-

SR EN 933- 
1:2002 

SR  EN 933- 
8:2001

Rezistenţa la fragmentare cu 
maşina tip Los Angeles (LA)

0  probă ta fiecare 
5000 tone 
aprovizionate, pentru 
fiecare sursă

- EN 1097-2

Absorbîia de apă

O probă la fiecare 

5000 tone 
aprovizionate, pentru 
fiecare sursă

- EN 1097-6

Umiditate -

O probă pe zi şi ori 

de câte ori se 
observă o 
schimbare cauzată 
de condiţii 
meteorologice

4606-80

Laboratorul şantierului va tine evidenta acestor verificări la zi si le va pune la dispoziţia organelor de verificare 
abilitate în momentul controlului calităţii.

14.2.4.2. Condiîii tehnice pentru stratul gata executat
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18.2.4.2.1. Compactarea

Stratul de fundaţie din balast trebuie compactat până la realizarea următoarelor grade de compactare minime, 
din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13:

- 98% în cel puOin 93% din punctele de măsurare;
- 95% în toate punctele de măsurare.

Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din lucrare şi
anume:
Pdu. ef. = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cirP
w ef = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului de compactare gc.

Gradul de compactare se determină cu relaoia:

Gc *( Pdu. ef. / Pdu max PM) X 100

14.2.4.2.2. Elemente geometrice
Grosimea stratului de fundaţie din balast este cea indicată în proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de 

maxim + 20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul
executat. Grosimea stratului de fundaţie este media măsurăton'lor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat
recepţiei.

Lăţimea stratului de fundaţie din balast este prevăzută în proiect, pe plantele de execuiie. Abaterile limită la 
lăţime pot fi + 50 mm. Verificarea lăţimii executate se va face cu ruleta în dreptul profilurilor transversale din proiect.

Panta transversală a fundaţiei de balast este cea prevăzută în proiect, egală cu panta transversală la nivelul 
îmbrăcămintei. Abaterea admisibilă la panta transversală este de ±0,1 %. Denivelările admisibile în profil transversal 
sub dreptarul de 3 m sunt de + 10 mm. Aceste verificări se fac în dreptul profilurilor transversale din proiect.

Declivităţile în profil longitudinal sunt conform proiectului, egale cu declivităaile la nivelul îmbrăcămintei. 
Denivelările admisibile în profil longitudinal sub dreptarul de 3 m sunt de + 20 mm. Aceste măsurători se fac în axa 
fiecărei benzi de circulaOie.

Abaterile limită la cotele fundaţiei din balast, faţă de cotele din proiect pot fi de +/-10 mm.

14.2.4.3. Verificarea calităţii lucrărilor
Verificarea lucrărilor se face conform tabelului de mai jos:

Tabelul nr. 4

Nr.
crt.

Determinarea, procedeul de 
verificare sau caracteristica care 

se verifică

Frecventa verificărilor Metode de verificare

1.
Determinarea gradului de 
compactare

Minim 3 puncte pentru suprafeţe < 2000 
mp şi minim 5 puncte pentru suprafeţe 
> 2000 mp de stat

STAS 1913/13 si 
pct. 4.2.1.

2.
Determinarea umidităţii efective 
de compactare

Zilnic, dar cel puţin un test la fiecare 
250 m de bandă de circulaţie

STAS 4606

3. Determinarea grosimii stratului Minim un sondaj la 200 m de drum STAS 6400 si
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compactat pct. 4.2.3.

4.
Verificarea lăoimii stratului 
executat

Minim o verificare la 200 m de drum
STAS 6400 si 

pct. 4.2.3.

5.
Verificarea profilului transversal 
(panta transversală Oi denivelări)

Minim o verificare la 200 m de drum
STAS 6400 si 

pct. 4.2.3.

6.
Verificarea profilului longitudinal 
(cote Oi denivelări)

Minim o verificare la 200 m de drum
STAS 6400 si 

pct. 4.2.3.

Laboratorul şantierului va tine evidenta acestor verificări la zi si le va pune la dispoziţia organelor de verificare 
abilitate în momentul controlului calităţii.

în momentul recepţiei, comisia de recepoie poate dispune efectuarea pe loc a unora din verificările din tabelul 
de mai sus.

Dacă comisia consideră că lucrările respectă cerinOete de calitate impuse de prezentul caiet de sarcini, se va 
încheia un proces verbal de recepoie a lucrărilor ce devin ascunse.

14.3. S T R A T  R U TIER  DIN P IA TRĂ  S P A R T Ă
14.3.1. Generalităţi
Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia şi recepţia stratului rutier din piatră spartă din structura 
drumului proiectat, precum si la condiţiile de admisibilitate pentru materialele folosite.
Constructorul se obligă să respecte prevederile prezentului caiet de sarcini, luând măsuri în ceea ce priveote:

- asigurarea personalului calificat;
- asigurarea unor utilaje corespunzătoare categoriei de lucrări Oi aflate în stare bună de funcţionare;

- asigurarea resurselor materiale conform condiOiilor de admisibilitate impuse;
- organizarea lucrărilor pentru respectarea graficului de execuoie, luând în calcul si eventualele perioade în 
care nu se poate lucra din considerente de mediu;

- sănătatea si securitatea în muncă.
Toate încercările si determinările impuse de prezentul caiet de sarcini se vor efectua, prin grija constructorului, 
doar de către un laborator autorizat, propriu sau extern. în cazul unor dubii privind calitatea unor lucrări, 
dirigintele de sQantier sau proiectantul poate solicita repetarea unor încercări sau determinări, cu indicarea 
exactă a locului de prelevare a probei sau de efectuare a încercării.

14.3.2. Materiale
14.3.2.1. Agregate naturale

Pentru execuţia straturilor din piatră spartă se utilizează agregate concasate de carieră, fie ca agregat grosier 
sort 40/80 împănat cu split 16/25, fie ca agregat mixt cu granulometrie continuă 0/63.

Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau îngheţ. Se interzice folosirea 
agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase.

Agregatele folosite în realizarea straturilor de fundaţie trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibilitate 
conform SR EN 13242:2003 arătate în tabelele de mai jos şi nu trebuie să conţină corpuri străine vizibile (bulgări de 
pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale etc.) sau elemente alterate.

18.3.2.1.1. Agregat grosier 40/80 si 16/25 mm
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Tabeiui nr. t
Nr.
crt. Caracteristici Valori acceptate Categorie 

SR EN 13242 Metode de determinare

/. Granulometria

1. Granulometria d/D

40/80 si 16/25 mm 
procentul de trecere (exprimat ca 
masă) prin sita D=85...99 % ti prin 

sitad=0...15%

Gc85-15
SR EN 933-1

2. Indicele de aplatizare <20 FI20 SR EN 933-3
3. Indice de formă <20 SI20 SR EN 933-4

4.
Procentul de particule 
sfărâmate sau sparte

90..100% C90/3 EN 933-5

5.
ConQinutul de părţi fine 
(fracţiunea de masă având 
d<0,063 mm)

<2% f2 SR EN 933-1

1/. Caracteristic/ fizice

6.
Rezistenta la fragmentare Los 
Angeles

<25% LA25 EN 1097-2

7.
Rezistenta la uzură a 
agregatului grosier (micro- 
Deval)

Nu se solicită MDENR EN 1097-1

tu. Durabilitatea
8. Absorbţia de apă <2% WA24 2 EN 1097-6

9.
Rezistenta la înghe-dezghe' 
(ca pierdere de masă)

<2% F2 EN 1367-1

Notă: durabilitatea agregatelor se va proba fie conform pct. 8, fie conform pct. 9 din tabel.

14.3.2.1.2. Agregat mixt 0/63
Tabelul nr. 2

Nr.
crt. Caracteristici Valori acceptate Categorie 

SR EN 13242 Metode de determinare

/. Granulometria

1. Granulometria d/D
0/63 mm

procentul de trecere (exprimat ca 
masă) prin sita D=85...99 %

GA 85
SR EN 933-1

2. Indicele de aplatizare <35 FI35 SR EN 933-3
3. Indice de formă <40 Sbo SR EN 933-4

4.
Procentul de particule 
sfărâmate sau sparte

90...100% C90/3 EN 933-5

5.
ConQinutul de părţi fine 
(fracţiunea de masă având 
d<0,063 mm)

<3% f3 SR EN 933-1

t/. Caracteristici ifzice

6.
Rezistenta la fragmentare Los 
Angeles

<25% LA25 EN 1097-2

7.
Rezistenta la uzură a 
agregatului grosier (micro- 
Deval)

Nu se solicită MDENR EN 1097-1

///. Durabilitatea
8. Absorbţia de apă <2% WA24 2 EN 1097-6
9. Rezistenta la înghet-dezghet <2% F2 EN 1367-1
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(ca pierdere de masă)
Notă: durabilitatea agregatelor se va proba fie conform pct. 8, fie conform pct. 9 din tabel.

La livrarea spre şantier, agregatele trebuie să fie însoQite de certificate de conformitate, 
în timpul transportului de la furnizor la şantier şi al depozitării, agregatele trebuie ferite de impurificări si de 

segregare. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi şi păstrate în condiţii care să le ferească 
de împrăştiere, impurificare sau amestecare.

14.3.2.2. Apa
Apa necesară compactării stratului de piatră spartă 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.

14.3.3. Punerea în operă a agregatelor

14.3.3.1. Măsuri preliminare
Măsurile preliminare care preced realizarea noului strat de piatră spartă se referă ta recepţia stratului de 
fundaţie existent. Acesta se va amenaja conform celor descrise în proiect Hi trebuie să corespundă atât din 
punct de vedere al elementelor geometrice (lăoimi, pantă transversală, cote de nivel), cât ji din punct de vedere 
al capacităoii portante.

