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I. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR

DE INTERVENȚII: 

1. Prezentarea contextului:

Obiectivul general al amenajării de gabioane pe strada George Enescu din orașul Recaș este

sistematizarea pe verticală a zonei și stabilizarea solului. Prezentul proiect face parte din strategia de 

dezvoltare a orașului Recaș și are în vedere creşterea calităţii vieţii şi asigurarea unei dezvoltări 

regionale durabile.  

Dezvoltarea unui oraș sau a unei zone aparținătoare de oraș este dependenta de realizarea unei 

infrastructuri adecvate. Realizarea infrastructurii ar duce, nu în ultimul rând, la creșterea calității vieţii 

populaţiei din zonă și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agentilor economici. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie amenajarea infrastructurii 

fizice de bază care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice 

şi implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale. 

2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor:

Recaș este un oraș din centrul județului Timiș, format din localitatea componentă Recaș

(reședința), și din satele Bazoș, Herneacova, Izvin, Nadăș, Petrovaselo și Stanciova. 

Orașul Recaș este situat în județul Timiș, la 19 km distanţă de municipiul Timişoara și 37 km 

distanță de municipiul Lugoj. Orașul este străbătut de drumul național DN 6 (european E70), 

Timișoara – Lugoj, drumul județean DJ 609E Recaș - Stațiune Viticolă Recatim, drumul comunal DC 

147 Recaș – Chevereșu Mare și drumul comunal DC 65 care leagă localitatea Izvin de localitatea 

Ianova.  

Obiectul acestui proiect o face amanajarea de gabioane pe strada George Enescu.  Lungimea de 

amenajare cu gabioane este de 224 m  din care 112 m pe malul drept și 122 m pe malul stâng, față de 

direcția de curgere. Pe lângă amenajarea gabioanelor  se vor realiza lucrări de întreținere ce vor consta 

în evacuarea apelor care băltesc în zonă și sistematizarea pe verticală a zonei studiate.  
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(fig. 1) 

FOTOGRAFII RELEVANTE 

(foto 1) 
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(foto 2) 

(foto 3) 
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(foto 4) 

 (foto 5) 
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(foto 6) 
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(foto 8) 

(foto 9) 
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3. Topografia 

Orașul Recaș este aşezat la intersecţia paralelei de 45°48′5′′ N latitudine nordică cu 

meridianul de 21°30′48′′ E longitudine estică. 

4. Clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Factorii climatici din zona orașului Recaș determină existenţa unui climat temperat continental 

- moderat cu unele influenţe submediteraneene şi oceanice. 

Condiţiile climatice din zonă se caracterizează prin următorii parametri: 

 Media lunară minimă:                         –1,0oC – Ianuarie; 

 Media lunară maximă:                        +20,0oC...+21,0oC – Iulie-August; 

 Temperatura minimă absolută:           –35,3oC la data de 24.01.1963; 

 Temperatura maximă absolută:          +40,0oC la data de 16.08.1952; 

 Temperatura medie anuală:                +10,6oC ; 

Media anuală a precipitaţiilor din zona Recaș este de 631 mm, însă regimul precipitaţiilor are 

un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte puţine. 

Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie din zonă, STAS 1709/1 – 90 (Fig. 2) situează 

amplasamentul în zona de tip climateric I, valoarea indicelui de umiditate Im = -20 … 0. 

 
(fig. 2 Repartiția tipurilor climaterice pe teritoriul României) 
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5. Geologia și seisnicitatea 

Din punct de vedere geomorfologic, orașul Recaș, aparţinând marii unităţi fizicogeografice 

Banato-Crişane, teritoriul este situat în proporţie de 45% în treapta joasă, sudică, a Dealurilor Lipovei, 

care face racordul dintre Piemontul Banatului şi Câmpia de Vest. Această zonă (Stanciova-

Herneacova-Nadăş), prezintă o înclinare generală de la N-NE spre S-SV, cu o altitudine cuprinsă între 

280-178m. Văile intracolinare, cu lărgimi care variază de la câteva zeci de metri până la 180-450 m 

(microlunci), au un caracter torenţial, cu funcţie de evacuare a apelor în perioadele de precipitaţii 

semnificative şi la topirea zăpezilor. 