Elemente geometrice
Grosimea minimă acceptată a stratului de fundaţie din materiale granulare existente este cea indicată în 

proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de maxim -20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice 
gradate cu care se străpunge stratul executat. Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe 
fiecare sector de drum prezentat recepţiei.

Lăţimea stratului de fundaţie din materiale granulare existente este prevăzută în proiect, pe plantele de 
execuQie. Abaterile limită la lăţime pot fi + 50 mm. Verificarea lăţimii executate se va face cu ruleta în dreptul profilurilor 
transversale din proiect.

Panta transversală a fundaţiei este cea prevăzută în proiect, egală cu panta transversală la nivelul 
îmbrăcămintei. Abaterea admisibilă la panta transversală este de ±0,1 %. Denivelările admisibile în profil transversal 
sub dreptarul de 3 m sunt de + 10 mm. Aceste verificări se fac în dreptul profilurilor transversale din proiect.

Declivităţile în profil longitudinal sunt conform proiectului, egale cu declivităoile la nivelul îmbrăcămintei. 
Denivelările admisibile în profil longitudinal sub dreptarul de 3 m sunt de + 20 mm. Aceste măsurători se fac în axa 
fiecărei benzi de circulaţie.
Abaterile limită la cotele fundaţiei din balast, faţă de cotele din proiect pot fi de +/-10 mm.
Verificarea e/emenfe/or geomefrice se face in fiecare grofi/ fransversa/ curenf a/ proiecfu/ui.

Compactarea
Stratul de fundaţie din materiale granulare existente trebuie recompactat după reprofilarea lui, până la 
realizarea următoarelor grade de compactare minime, din densitatea în stare uscată maximă determinată prin 
încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13:

- 98% în cel puQin 93% din punctele de măsurare;
- 95% în toate punctele de măsurare.
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Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din lucrare şi
anume:

pdu ef. = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/ci#
Wef = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului de compactare gc.
Gradul de compactare se determină cu relaoia:

G c  - (  Pdu ef. / Pdu max PM ) X 100

Verificarea gradu/ui de compactare se face fa frecare 1000 mp de suprafaţă reamena/'afă.
Doar după recepîtia stratului de fundaţie din materiale granulare existente se poate trece la realizarea 
sectorului experimental.

14.3.3.3. Realizarea stratului de piatră spartă
Se aşterne piatra spartă numai după recepţia stratului inferior de agregate care în prealabil va fi umezit.

Piatra spartă mare se aşterne şi se cilindrează la uscat, în reprize, iar piatra spartă amestec optimal se aterne 

la umiditatea optimă de compactare stabilită în laborator. Până la încleştarea pietrei sparte compactarea se execută cu 

cilindri compresori netezi de 6 t, după care se continuă compactarea cu cilindri de 10 -  14 t cu sau fără vibrare. 

Numărul de treceri ale atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

După terminarea cilindrării, piatra spartă mare se împănează cu split 16 -25 ,  care se cilindrează apoi se 

înnoroieşte, respectându-se numărul de treceri stabilit la experimentare.

Până la aşternerea stratului superior, stratul de piatră spartă mare astfel executat, se acoperă cu material de 

protecţie (nisip grăunţos sau savură).

Se interzice execuţia stratului de piatră spartă la temperaturi mai mici de 0 °C. Este interzisă execuţia fundaţiei 
cu material granular îngheţat. Este interzisă aşternerea pietrei pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau îngheţat.

14.3.4. Controtul calităţii iucrăriior

14.3.4.1. Controlul calităţii materialelor
Controlul calităţii materialelor se face de către constructor, prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile 
cuprinse în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3
A c ţiu n e a , p ro ced eu l d e  v e r if ic a r e  sau 
c a r a c te r is tic i ce  se  v e r if ic ă

F recv en ţa  m in im ă
M e to d a  de  

d eterm in a reLa aprovizionare La locu) de punere în 
operă

Examinarea datelor înscrise în 
certificatul de calitate

La fiecare lot 
aprovizionat - -

Determinarea granulometrică 
Indicele de aplatizare / Indicele de 
formă

O probă la fiecare 500 
tone aprovizionate, 
pentru fiecare sursă

-
SR EN 933-1:2002 
SR EN 933-8:2001
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Conţinutul de părţi fine d<0,063 mm

Rezistenţa la fragmentare cu maşina tip 
Los Angeles (LA)

O probă la fiecare 5000 
tone aprovizionate, 
pentru fiecare sursă

- EN 1097-2

Absorbţia de apă
O probă la fiecare 5000 
tone aprovizionate, 
pentru fiecare sursă

- EN 1097-6

Umiditate -

0  probă pe zi şi ori de 
câte ori se observă o 
schimbare cauzată de 
condiţii meteorologice

4606-80

Laboratoru) şantierului va tine evidenoa acestor verificări la zi si le va pune la dispoziţia organelor de verificare 
abilitate în momentul controlului calităţii.

14.3.4.2. Condiţii tehnice pentru stratul gata executat
18.3.4.2.1. Compactarea

a) Stratul de piatră spartă amestec optimal trebuie compactat până la realizarea următoarelor grade de 
compactare minime, din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată 
conform STAS 1913/13:

- 98% în cel puHin 93% din punctele de măsurare;
- 95% în toate punctele de măsurare.

Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din lucrare şi
anume:
Pdu ef. = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cnrp
Wef = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului de compactare gc.

Gradul de compactare se determină cu relaoia:
G c  (  Pdu. ef- /  Pdu max PM ) X 100

b) Stratul de fundaţie din piatră mare 40 -  80 trebuie compactat până la realizarea încleştării maxime a 

agregatelor şi care se probează prin faptul că ruloul compactor nu mai lasă urme, iar mai multe pietre de aceeaşi 

mărime şi natură cu piatra concasată folosită nu mai pătrund în fundaţie şi sunt sfărâmate de rulourile compresorului.

14.3.4.2.2. Elemente geometrice
Grosimea stratului de piatră spartă este cea indicată în proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de maxim + 

20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul executat. 
Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţiei.

Lăţimea stratului este prevăzută în proiect, pe plannele de execuţie. Abaterile limită la lăţime pot fi + 50 mm. 
Verificarea lăţimii executate se va face cu ruleta în dreptul profilurilor transversale din proiect.

Panta transversală a stratului de piatră este cea prevăzută în proiect. Abaterea admisibilă la panta transversală 
este de ±0,1 %. Denivelările admisibile în profil transversal sub dreptarul de 3 m sunt de + 10 mm.

14.3.4.3. Verificarea calităQii lucrărilor
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Verificarea lucrărilor se face conform tabelului de mai jos
Tabelul nr. 4

Nr.
crt.

Determinarea, procedeul de verificare 
sau caracteristica care se verifică Frecventa verificărilor Metode de verificare

i. Determinarea gradului de compactare Minim 3 puncte pentru suprafeţe < 2000 mp şi 
minim 5 puncte pentru suprafeţe > 2000 mp

STAS 1913/13 si 
pct. 4.2.1.

2. Determinarea umidităţii efective de 
compactare (pt. piatră amestec optimal)

Zilnic, dar cel puţin un test la fiecare 250 m de 
bandă de circulaţie STAS 4606

3. Determinarea grosimii stratului 
compactat Minim un sondaj la 200 m de drum STAS 6400 si 

pct. 4.2.2.

4. Verificarea lăţimii stratului executat Minim o verificare la 200 m de drum STAS 6400 si 
pct. 4.2.2.

5. Verificarea profilului transversal (panta 
transversală si denivelări) Minim o verificare la 200 m de drum STAS 6400 si 

pct. 4.2.2.

6.
Capacitatea portantă la nivelul stratului 
de piatră spartă executat (pt. piatră 
amestec optimal)

Minim o încercare la 20 m de drum / fir; 
minim 2 fire amplasate la 1 m de marginea p.c. 
stânga si dreapta

STAS 6400 si 
CD31-2002

Laboratorul şantierului va tine evidenta acestor verificări la zi si le va pune la dispoziţia organelor de verificare 
abilitate în momentul controlului calităuii.
în momentul recepţiei, comisia de recepoie poate dispune efectuarea pe loc a unora din verificările din tabelul 
de mai sus.
Dacă comisia consideră că lucrările respectă cerinţele de calitate impuse de prezentul caiet de sarcini, se va 
încheia un proces verbal de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse.

14.4. ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASĂ
14.4.1. Generalităţi

îmbrăcăminţile rutiere bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi:
- stratul superior, de uzură sau de rulare;
- stratul inferior, de legătură.
în cazul în care îmbrăcăminţile sunt alcătuite dintr-un singur strat, acesta poartă denumirea de covor asfaltic 

şi trebuie să îndeplinească condiţiile stratului de uzură.
îmbrăcăminţile bituminoase se aplică pe un strat suport care trebuie să îndeplinească condiţiile STAS 

6400/84 şi, eventual' SR 7970-2001.
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile de realizare şi recepţie a îmbrăcămintei bituminoase cilindrate, 

executate la cald, din mixturi asfaltică BAPC16 [ii BAD20.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat efectuarea 

tuturor încercărilor şi determinărilor necesare aplicării prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura evidenţa zilnică a condiţiilor de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase, a 

încercărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute.

14.4 2. Materiale
14.4.2.1. Agregate naturale

Agregatele naturale care intră în alcătuirea mixturii asfaltice sunt următoarele:
- criblura sort 4-8, 8-16 (20), conf. SR EN 13043:2003;
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- nisip de concasare sort 04, SR EN 13043:2003;
- nisip natural sort 04;
- pietriş rezultat din concasarea agregatelor de râu sorturi 4-8, 8-16 cu caracteristici corespunzătoare

nisipurilor de concasare şi criblurilor pentru îmbrăcăminţi bituminoase prevăzute în SR EN 13043:2003. 
Fiecare tip şi sort de agregate trebuie depozitat separat în padocuri prevăzute cu platforme betonate având 

pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori pentru evitarea amestecării şi impurificării agregatelor.
Aprovizionarea cu agregate naturale se va face numai după efectuarea analizelor de laborator care atestă 

calitatea acestora.
Laboratorul antreprenorului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel:
- într-un dosar certificatele de calitate emise de furnizor;
- într-un registru rezultatele determinărilor efectuate de laborator.

14.4.2.2. Filer
Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie să îndeplinească condiţiile STAS 539/79, respectiv:
- fineţea (conţinutul în părţi fine sub 0,09 mm) min. 80%;
- umiditate max. 2%;
- coeficient de hidrofilie max. 1 %.
Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor de filer.
Filerul se va depozita în încăperi acoperite, ferite de umezeală sau în silozuri cu încărcare pneumatică.
Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

14.4.2.3. Bitum si aditivi
Pentru realizarea mixturilor asfaltice proiectate se va folosi bitum neparafinos pentru drumuri tip 50/70, care 

trebuie să se înscrie în specificaţiile SR EN 12591:2009, conform tabelului de mai jos.
Tabelul nr. 1

Nr.
crt. Caracteristici UM Bitum tip

50/70 Metode de determinare

1. Penetraţie la 25 °C
1/10
mm

50...70 SR EN 1426:2007

2. Punct de înmuiere °C 46...54 SR EN 1427:2007
3. Rezistenţa la întărire la 163 °C

3.1. - Penetraţia reziduală % >50 SR EN 12607-1:2007
3.2. - Creţterea punctului de înmuiere - severitatel °C <9 SREN 12607-1:2007
4. Variaţia masei % <0,5 SREN 12607-1:2007
5. Punct de inflamabilitate °C >230 EN ISO 2592
6. Solubilitatea % >99,0 SR EN 12592:2007

7.
Ductilitate la 25 °C pe bitum neîmbătrânit

cm >100 SR61

8.
Ductilitate la 25 °C pe bitum îmbătrânit prin 
metoda TFOT/RTFOT

cm >50 SR61

9.
Punct de rupere FRAASS

°C maxim -8 °C SR EN 12593:2007

BB-CONS sr)

înainte de producerea mixturilor asfaltice constructorul (sau producătorul) are obligaţia de a determina 
adezivitatea bitumului fată de agregatele pe care intenţionează să le folosească. Adezivitatea se va determina 
conform SR 10969:2007. Valoarea minimă acceptată pentru adezivitatea fată de agregate este de 80%.
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în cazul în care această condiţie nu este îndeplinită, constructorul (sau producătorul) va propune 
beneficiarului folosirea unui aditiv pentru sporirea adezivitănii. Propunerea va avea la bază următoarele:

- studii preliminare privind tipul si dozajul de aditiv, efectuate de un laborator autorizat;
- aditivul propus este însorit de un agrement tehnic conform reglementărilor în vigoare.

Aditivul propus trebuie să îndeplinească următoarele condiţii suplimentare:
- să fie compatibil cu bitumul;
- să fie stabil termic până la minim 200 °C;
- să nu fie toxic, coroziv sau inflamabil;
- să nu afecteze celelalte caracteristici ale bitumului.

14.4.2.4. Emulsie bituminoasă
Pentru amorsarea stratului suport si pentru badijonarea suprafeţelor se va folosi emulsie bituminoasă cu 

rupere rapidă care trebuie să se încadreze în prevederile de calitate ale SR 8877-1/2007.

14.4.3. Prepararea mixturilor asfattice

14.4.3.1. Staţia de preparare a mixturilor asfaltice
Fabricarea mixturilor asfaltice se va realiza numai în staţii automate de asfalt. Staţia de preparare a mixturilor 

asfaltice va trebui să prezinte caracteristici tehnice care să permită obţinerea performanţelor cerute.
Centralele de preparare trebuie să fie automatizate şi dotate cu site şi ciururi care să asigure respectarea 

dozajelor prescrise, precum şi cu dispozitive de control a dozării componentelor şi de blocare a preparării în caz de 
abateri de la programul impus.

Staţia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie să dispună de rezervoare de stocare a bitumului a căror 
capacitate este cel puţin egală cu consumul mediu zilnic. Acestea trebuie să fie dotate cu sistem de încălzire cu ulei, 
pompe de recirculare, sistem de înregistrare a temperaturilor pentru ulei si bitum ţi gură de aerisire. De asemenea, 
staţia trebuie să dispună de un sistem de alimentare şi dozare a liantului fie în greutate, fie volumetric care să asigure 
realizarea dozajului prescris în toleranţele admise.

Pentru stocarea filerului staţia va fi dotată cu silozuri cu o capacitate de stocare cel puţin egală cu cantitatea 
folosită pentru o zi de fabricaţie. Silozurile de filer trebuie să dispună de dispozitive de dozare precise, astfel încât 
cantitatea de filer din compoziţia mixturii să se încadreze în abaterile admise.

Agregatele se vor depozita în perimetrul statiei de asfalt, pe sorturi, în depozite deschise cu platforma 
betonată, separate prin pereţi despărţitori de beton si etichetate astfel încât sorturile să fie uşor de identificat. De aici se 
vor încărca, cu un încărcător frontal pe pneuri, în pre-dozatoare.

Agregatele se vor doza în două etape:
- volumetric, la pre-dozatoare;
- gravimetric, înainte de intrarea în malaxor.

Staţia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie să fie echipată cu un malaxor capabil de a produce mixturi 
asfaltice omogene. Dacă cuva malaxorului nu este închisă, ea trebuie să fie prevăzută cu o capotă pentru a împiedica 
pierderea prafului prin dispersie. Staţia trebuie să fie prevăzută cu un sistem de blocare împiedicând golirea 
malaxorului atâta timp cât durata de malaxare nu a fost atinsă.

în tabelul de mai jos sunt indicate tolerantele admise pentru dozarea componentelor si temperatura liantului:
Tabetut nr. 2

Componentă Toleranţă admisă %, maxim
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Dozaj bitum ±0,3
Dozaj agregate peste 4,0 mm ±5,0
Dozaj agregate sub 4,0 mm ±3,0
Dozaj ftler ± 1,5
Temperatură liant ±3°C

14.4.3.2. Fabricarea mixturiiorasfaitice
Prezentul proiect prevede utilizarea unor mixturi tip BAPC16 Hi BAD20
în prealabil constructorul va întocmi un studiu privind compoziţia mixturii Hi caracteristicile fizico-mecanice 

rezultate, înainte de lansarea producţiei. Acest studiu are la bază rezultatele analizelor Hi încercărilor de laborator pe 
epruvete confecQionate conform STAS 1338/1, STAS 1338/3, SR EN 12697-27, SR EN 12697-28, SR EN 12697-29, 
SR EN 12697-30, SR EN 12697-31, SR EN 12697-32 Hi SR EN 12697-33.

Studiul va fi efectuat de antreprenor în cadrul laboratorului propriu sau va fi comandat la un laborator autorizat 
Hi comportă următoarele etape:

- stabilirea proporţiilor de agregate naturale şi filer pe baza compoziţiei granulometrice a fiecărui material
component;
- realizarea a 5 formule de mixtură asfaltică cu cinci conţinuturi de bitum încadrate în intervalul corespunzător
tipului de mixtură asfaltică studiat;
- determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice Marshall şi pe epruvete cubice, conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- selectarea amestecului cu dozajul optim de bitum.
Acest studiu Oi propunerea constructorului privind compoziţia mixturii va fi înaintat spre aprobare dirigintelui de 

Hantier. După aprobarea renetei de către dirigintele de Hantier se poate lansa producţia.
Mixturile asfaltice se vor prepara în staHii de asfalt automatizate, dotate conform punctului 3.1. Temperaturile 

agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturilor asfaltice la ieHirea din malaxor se vor încadra în valorile de mai jos:
Tabelul nr. 3

Tipul liantului Agregate naturale Bitum Mixtura asfaltică la ieşirea din 
malaxor

Temperatură în °C
50/70 170. ..190 165. ..175 160. ..180

în timpul producţiei, controlul fabricaniei la stanie implică următoarele:
Tabelul nr. 4

FAZA DE 
EXECUŢIE

NATURA CONTROLULUI SAU A 
ÎNCERCĂRII

FREVCENTA CONTROLULUI SAU A 
ÎNCERCĂRILOR

FABRICAŢIE Reglarea staţiei de asfalt înaintea începerii fabricaţiei
încadrarea agregatelor în zona 
sranulometrică

La începerea campaniei sau ori de câte ori se 
schimbă agregateleStarea de curăţenie a agregatului

Temperatura bitumului la introducerea 
în malaxor

Permanent

Temperatura agregatului la ieşirea din 
uscător

Permanent

Funcţionarea dispozitivelor de dozare şi 
curăţire

La începerea fiecărei zile de lucru
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Granutozitatea amestecutui de agregate Zitnic sau ori de câte ori se observă o catitate
ta ieşirea din mataxor înainte de 
adăugarea bitumutui

necorespunzătoare a mixturii asfaitice

Temperatura mixturii asfaitice ia 
preparare

La fiecare oră a fabricaţiei

încadrarea dozajutui de bitum în dozajut 
prestabitit

Zitnic

Compoziţia mixturii Câte o probă de 20 kg ta fiecare 400 t de mixtură în

Caracteristici fizico-mecanice funcţie de productivitatea instataţiei

14.4.3.3. Compozinia mixturilor asfaltice

în compozinia mixturilor asfaltice proiectate intră următoarele materiale: agregate, filer, bitum si aditiv (dacă 
este cazul).