Aproximativ 18% din areal se află situat în partea mai înaltă a câmpiei subcolinare care, 

fragmentată de o reţea de văi, în general divergente, pătrunde în interiorul depresiunilor-golf şi 

realizează tranziţia dintre dealurile piemontane şi câmpia joasă, distingându-se prin două 

compartimente: câmpia subcolinară (Recaş-Petrovaselo), parte a extremităţii sud-vestice a Câmpiei 

Vingăi, cu o altitudine oscilând între 180 şi 135 m şi câmpia de terase (Recaş-Izvin), o ultimă 

ramificaţie, sudică, a Câmpiei Vingăi, sprijinită ca un pinten în malul Begăi şi Câmpia joasă a 

Timişului, cu aspectul unui platou întins, cu o altitudine situată între 160-100 m. Câmpia joasă (80-

100 m), situată în partea de sud a teritoriului, reprezentând 37% din areal, cu un relief caracterizat 

printr-o largă dezvoltare a luncilor râurilor principale, cu numeroase meandre, difluenţe, despletiri şi 

cursuri părăsite, constituind o parte a Câmpiei Timişului, este formată din două diviziuni: câmpia 

joasă interfluviu Bega (canal)-Timiş şi câmpia joasă situată la nord de canalul Bega. 

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele 

cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrişuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se 

succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene în facies lacustru şi de 

mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului 

şi sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă 

domeniul fundamentului cristalin. 

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea 

prin fenomene de alunecare. 

Clasa de risc seismic este una de risc scăzut, pe baza „COD DE PROIECTARE SEISMICĂ - 

PARTEA A III-A - PREVEDERI PENTRU EVALUAREA SEISMICĂ A CLĂDIRILOR 

EXISTENTE, INDICATIV P 100-3/2008”, construcția este încadrată în clasa Rs IV. 
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6. Categoria şi clasa de importanţă;  

 

În conformitate cu HG Nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea 

în construcţii, anexa nr. 2 a Regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, 

drumul analizat se încadrează în categoria de importanţă „C” – construcţii de importanţă Normală. 

 

II. SITUAȚIA PROPUSĂ 

 

Pentru realizarea investiției este necesar realizarea a 224 m de gabioane și 22 m de zid de sprijin 

din zidărie de piatră brută. 

Înainte de începerea lucrărilor de amenajare cu gabioane este necesar evacuarea apelor care 

băltesc, aceasta se va face prin realizarea unui șanț longitudinal. 

 

(fig. 3) 

După realizarea șanțului și evacuarea apelor din zonă se vor realiza fundațiile din piatră spartă, 

aceste fundații vor avea 20  cm și 1,5 m lățime. Pentru realizarea fundațiilor este necesar sa se realize 

toate săpăturile necesare amplasării gabioanelor. 

 

(fig. 4) 
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După realizarea săpăturilor și a fundației vor utiliza  trei tipuri de „cutii  de gabioane” G1 

(1x1,5) S1(3x0.5), cu dimensiunile prezentate în figura 5, dintre aceste 2 tipuri se diferențiază 

gabioanele propriu-zise G1 și  salteaua pentru gabioane S1.  Dimensiunile prezentate în figura 5 sunt 

fixe, iar lungimile gabioanelor se vor stabilii exact în momentul execuției, dar nu vor avea mai mult 

de 5 m lungime. Se pot utiliza gabioane prefabricate sau se pot confectiona, în acest sens fiind anexate 

2 caiete de sarcini distincte. 

 

(fig. 5) 

Se vor amplasa gabioane pe amblele părți, iar distanța dintre fețele interioare a saltelelor de 

gabioane S1 va fi de minim 3 m. 