Tipurile de agregate naturale acceptate sunt date în tabelul nr. 5 de mai jos:
Tabetu) nr. 5

N r.
crt.

T îp u ! m ix tu r ii a sfa lt ice A g r e g a te  n a tu ra le  u tiliza te

1. BAPCt6
Pietriş concasat sort 4-8, 8-16; 
Nisip natura] sort 0-4;
Fiter

2. BAD20

Cribtură sort 4-8, 8-16, 16-20; 
Nisip de concasare sort 0-4; 
Nisip natura] sort 0-4;
Fiter

Limitele procentelor de agregate naturale şi filer din agregatul total sunt date în tabelul nr. 6.
Tabetu) nr. 6

N r.
crt.

F ra c ţiu n i d e  a g reg a te  n a tu ra le  d in  a m estecu l 
to ta l

T ip u l m ix tu r ii a s fa lt ic e

B A P C 1 6 B A D 2 0

i . Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 8...13 4...9
2. Fiter şi nisip fracţiunea (0,1...4) mm, % Diferenţă până ta 100

' %
Diferenţă până ta 100

' %
3. Cribturi cu dimensiunea peste 4 mm, % - 55...72
4. Pietriş concasat cu dimensiunea peste 8 mm, % 15...34 -

5. Pietriş sortat cu dimensiunea peste 8 mm, % - -

Granulozitatea amestecului de agregate naturale este cuprinsă pentru fiecare tip de mixtură asfaltică proiectată 
între limitele indicate în tabelul nr. 7

Tabetu) nr. 7
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Mărimea ochiului sitei conform SR EN 
933-2

Tipul mixturii asfaltice

BAPC16 BAD20

Treceri prin site cu ochiuri pătrate -  SR 
EN 933-2 f%l

25 mm - -

20 mm - 90... 1000
16mm 90...100 73...90
8 mm 66...85 40...60
4 mm 42...66 28...45
2 mm 30...50 20...35
1 mm 22...42 14...30

0,63 mm 18...35 -

0,20 mm 11...25 -

0,125 mm - 5...10
0,10mm 8...13 -

0,063 mm 7...10 3...7

La producerea BAPC16 se foloseşte nisip natural.
La producerea BAD20 se foloseşte nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural, din 

care nisipul natural este în proporţie de maximum 50%.
Conţinutul optim de liant (bitum sau bitum aditivat) se stabileşte prin studiile preliminare de laborator, conform 

celor menuionate la punctul 3.2, pornind de la limitele recomandate din tabelul 8.
Tabelul nr. 8

Nr.
crt. Tipul mixturii asfaltice

Conţinutul de liant din 
masa mixturii asfaltice

%
i BAPC16 5,7...7,0

Raportul filer-bitum trebuie să se încadreze în intervalul 1,3...1,8, pentru stratul de uzură (BAPC16), respectiv 
0,7...1,4 pentru binder (BAD20).

14 4 4. C aracteris tic ii fizico-mecanice aie mixturii asfattice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice se determină pe eprubete cilindrice tip Marshall 
confecţionate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea compoziţiilor, din probe prelevate de la 
malaxor sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile îmbrăcămintei gata executate.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice proiectate trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 
nr. 9 (pentru încercări pe epruvete cilindrice tip Marshall), respectiv din tabelul 10 (pentru încercări dinamice).

Tabetutnr.9

Nr.
crt. Tipul mixturii asfaltice

Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall
Stabilitatea
(S) la 60°C, 

kN

Indicele de 
curgere (1), 

mm

Raportul S/1 
kN/mm

Densitatea 
aparentă 

ke/m'. minim

Absorbţia de 
apă,

%. voi.
i. BAPC16 6,5...13,0 max.3,5 min. 3,0 2300 1,5...5,0

Tabelul nr. 10
Nr. Caracteristica Mixtură asfaltică pentru:
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crt. Stratul de Stratul de
uzură

(BAPC16)
legătură

(BAD20)
i. Caracteristici pe cilindri confecţionaţi la presa giratorie:

t.t Volum de goluri la 80 de giraţii, %, max. 6,0% -

t.2 Volum de goluri la 120 de giraţii, %, max. - 10,5%
Rezistenta la deformaţii permanente:
- deformatia !a 50 °C, 300 kPa si 10000 impulsuri, gm/m, 30 000
maxim 2 -

- viteza de def. la 50 °C, 300 kPa si 10000 impulsuri, - 30 000
1.3 gm/m/ciclu, max.

- deformatia la 40 °C, 200 kPa si 10000 impulsuri, gm/m,
- 3

maxim
- viteza de def. la 40 °C, 200 kPa si 10000 impulsuri, 
gm/m/ciclu, max.

1.4 Modulul de rigiditate la 20 °C, MPa, minim 4100 4500

1.5 Rezistenta la oboseală, nr. de cicluri până la fisurare la 15 °C, - 300 000
minim

2. Caracteristici pe plăci sau pe carote din îmbrăcăminte

2.1

Rezistenta la deformaţii permanente la 60 °C (omieraj) 
- viteza de def. la omieraj, mm/1000 cicluri, maxim 0,7
- adâncimea făgaşului, %, pt. grosimea probei de 50 mm, 7 -
maxim

14.4.5. Punerea în opera a mixturii asfaitice

14.4.5.1. Transport
Transportul pe şantier a mixturii asfaitice preparate se efectuează cu autobasculante cu bene metalice care 

trebuie să fie curăţate de orice corp străin înainte de încărcare.
Este interzisă utilizarea de produse de curăîare susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu 

acesta (motorină, păcură, etc.).
Volumul mijloacelor de transport pentru punerea în operă este determinat de debitul de funcţionare a staţiei de 

preparare a mixturii asfaitice şi de punerea în operă de aşa manieră încât să nu existe întreruperi.
Autobasculantele sunt în mod obligatoriu echipate cu o prelată care va fi întinsă la terminarea încărcării, 

oricare ar fi destinaţia de transport şi condiţiile atmosferice.

14.4.5.2. Lucrări pregătitoare
înainte de aşternerea mixturii stratul suport trebuie bine curăţat, uscat Oi amorsat cu emulsie bituminoasă cu 

rupere rapidă. Amorsarea stratului suport se realizează uniform cu un dispozitiv special care poate regla cantitatea de 
liant pe m? în funcţie de natura stratului suport.

După amorsare se aşteaptă timpul necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv pentru ruperea emulsiei 
bituminoase. în funcţie de natura stratului suport, cantitatea de bitum rămasă după aplicarea amorsajului trebuie să fie 
de (0,3...0,5) kg/m2.

în cazul în care stratul suport este constituit din îmbrăcăminţi existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute 
în proiectul de execuţie se realizează după caz fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltică, fie prin 
frezare.
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De asemenea, în cazul special al aoternerii mixturilor peste o structură rigidă din beton de ciment, pe zonele 
indicate pe plannele de execuQie, se va anteme un geocompozit antifisură. Produsul folosit ca geocompozit antifisură 
trebuie să fie agrementat tehnic conform legislaţiei naţionale în vigoare Ei trebuie să se încadreze în prevederile SR EN 
15381:2009.

14.4.5.3. Aşternerea mixturii asfaltice
Punerea în operă a mixturilor asfaltice se va efectua cu ajutorul unui finisor, capabil de a le repartiza fără să 

producă segregarea lor, respectând profilele şi grosimile fixate prin caietul de prescripţii speciale.
Se acceptă attternerea manuală a mixturilor doar la trotuare.
Aşternerea mixturilor bituminoase se face în anotimpul călduros la temperaturi peste +10 °C, si pe timp uscat. 

Pe timp de ploaie execuOia îmbrăcăminQitor asfaltice se va întrerupe.
Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, următoarele temperaturi:

Tabelul nr. 11

Tipul liantului Temperatura mixturii asfaltice 
la aşternere °C minim

T e m p e r a tu r ile  m ix tu r ii a s fa lt ic e  la

început sfârşit
50/70 145 140 110

Mixturile asfaltice a căror temperatură este sub cea prevăzută în tabelul nr. 11 vor fi refuzate. Aceste mixturi 
trebuie să fie imediat evacuate din şantier, ele neputând fi reîncălzite la faţa locului, în acelaşi fel se va proceda şi cu 
mixturile asfaltice care se răcesc în buncărul finisorului ca urmare a unei pene.

Temperaturile la astemere vor fi în permanentă monitorizate de echipa de atternere Oi vor fi trecute într-un 
registru. Acest registru se va afla pe oantier în permanenoă Oi va fi pus la dispoziOia organelor de control dacă acestea 
solictită.

Punerea în operă a mixturilor asfaltice se face atât pentru stratul de uzură cât şi pentru stratul de legătură într- 
o singură aşternere şi compactare.

Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în mod uniform atât din punct de vedere al grosimii, cât şi al 
afânării. Aşternerea se va face pe întreaga lăţime a căii de rulare. Atunci când acest lucru nu este posibil, 
antreprenorul propune spre aprobare dirigintelui lăţimea benzilor de aşternere şi poziţia rosturilor longitudinale.

Viteza de aşternere cu finisorul trebuie să fie adaptată cadenţei de sosire a mixturilor de la staţie şi cât se 
poate de constantă ca să se evite total opririle.

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

Rosturile longitudinale şi transversale trebuie să fie foarte regulate şi etanşe.
Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodată să se găsească suprapus rostului longitudinal al stratului 

imediat inferior, indiferent dacă acesta din urmă este în stratul de legătură sau în stratul de bază, realizat din mixtura 
asfaltică sau dintr-un material tratat cu liant hidraulic.