 

(fig. 6) 

După ce gabioanele sunt umplute cu piatră se va realiza stratul drenant din spatele gabioanelor, 

stratul drenat se va compacta la fiecare 25 cm umpluți și va avea 50 cm lățime. Se va proteja fundația 

din piatră sparta, spatele gabioanelor și drenul din spatele gabioanelor cu geotextil. După ce s-au 

realizat toate aceste lucrări se  va reprofila albia și se realiza taluzurile acolo unde este necesar. 
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(fig. 7) 

Se vor realiza 11 m de ziduri de sprijin din piatră brută  pe fiacare mal, aceste ziduri au rolul 

de  a face legătura dintre gabioanele propuse și  podețele existente.  

După realizarea zidurilor de sprijin din piatră brută și a gabioanelor se  va realiza o centuă din 

beton C25/30 de 10 cm deasupra lor.  

Având în vedere ca amenajarea cu gabioane se face în apropierea părții carosabile a străzii G. 

Enescu se va monta 127 m de parapet metalic deformabil H1. 

 

 Dispozitive de scurgere și evacuare a apelor pluviale – Situația propusă 

Pentru curgerea si evacuarea apelor pluviale din spatele gabioaneleor este necesar a se 

introduce 2 podețe tubulare DN 600  cu lungimea de 7 m. Este necesar ca tuburile acestor podețe să 

treacă prin gabioane pentru a evacua apa. Adaptarea la teren a podetelor se va face conform fig. 8. 
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(fig. 8) 
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MĂSURI ŞI INDICAŢII GENERALE ALE SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII, 

SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI ŞI PREVENIRII INCENDIILOR (PSI) PE TIMPUL 

EXECUŢIEI ŞI AL EXPLOATĂRII LUCRĂRILOR PROIECTATE 

Pe toată durata desfăşurării lucrărilor se vor respecta toate normele de securitate şi sănătate în 

muncă prevăzute de actele normative în vigoare. 

Au fost avute în vedere prevederile cuprinse în: 

• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• HGR 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006 cu completările şi modificările aduse de HG 955/2010 şi 

HG 1242/2011; 

• "Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii" elaborat de Ministerul 

Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (Ordinul Nr. 9/N/1993); 

• HGR nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporare sau mobile, completată prin HGR 601/2007; 

• HGR nr. 1.146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

• HGR 1.091/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

• HGR nr. 971/2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă; 

• HGR nr. 1.051/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea 

manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; 

• HGR nr. 1.048/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

• HGR nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă 

pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici; 

• HGR nr. 493/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 

• Ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 242/2007, pentru aprobarea 

Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe 

durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile; 

• Instrucţiuni proprii de SSM ale executantului. 
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Toţi muncitorii care participă la executarea lucrărilor vor fi instruiţi atât cu privire la 

succesiunea operaţiilor şi a fazelor de lucru, cât şi asupra normelor de securitate şi sănătate în muncă 

ce trebuiesc respectate, corespunzător lucrărilor pe care le execută. 

Pentru executarea lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului, este absolut necesară respectarea 

de către executant şi beneficiar a prevederilor Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în 

construcţii aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 precum şi a prevederilor din proiect, care 

au în vedere şi asigurarea măsurilor corespunzătoare de protecţie a muncii. 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

ȚÎC Alexandru 
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 PREVEDERI GENERALE 

 

Prezentul Caiet de Sarcini se referă la realizarea structurilor din gabioane folosite pentru 

susținerea taluzurilor, versanților, malurilor, praguri de fund si protecții ale albiilor râurilor în 

conformitate cu detaliile din proiect. 

El cuprinde condiţiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplineasca materialele 

precum și controlul de calitate al lucrărilor. 

Gabioanele sunt structuri elastice, capabile să reziste în bune condiții la oricare tip de solicitare, 

la care deformația limitată nu este un defect ci un factor funcțional, care confirmă conlucrarea tuturor 

elementelor construcției fără să reducă rezistența acesteia. 