Un decalaj minim de ordinul a 20 cm este necesar şi totodată să nu se găsească sub urma roţilor.
Rosturile separând mixturile bituminoase aşternute de la o zi la alta trebuie să fie realizate în aşa fel încât să 

asigure o tranziţie perfectă şi continuă între suprafeţele vechi şi noi.
Marginea vechii benzi va fi badijonată cu emulsie de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel puţin cu un metru.
Marginea benzii vechi va fi decapată pe întreaga sa lăţime eliminând o lungime de bandă de circa 50 cm.
Suprafaţa proaspăt creată prin decapare va fi tratată cu emulsie de bitum exact înainte de realizarea benzii 

noi.
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14.4.5.4. Compactarea
Atelierul de compactare va fi propus de antreprenor şi aprobat de inspectorul de şantier al lucrării după 

încercările de etalonare în timpul primelor zile ale punerii în operă. Aceste încercări de etalonare vor fi efectuate sub 
responsabilitatea antreprenorului, pe un sector experimental.

Urmare a acestor încercări, antreprenorul propune inspectorului de şantier:
- sarcina fiecărui utilaj;
- planul de mers al fiecărui utilaj pentru a asigura un număr de treceri pe cât posibil constant în fiecare punct al 

stratului;
- viteza de mers a fiecărui utilaj;
- presiunea de umflare a pneurilor, aceasta putând varia între 3 şi 9 bari;
- temperatura de aşternere, fără ca aceasta să fie inferioară minimului stabilit prin caietul de sarcini.
Gradul de compactare minim acceptat care trebuie obţinut pentru fiecare strat este de 96%.
Compactarea are loc în lungul drumului, de la margine spre ax, conform SR174-2. Pe sectoare în pantă sau

cu pantă transversală unică, se efectuează de la marginea cea mai joasă spre cea mai ridicată.
Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri ]i fără staţionări, pentru a evita vălurirea îmbrăcămintei.
Suprafaţa stratului se va controla în permanenţă, micile denivelări care apar pe suprafaţă se corectează după 

prima trecere a rulourilor pe toată lăţimea.
Atelierul de compactare poate fi alcătuit din:
A. Compactor pe pneuri de 160 kN şi compactor cu rulouri netede de 120 kN;
B. Compactor cu rulouri netede de 120 kN;
în tabelul nr. 12 este arătat numărul minim de treceri pentru a obţine gradul de compactare minim necesar.

Tabelul nr. 12
Atelier de compactare

A B
Tipul stratului Compactor cu pneuri Compactor cu rulouri netede Compactor cu rulouri

160 kN 120 kN netede 120 kN
Număr de treceri

Strat de uzură 14 4 12
Strat de tegătură 12 4 14

Specificarea acestor ateliere şi numărul minim de treceri a acestora nu includ obligativitatea antreprenorului 
de efectuare a încercărilor pe sectorul experimental şi supunerea spre aprobare inspectorului de şantier a celor 
specificate la începutul acestui paragraf.

Compactoarele cu pneuri vor trebuie echipate cu şorţuri de protecţie. Ele nu trebuie niciodată să se 
îndepărteze la mai mult de 50 m în spatele finisorului.

14.4.5.5. Tratarea suprafeţei după aşternere
Pentru sectoarele ce se execută după data de 1 octombrie sau executate înainte de această dată în zone 

umbrite şi cu umiditate excesivă sau cu trafic foarte redus se vor realiza, cu aprobarea dirigintelui de şantier, pe baza 
constatărilor pe teren, închiderea suprafeţelor prin badijonare.

Badijonarea se realizează prin stropire cu bitum sau cu emulsie cationică cu rupere rapidă cu 60% bitum 
pentru o parte apă curată nealcalină şi răspândire de sort de la 0...4 mm cu un conţinut cât mai redus de praf (sub 
0,09 mm) în cantităţile arătate de mai jos:
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a) - stropire cu bitum
- răspândire de nisip (de preferinţă de concasare)
b) - stropire cu emulsie cationică cu 60% bitum diluată cu apă
- răspândire de nisip

0,5 kg/rrF;
3.. .5 kg/nF; 
0,8...1,0kg/m2;
3.. .5 kg/nF.

14.4.6. Caracteristicite îmbrăcăminţii bituminoase gata executate
îmbrăcăminţile gata executate trebuie să ateste caracteristicile corespunzătoare prezentului caiet de sarcini în 

ceea ce priveşte:
- gradul de compactare si absorblia de apă;
- planeitatea în profil longitudinal (indice de planeitate);
- uniformitatea în profil longitudinal;
- rugozitatea suprafeţei;
- omogenitatea şi aspectul suprafeţei.

14.4.6.1. Gradul de compactare si absorbţia de apă
Compactarea straturilor îmbrăcăminţilor bituminoase gata executate se determină prin analize de laborator pe 

carote sau prin măsurători in situ.
Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre masa volumică aparentă a mixturii compactate din 

stratul executat si masa volumică aparentă determinată pe epruvete Marshal! preparate din acelati tip de mixtură 
asfaltică. Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor se face conform SR EN 12697-6.

Condiţiile tehnice de admisibilitate sunt cuprinse în tabelul de mai jos:

Tabetut nr. 13
Nr.
crt.

Tiput mixturii 
asfattice

Absorbţie de apă, 
% vot.

Grad de compactare 
min., %

t BAPC16 2...5 97

14.4.6.2. Caracteristicile suprafeţei

Caracteristicile suprafeţei gata executate pentru lucrarea de fană trebuie să se încadreze în condiţiile tehnice 
din tabelul de mai jos:

Tabetut nr. t4
Nr.
crt.

Caracteristica Condiţii de admisibititate Metoda de încercare

t Ptaneitatea în profit tongitudinat 
Indicete de ptaneitate IRI, m/km <3,0 SR EN 13036-6:2008

2 Uniformitatea în profil tongitudinat 
Denivetări sub dreptarut de 3 m, mm <5,0 SREN 13036-7:2004

3
Rugozitatea
Rugozitatea cu pendutut SRT, unităti 
SRT

>70 SREN 13036-6:2008

4 Rugozitatea
Rugozitatea geometrică HS, mm >0,60 SR EN 13036-1:2002
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Suprafaţă fără exces de

5 Omogenitatea. Aspectul suprafeţei. bitum, fisuri, zone 
poroase, deschise sau 
şlefuite

Vizual

Notă: Planeitatea în profit longitudinal se determină fie prin determinarea indicelui IRI, fie cu dreptarul de 3 m, la alegerea 
constructorului.
De asemenea, rugozitatea se determină fie prin măsurători cu pendulul STR, fie prin determinarea rugozităţii geometrice HS

14.4.7. Reguti şi metode de verificare a caiităţii

14.4.7.1. Verificarea caiitătii materialelor
Verificarea materialelor se va realiza conform tabelului de mai jos:

Tabelul nr. 15
Nr.
crt.

Denumire
material Ce se verifică Condiţii de admisibilitate

Frecventa verificării

Natura mineralogică Clasa minima a rocii: C La fiecare 1000 t pentru 
fiecare sort sau de fiecare 

dată când se schimbă locul 
de aprovizionare

Conţinut de granule alterate, 
moi, friabile, poroase Maxim 5 %

Porozitatea aparenta Maxim 5 %
Rezistenta !a sfărâmare prin 
compresiune Minim 65 %

Rezistenta la uzura (micro- 
Deval) Maxim 20

Rezistenta la uzura cu maşina 
tip Los Angeles Maxim 24 %

i Criblura
Rezistenta la înghet-dezghet - coef. de gelivitate: max. 3 %

- sensibilitate la îngheţ: max. 25 %
Rezistenta la acţiunea repetată a 
sulfatului de sodiu,5 cicluri Maxim 3 %

- % de granule rămase pe ciurul

Granulozitatea superior: max. 5%
- % de granule rămase pe ciurul 

inferior: max. 10 %
Coeficientul de formă Maxim 25 %

Conţinutul de corpuri străine Nu se admit

Conţinutul de fracţiuni sub 0,1 
mm

- maxim 1,5 % pt. sortul 4-8
- maxim 1,0 % pt. sortul 8-16

- maxim 0,5 % pt. sortul 16-25
Conţinut de argilă VA <2

Natura mineralogica Clasa minima a rocii: E La fiecare 500 t sau de 
fiecare dată când se0-4 continuă

- % de granule rămase pe ciurul 
superior: max. 5%2 Nisip de 

concasare
Granulozitatea schimbă locul de 

aprovizionare

Conţinutul de corpuri străine Nu se admit

Coeficient de activitate Maxim 2 %
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3 Nisip de 
balastieră

Granulozitate
0-4 continuă

- % de granule rămase pe ciurul 
superior: max. 5%

La fiecare 200 t sau de 
fiecare dată când se 

schimbă locul de 
aprovizionareEchivalent de nisip EN Minim 85

Conţinutul de corpuri străine Nu se admit

Conţinut de humus Culoarea soluţiei de hidroxid de 
sodiu : incoloră sau galbenă

Conţinut de mică liberă Maxim 0,5 %

Conţinut parte levigabilă Maxim 2 %
Coeficient de neuniformitate 
(U.) Minim 8 %

4 Fiter Conform punctului 2.2 Conform punctului 2.2

La fiecare 700 t sau de 
fiecare dată când se 

schimbă locul de 
aprovizionare

5 Bitum Conform punctului 2.3 Conform punctului 2.3

14.4.7.2. Verificarea caracteristiciior mixturiior asfattice
Verificarea mixturilor asfaltice preparate sau executate se va realiza conform tabelului de mai jos:

Tabetut nr. 16
Nr.
crt. Natura controlului Ce se verifică Condiţii de admisibilitate

Frecventa verificării

i încercări iniţiale de tip Caracteristici fizico-mecanice 
pe epruvete Marshall Conform punct 4, tabel nr. 9

Pentru fiecare tip de 
mixtură, înainte de 
lansarea producţiei

2

Verificarea
caracteristicilor mixturii 

asfaltice prelevate în 
timpul execuţiei

Caracteristici fizico-mecanice 
pe epruvete Marshall Conform punct 4, tabel nr. 9

La fiecare 400 t pentru 
statii cu productivitate < 

80t/h
La fiecare 700 t pentru 

statii cu productivitate > 
80t/h

3
Verificarea calităţii 
stratului bituminos 
executat, pe carote

Compoziţia mixturii Conform retetei aprobate ± 
tolerantele

La recomandările 
comisiei de recepţie

Absorbţia de apă Conform punct 6.1, tabel 13

Grad de compactare Conform punct 6.1, tabel 13

4
Verificarea stratului 

bituminos executat la 
deformaţii permanente

Rezistenta la deformaţii 
permanente

Conform punctului 4, tabel 
10, pct. 2.1

Un set de carote pentru 
fiecare structură tip 

proiectată

14.4.7.3. Verificarea elementelor geometrice si caracteristicile suprafeţei executate 

Verificarea elementelor geometrice se va realiza conform tabelului de mai jos:
Tabetut nr. 17

Nr.
crt. Ce se verifică Condi ii de admisibilitate

Abateri admise
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Faza: PT+DE Pr. 309/2018 BB-CONS srl

1 Grosimea stratului - conform proiectutui de 
execuţie

- nu se permit abateri în minus 
- abaterite în plus nu constituie motiv de 

respingere a tucrării

2 Lăţimea de astemere - conform proiectului de 
execuie

± 50 mm

3 Profit transversal - conform proiectutui de 
execuţie

± 2,5 mm/m

4 Profit tongitudinat - conform proiectutui de 
execuţie

± 5 mm fată de cotete proiectate

5 Ptaneitatea în profit tongitudinat - conform punct 6.2. tabet t4 - nu se admit abateri

6 Rugozitatea - conform punct 6.2. tabet t4 - nu se admit abateri

7 Omogenitatea - conform punct 6.2. tabet 14 - nu se admit abateri
—

'"'ŢA

8B-CONSJ
ÎNTOCMI? I

Dr.lng. Dorel
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I

4. Termen de execuţie
Termen de execuţie -  maxim 12 tuni

5. )Vaioarea estimata
Valoarea estimata a lucrărilor 182.917 Iei fara T.V.A defalcata pe următoarele capitole:

C+M= 182.917 Iei fara TVA;
C+M=217.661 Iei cu TVA inclus.

6. )Organizare de şantier
a.l Organizare de şantier
Organizarea de şantier va fi prezentata de fiecare ofertant pe baza de antemasuratori proprii si identificare 
a terenului propus pentru organizare de şantier, precum si un plan de situaţie pe care se va figura 
organizare de şantier.

7. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERI! TEHNICE

Propunerea tehnica va conţine minim următoarele capitole:

7.2. Propunere tehnica pentru execuţia Iucrari!or7. MODUL DE PREZENTARE AL 
PROPUNERII TEHNICE

7.2. Propunere tehnica pentru execuţia lucrărilor
In cadrul acestui capitol toti ofertanţii vor prezenta in mod obiigatoriu:
7.2.1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor, care va descrie :
a) (Formularul 7) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de 
execuţie) pentru realizarea lucrărilor;
In cadrul acestui capitol ofertanţii vor prezenta modul in care vor realiza fiecare 
activitate necesara realizării obiectivului.
Abordarea din punct de vedere tehnologic va conţine in mod obigatoriu:
7.2.1. al)Scurta descriere a metodologie de execuţie aferenta fiecărei activitatati 
necesare realizării obiectivului, cu aplicabilitate specifica activitatii respective. 
Pentru fiecare activitate se vor menţiona in mod obigatoriu, numărul de muncitori, 
numărul si tipul utilajelor folosite, productivităţi pentru fiecare utilaj propus de 
către ofertant, numărul si tipul de mijloace de transport.
Abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuţie) pentru 
realizarea lucrărilor. Ofertantul trebuie sa dovedească un grad de intelegere 
suficient al proiectului pe care urmeaza sa-1 duca Ia indeplinire. Identificarea si 
descrierea etapelor si procedurilor de lucru specifice iucrarilor care fac obiectul 
prezentului contract, demonstrează faprul ca ofertantul nu s-a mulţumit sa copieze 
cele descrise in Proiectul tehnic, ci s-a documentat si a reflectat situaţia respectiva 
intr-o maniera personala, bazata pe propriile capacitati. O prezentare detaliata a



acestei metodoiogii de execuţie demonstrează experienţa anterioara in apiicarea 
tehnoiogiiior in mod curent in activitatea de execuţie a iucrariior de natura si 
compiexitatea impusa.
Oferta tehnica va trebuii sa conţină o expiicatie a iegaturii fiecărui rezuitat cu 
activitatiie propuse demonstrează ca ofertantui si-a pianificat aceie activitati si 
resurse care sa-i conducă ia atingerea rezuitateior si a facut-o metodic, tratand toate 
rezuitateie din oferta. Pentru fiecare activitate se vor menţiona in mod obigatoriu, 
numarui de muncitori, numarui si tipui utiiajeior foiosite, productivităţi pentru 
fiecare utiiaj propus de către ofertant, numarui si tipui de mijioace de transport.
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7.2.1. a2)Descrierea succesiva a proceduriior tehnice de execuţie particuiarizate cu 
iucrăriie prevăzute in proiectui tehnic si caieteie de sarcini specifice. Pentru 
descrierea compieta a proceduriior succesive tehnice de execuţie specifice, se vor 
avea in vedere prevederiie LEGH NR. 10/1995 -privind caiitatea in construcţii , 
HGR 766 -  Reguiamenteie privind caiitatea in construcţii, Cataiogui Standardeior 
Romane - ASRO si Normativeie in vigoare aferente proceduriior descrise si ceieiaite 
prevederi iegaie menţionate in Proiectui Tehnic. Proceduriie tehnice de execuţie vor 
conţine abordarea ofertantuiui referitoare ia etapeie de iucru prevăzute in Caieteie 
de Sarcini aie proiectuiui. (Modui de iucru ai ofertantuiui cu respectarea 
verificăriior si etapeior tehnoiogice de execuţie (in conformitate cu etapeie din CS 
din proiect) prevăzute in caieteie de sarcini de execuţie).
7.2.1. a3) Descrierea sistemuiui caiităţii apiicat (particuiarizat) ia iucrarea 
respectivă, inciusiv iisteie cuprinzând proceduriie aferente sistemuiui caiitatii in 
conformitate cu cerinţeie din Proiectui tehnic. Descrierea compieta a sistemuiui 
caiitatii apiicat ia iucrare si a iisteior cuprinzând proceduriie aferente sistemuiui 
caiitatii prevederiie iegaie in materie: LEGEA NR. 10/1995 -privind caiitatea in 
construcţii, HGR 766 - Reguiamenteie privind caiitatea in construcţii si ceieiaite 
prevederi iegaie menţionate in PT.
De asemenea se va inciude si pianui proporiu de controi a! caiitatii, verificări si 
incercari. Pianui de controi a! caiitatii, verificării si incercarii va avea următoareie 
coioane:

-Nr crt
-Activitatea /Caracteristica de controiat
-Standardui, procedura sau instrucţiunea care impune verificarea/incercarea
-Frecventa controaieior, verificăriior sau încercăriior
-Cine controiează /Răspunde
-Modaiitate de verificare/ toierante
-Document întocmit
-Cod formuiar
Oferteie ce nu vor prezenta Propunerea Tehnica in conformitate cu cerinţeie acestei 
secţiuni, oferteie vor fi considerate neconforme.

7.2.1. a4) Resurse (personai şi instaiaţii/echipamente) Formuiar nr. 8.



La fiecare categorie de iucrari se vor deschide totaiitatea resurseior impiicate in 
îndeplinirea contractului, astfe! ca e!e sa fie suficiente, atributiiie ior sunt c!ar 
definite si sunt adrecvate pentru execuţia iucrariior conform graficuiui de execuţie 
propus si coreiat cu extraseie de resurse rezuitate in urma evaiuarii financiare a 
categoriiior de iucrari.
Aceste resurse nu vor fi doar strict copiate din extraseie de resurse cu materia!, 
forţa de munca, utiiaje, echipamente si mijloace de transport, ci pe baza 
informatiiior din aceste extrase, ofertantui isi va creea propria strategie pentru 
impiementarea proiectului in termenul de execuţie propus si cu respectarea 
cerinţelor tehnice impuse de autoritatea contractanta prin documentaţia de 
atribuire.
Ofertantul va prezenta o organigramă cuprinzătoare care să identifice în mod clar 
tot personalul şi instalatiile/echipamentele pe care acesta intenţionează să le utilizeze 
la realizarea lucrărilor. Organigrama va include şi o descriere a rolurilor şi 
responsabilităţilor personalului şi liniile de comunicare dintre membrii echipei. 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca lucrările se vor executa cu salariaţii firmei 
si/sau cu angajaţi pe baza de convenţii, etc., cu calificarea impusa de prescripţiile 
tehnice pentru lucrările solicitate prin PT.
Ofertantul trebuie să facă dovada că are în dotare sau dispune (proprietate, leasing 
,contract/conventie de închiriere sau un angajajament de punere la dispoziţie) de 
instalatii/echipamentele necesare execuţiei lucrarilorţpentru toate 
instalatiile/echipamentele prezentate in organigrama si in extrasele de resurse).

Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialiştii 
necesari şi obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător 
cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în 
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 şi a altor legi incidente. Specialiştii pe 
care ofertantul trebuie sa ii asigure pentru lucrările de execuţie a contractului sunt 
manager de proiect, şef de şantier, responsabil tehnic cu execuţia, responsabil tehnic 
de calitatea, responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă, topograf autorizat. Se 
vor depune diplome / certificate de absolvire, CV-uri, declaraţii de disponibilitate 
ale specialiştilor, orice document doveditor al experienţei pe care aceştia o deţin 
(recomandări, contracte individuale de muncă însoţite de fişa postului, contracte de 
prestări servicii etc).
Resursele alocate realizării fiecărei activitati (respectiv, echipe specializate de 
muncitori cu identificarea numărului acestora, tipul de utilaje folosite si numărul 
acestora pentru fiecare activitate in parte). In cazul in care oferta nu va conţine 
alocarea de resurse cum este definta in caietul de sarcini oferta va fi declarata 
neconforma.
fn cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru 
organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire la modul de realizare al 
obiectivului. Se va prezenta modul in care se va realiza fiecare activitate de către 
membrii asocierii, se va prezenta tipul si numărul echipamentelor/utilajelor de lucru 
asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare activitate, se va prezenta 
numărul si tipul personalului calificat de execuţie asigurat de fiecare membru al 
asocierii pentru fiecare activitate, se va prezenta numărul si tipul personalului
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tehnic de execuţie asigurat de fiecare membru ai asocierii pentru reaiizarea 
obiectivuiui.
fn căzui in care nu va ii prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in 
cadrui asocierii cu referire ia modui de reaiizare ai obiectivuiui, oferta va fi 
deciarata neconforma. Nu se accepta aceasta abordare susţinuta doar de acordu! de 
asociere. !n cadrui propunerii tehnice se vor prezenta suficiente informaţii pentru ca 
reprezentanţii Comisiei de evaiuare sa poate identifica cu uşurinţa indepiinirea 
acestei cerinţe de către ofertanţi.
fn căzui in care ofertantui nu este o asociere abordarea pentru organizarea 
activitatii in cadrui asocierii nu va fi prezentata in cadrui propunerii tehnice. 
Oferteie depuse de asocierii care nu vor conţine in cadrui Propunerii Tehnice 
abordarea pentru organizarea activitatii in cadru! asocierii sau vor conţine in cadru) 
Propunerii Tehnice abordării pentru organizarea activitatii in cadrui asocierii 
incompiete vor fi deciarate oferte neconforme.

7.2.1.a4.1) Grafic de execuţie, tip Gantt pe ziie caiendaristice, ia nivei de articoie 
norma de deviz, pentru fiecare activitate in parte, care sa iiustreze succesiunea 
tehnoiogica de reaiizare a iucrariior, ordinea si deruiarea în timp a activitatiior pe 
care ofertantui propune sa ie îndepiineasca pentru reaiizarea iucrariior.
Graficui Gantt sa iiustreza succesiunea tehnoiogica de reaiizare a iucrariior, ordinea 
si deruiarea în timp a activitatiior pe care ofertantui propune sa ie îndepiineasca 
pentru reaiizarea obictivuiui, în specia! cu :
- denumirea activitatiior si subactivitatiior aferente, durata acestora, cu evidenţierea 
puncteior cheie (jaioaneie) în execuţia contractuiui;
- drumui critic ciar identificat în pianificarea activitatiior
- incarcarea pe resurse: personai si echipamente
- denumirea activitatiior si subactivitatiior aferente, durata acestora, cu evidenţierea 
puncteior cheie (jaioaneie) în execuţia contractuiui;
- drumui critic ciar identificat în pianificarea activitatiior
- incarcarea pe resurse: personai si echipamente
Lucrariie permanete sunt activitatiie indentificate ia nivei norma de deviz 
(prezentate in cadrui Listeior de cantitati) pe care ofertanţii ie vor executa in 
caiitate de constructor pentru reaiizarea obiectivuiui, si care după recepţia ia 
terminarea iucrariior se vor regăsii pe ampiasamentui obiectivuiui, fie sub forma de 
iucrari ascunse, fie sub forma de iucrari ia vedere.
Lucariie temporare sunt aceie activitati indentificate ia nivei norma de deviz 
(prezentate in cadrui Listeior de cantitati) care in tehnoiogia ofertantuiui sunt 
absoiute necesare pentru reaiizarea activitatiior permanete, dar care nu vor regăsii 
ca si iucrare pe ampiasamentui obiectivuiui, după recepţia iucrariior.
Activitatiie de interfatare cu iucariie existente sunt reprezentate de asigurarea 
permanenta a traficuiui rutier si pietonai in zona pe parcursu) reaiizarii iucariior, 
cum propun ofertanţii soiutionarea probiemeior ivite in căzui in care iucariie de 
terasamente conduc ia descoperirea aitor reteie existente in zona (reteie existente de 
apa, reteie existente de canalizare, reteie existente de comunicaţii speciaie, etc).
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Fiecare ofertant va prezenta in cadrui graficuiui de execuţie pentru fiecare 
activitate necesara reaiizarii obiectivuiui, resurseie aiocate, resurse care trebuiesc sa 
se dovedească suficiente pentru reaiizarea activitatii respective in perioada de timp 
specificata de ofertant.
Prezentarea unei oferte in care in cadru) Propunerii Tehnice se regăseşte un grafic 
de execuţie incorect, fara a)ocare de resurse aferente fiecărei activitati, sau pentru 
care ofertantu! nu aioca suficente resurse pentru reaiizarea activitatii respective in 
perioada de timp deciarata, sau un grafic Gantt in care se vor prezenat 
supraincarcari a)e unor resuse (perioada de timp aiocata mai mare decât normeie 
)ega)e pin vigoare privind programu) de )ucru) sau care nu va fi prezentat )a niveiu! 
de zi)e calendaristice, va conduce )a dedarea ofertei ca oferta neconforma.

^ fiecare ofertant va prezenta in cadrui graficuiui de execuţie pentru fiecare 
activitate necesara reaiizarii obiectivuiui, resurseie aiocate, resurse care 
trebuiesc sa se dovedească suficiente pentru reaiizarea activitatii respective in 
perioada de timp specificata de ofertant.

Prezentarea unei oferte in care in cadrui Propunerii Tehnice se regăseşte un grafic 
de execuţie incorect, fara aiocare de resurse aferente fiecărei activitati, sau pentru 
care ofertantui nu aioca suficiente resurse pentru reaiizarea activitatii respective in 
perioada de timp deciarata sau care nu va fi prezentat ia niveiui de iuni 
caiendaristice, sau care nu va prezenta si incaracriie pe resurse in forma soiicitata 
in caietui de sarcini, va conduce ia deciarea ofertei ca oferta neconforma.
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7.2.1. a4.2) Exempiificarea drumuiui critic, in cadrui unui grafic tip Gantt in care se 
va exempiifica activitatiie critice respectiv activitatiie noncritice. Ofertantui va 
prezenta o descriere a soiutiiior ce ureaza sa ie utiiizeze in căzui activitatiior 
critice.Oferteie ce nu prezintă diagrama drumuiui critic sau care nu exempiifica 
activitatiie critice sau noncritice sau ceie care nu prezintă soiutii privind activitatiie 
critice identificate vor fi deciarate neconforme.

7.2.1. a5) Ofertanţii vor prezenta DETALIEREA DISTANTELOR de transport 
propuse in cadrui iisteior de cantitati, cu exempiificarea grafica a treseuiui ce va fi 
parcurs de ia iocui de aprovizionare/producere ai materiaiuiui pana ia iocui de 
punere in opera.Oferteie ce nu vor prezenta in cadrui Propunerii Tehnice detaiierea 
distanteior de transport propuse pentru reaiizarea obiectivuiui vor fi deciarate 
oferte neconforme.

7.2.1. a6) Ofertanţii vor prezenta Lista principaiiior furnizori de materiaie. 
Oferteie ce nu vor conţine in cadrui propunerii tehnice Lista principaiiior furnizori 
de materiaie vor fi deciarate oferte neconforme.

7.2.2. Listeie cu cantitatiie de iucrari expiicitate in articoie norma de deviz fara 
vaiori financiare compietate pentru fiecare activitate.



Oferteie ce vor conţine iiste de cantitati de lucrări exprimate in articoie norma de 
deviz incompiete vor fi deciarate neconforme.
Se admit ca fiind conforme eventuaieie compietari/ciarificari datorate raspunsuriior 
ia soiicitariie de ciarificari.

7.2.3. Extraseie de resurse materiaie, manopera, utiiaj si transport fara vaiori 
financiare compietate pentru fiecare activitate.
Oferteie ce vor conţine extraseie de resurse materiaie, manopera, utiiaj si transport 
fara vaiori financiare compietate pentru fiecare activitate in parte vor fi deciarate 
neconforme.

7.2.4. Deciaratie privind termenu! de garanţie acordat iucrariior executate.
Garanţia lucrării este de minim 3 ani de ia data incheierii procesului verbai de 
recepţie ia terminarea iucrariior fara obiectiuni.

7.2.5. Prezentarea modaiitatii de asigurare a accesuiui ia speciaiistii necesari si 
obiigatorii în vederea verificării niveiuiui de caiitate corespunzător cerinteior 
fundamentaie apiicabiie iucrariior cuprinse în obiectu! contractuiui, în conformitate 
cu prevederiie Legii 10/1995 si a aitor iegi incidente.

7.2.6.Se vor respecta conditiiie de mediu, sociai si cu privire ia reiatiiie de munca pe 
toata durata de îndepiinire a contractuiui de iucrari. Se va prezenta o deciaratie pe 
proprie răspundere în acest sens (Formuiar nr .9);
Informaţii detaiiate privind regiementariie care sunt în vigoare ia nivei nationai si se 
refera ia conditiiie de munca si protecţia muncii, securităţii si sanatatii în munca, se 
pot obţine de ia Inspecţia Muncii sau de pe site-ui: 
http://www.inspectmun.ro/iegisiatie/iegisiatie.htmi. în căzui unei asocieri, aceasta 
deciaratie va fî prezentata în numeie asocierii de către asociatui desemnat lider. 
Informaţii privind regiementariie care sunt în vigoare ia nivei nationai si se refera ia 
conditiiie de mediu, se pot obţine de ia Agenţia Nationaia pentru Protecţia Mediuiui 
sau de pe site-ui: http://www.anpm.ro/web/2uest/ie2isiatie.
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7.2.7. Ofertanţii vor prezenta modeiui de contract de iucrari in forma propusa de 
autoritatea contractanta, insusit, prin semnătură. Ofertantui are dreptu! de a 
propune amendamente ia ciauzeie specifice. Potrivit art. 137 aiin. (3), iit.b) din HG 
nr. 395/2016 oferta este considerata neconforma daca conţine propuneri de 
modificare a ciauzelor contractuaie pe care ie-a stabilit autoritatea contractanta în 
cadru! documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru 
aceasta din urma, iar ofertantui, deşi a fost informat cu privire ia respectiva situaţie, 
nu accepta renunţarea ia ciauzeie respective. Totodată, potrivit prevederiior iegaie 
in vigoare, orice operator economic are dreptui de a soiicita ciarificari cu privire ia 
continutui documentaţiei de atribuire si impiicit si cu privire ia ciauzeie 
contractuaie obiigatorii (ce sunt parte a documentaţiei de atribuire). Astfei, daca un 
operator economic considera ca anumite ciauze ii sunt defavorabile, va soiicita

http://www.inspectmun.ro/iegisiatie/iegisiatie.htmi
http://www.anpm.ro/web/2uest/ie2isiatie


autoritatii contractante ciarificari, inciusiv modiiîcarea ior, astfei incat daca aceste 
c!auze vor fi amendate/modiHcate eie sa fie aduse !a cunoştinţa tuturor operatorilor 
economici interesaţi, inainte de data iimita de depunere a oferteior.

8.Generaiitati
Nu se admite modificarea continutuiui propunerii tehnice, cu excepţia prevederiior 
art. 134 aiin. (7) din H.G. nr. 395/2016.
Lipsa Propunerii tehnice atrage respingerea ofertei ca inacceptabiia in conformitate 
cu prevederiie art. 137 aiin. (2) iit. k) din H.G. nr. 395/2016.
In căzui asociatiiior, deciaratie pe proprie răspundere privind conditiiie de munca 
trebuie sa fie compietata de către fiecare membru ai asociaţiei.
Ofertanţii pot utiiiza subcontractanti, urmând sa-i numească in Propunerea tehnica 
si sa detaiieze partea/partiie ce va fi/vor fi realizate de subcontractanti. In acest caz, 
Propunerea tehnica trebuie insotita de o deciaratie emisa de Ofertant cu privire ia 
partea sau partiie din Contract pe care Ofertantul intenţionează sa ie 
subcontracteze (inciusiv nominalizarea subcontractantiior).
In căzui depunerii unei oferte comune, propunerea tehnica trebuie sa evidenţieze 
partea pe care fiecare din membrii asocierii o va îndepiini/executa cu descrierea 
moduiui de impartire a sarciniior intre membrii acesteia precum si niveiui de 
impiicare din punct de vedere a! resurseior materiaie , financiare si umane utiiizate. 
In căzui in care oferta este depusa de către o asociere formata din mai muiti 
operatori economici, propunerea tehnica va fi prezentata de către iiderui asocierii, 
acceptata si insusita de asociaţi si subcontractori.(se va prezenta o deciaratie de 
acceptare si insusire a propunerii tehnice).
In căzui in care oferta este fbrmuiata de un grup de operatori economici, se descriu 
atributiiie si responsabiiitatiie fiecărui membru ai grupuiui precum si interacţiunea 
responsabiiitatilor intre membri grupuiui.
Propunerea tehnica va fî intocmita astfei incat, in procesu! de evaiuare , informatiiie 
din aceasta sa permită identificarea cu uşurinţa a corespondentei cu specificatiiie 
tehnice din caietul de sarcini. Astfei ofertanţii au obligaţia de a prezenta propunerea 
tehnica paginata si obiigatoriu insotita de opis.
Lipsa sau neprezentarea documenteior soiicitate in forma si conditiiie soiicitate prin 
Fisa de date si caietui de sarcini are ca efect respingerea ofertei ca neconformă.Nu se 
accepta compietarea oferteior după depunerea acestora.
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ALTE PRECIZĂRI
Execuţia iucrăriior se va reaiiza în conformitate cu prevederiie acteior normative, 
regiementăriior tehnico-economice din domeniu şi Caietului de sarcini.
Ofertantui are obiigaţia de a foiosi personai speciaiizat si autorizat pentru execuţia 
iucrăriior in conformitate cu prevederile iegaie.
Ofertantui are obiigaţia încheierii unei poiiţe de asigurări pentru iucrăriie executate 
pentru toate riscuriie in care va asigura iucrăriie. Poiita va fi cesionata in favoarea 
Autorităţii Contractante si va transmite ia soiicitarea acesteia dovada încheierii
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poliţei de asigurare întrucât practica europeană pune un mare accent pe condiţiiie 
de muncă, protecţia, securitatea şi sănătatea în muncă se soiicită ca ofertantui să 
indice în cadru! ofertei faptu! că !a elaborarea acesteia au ţinut cont de ob!igaţii!e 
referitoare !a condiţiiie de muncă şi protecţia muncii.
Ofertantu! trebuie sa execute asigurarea !ucrări!or pana !a recepţia acestora, de 
asemenea se obliga sa restituie orice suma încasata necuvenit rezu!tata in urma 
controa!e!or organelor abilitate in maxim 10 zile lucratoare.
Ofertantul se obliga sa furnizeze in maxim 3 zile lucratoare orice informaţie de 
ordin tehnic, Ananciar sau de orice alta natura la solicitarea organelor de control 
abilitate.

9.Modul de prezentare a propunerii Ananciare 
1) Formularul de oferta
Propunerea Ananciara va A prezentata conform Formularului nr. 6
Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic
de angajare în contract.
La elaborarea propunerii Ananciare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri 
daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale, precum si marja de proAt.
Ofertantul va include, în cadru! propunerii Ananciare, toate si orice costuri legate 
de:
- execuţia categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantitati, întocmirea 
instrucţiunilor de întreţinere si exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea 
cadrului natural după Analizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor si 
echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului,
conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea Ananciara va conţine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul 
cu lucrările executate de asociaţi, subcontractanti
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantiAcarii valorice a lucrărilor si va 
conţine formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr.863/2008:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv -  FORMULARE 10.4 pag 160-161
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte -  FORMULAR 10.4 
pag 162-163
-devize privind cheltuielile necesare racord cu drumul si amenajare 
albie,FORMULARE 10.4 pag 164-165;
- listele cuprinzând cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări -  FORMULARE 
10.5 pag 166-181 aferent Aecarei activitati in parte.
- listele cu cantitati de lucrări pentru construcţii provizorii organizare de şantier.
- declaraţie privind asumarea cheltuielilor indirecte, formular nr. 14;
- declaraţie privind asumarea cotei de proAt,formular nr. 15;
Propunerea Ananciara va A prezentata numai până la data limita de depunere a 
ofertelor prevăzută în anunţul de publicitate.



Preţul va fi exprimat in RON fara TVA si rămâne ferm în iei pe toata durata de 
îndepiinire a acestuia.
Formuiareie 10.4 si 10.5, compietate cu preturi unitare si vaiori, devin formuiare 
pentru devizui ofertei si vor fi utiiizate pentru întocmirea situatiiior de iucrari 
executate, in vederea decontării.

In situaţia in care propunerea financiara nu va fi prezentata in forma soiicitata, 
oferta va considerata inacceptabiia in conformitate cu prevederiie art. 214 aiin. (4) 
din Legea nr. 98/2016.
Nu se accepta oferte alternative.
Nu se admite modificarea conţinutului propunerii financiare, decât cu excepţia 
prevederilor art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016.
Lipsa Propunerii financiare atrage respingerea ofertei ca inacceptabila in 
conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. K) din H.G. nr. 395/2016
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11.Desemnarea ofertei castigatoare
Autoritatea contractanta are obligaţia de a stabili oferta castigatoare pe baza 

criteriului de atribuire precizat in Documentaţia de Atribuire.

Nota 1: Înainte de atribuirea contractului, Autoritatea Contractanta solicita 
Ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte 
documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor 
criteriilor de calificare si selecţie.
Nota 2: In situaţia in care Ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează in mod 
corespunzător indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, Autoritatea 
Contractanta solicita ofertantului clasat pe locul următor sa depună toate 
documentele justificative, in scopul verificării indeplinirii criteriilor de calificare. 
Autoritatea contractanta atribuie contractul Ofertantului clasat pe locul următor, 
daca acesta indeplineste toate criteriile de calificare prevăzute in anunţul de 
participare si/sau caietul de sarcini.

Responsabil achiziţii publice