1. MATERIALE 

1.1 Piatra naturală pentru zidăria uscată 

1.1.1 Condiții tehnice 

Piatra naturală va proveni din roci magmatice, metamorfice sau sedimentare și trebuie să 

corespundă condițiilor din SR EN 13043-2003 și STAS 5089-71. Roca trebuie să fie omogenă în ceea 

ce privește structura și compoziția petrografică – mineralogică, nu trebuie să aibă urme vizibile de 

degradare fizică sau chimică, sau să conțină pirită, limonit sau săruri solubile. 

Roca utilizată la umplutură trebuie să fie dura cu forma cât mai aproape de cea 

paralelipipedică. Dimensiunile recomandate sunt între 100-200 mm și va fi cuprins între 2.50-

20kg/buc pentru a putea fi manevrate manual. 

Pentru saltelele gabioanelor se pot folosi și bolovani de râu proveniți din roci magmatice, 

metamorfice sau sedimentare cu structura omogenă. Dimensiunile recomandate sunt între 75mm și 

150mm. 

Se admite o variație de 5% a dimensiunilor rocilor utilizate cu condiția să nu fie plasate pe 

suprafața expusă a gabionului. 

1.1.2 Controlul calității pietrei brute 

Verificările se vor face pe loturi de maximum 2000 tone. 

Fiecare lot trebuie să fie însotit de documentul de certificare a calității. Numărul certificatului 

de calitate se va înscrie în procesul verbal de recepție a lotului. 
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1.1.3 Încercări 

Natura rocii se va determina conform SR EN 932-3/1998 si STAS 6200-4/1981. Piatra brută 

definită conform STAS 5089/1971, trebuie să corespundă condițiilor din SR EN 13043-2003. 

Încercarile care se fac asupra pietrei brute și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 

piatra se regasesc în tabelul 1. 

   

Tabel 1: Condiții de admisibiliate 

Caracteristici Conform STAS 
Conditii de 

admisibilitate 

Rezistența la înghet-dezgheț   

 - nr de epruvete cu deteriorări evidente 5091-83 0 

 - coeficient de gelivitate (pierderi de 

masa): μ 

6200/15-83 <0.3% 

 - coeficient de înmuiere dupa îngheț-

dezgheț: η 

6200/5-91 >25% 

 - număr de cicluri de înghet-dezgheț 5091-83 min 50 

Absorbția de apă SR EN 13043-2003 max 3% 

Rezistența la compresiune   

 - în stare uscată 6200/5-71 61-120 N/mmp 

 - în stare saturată 6200/5-71 ≥50N/mmp 

Densitatea aparentă   

 - roci semigrele 6200/11-73 1.801-2.25g/cmc 

 - roci grele 6200/11-73 2.251-3.00g/cmc 

Porozitatea aparentă   

 - roci foarte puțin poroase 6200/13-80 <1% 

 - roci puțin poroase 6200/13-80 1.0-5.0% 

 

 

1.2 Plasa de sârmă 

Pentru realizarea cutiilor de gabioane și saltele se utilizează plasa metalică cu ochiuri 

hexagonale din sârmă dublu rasucită protejată anticoroziv cu Zn / Aliaj Zn+5%Al / Aliaj 

Zn+5%Al+PVC, în funcție de durata de viață a lucrării solicitată în proiect și trebuie să respecte 

prevederile SR EN 10223-3/2014. 
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Fig. 1: Caracteristici geometrice gabion   Fig.2: Ochi plaza 

 

Valoarea nominală a rezistenței maxime la tracțiune trebuie să fie de minim 50kN/m, conform 

EN-15381. 

Sârma din care este realizată plasa atât pentru saltele cât și pentru gabioane trebuie să respecte 

următoarele caracteristici tehnice: 

- Rezistența la rupere: 350-550 N/mm2 (conform EN 10223-3:2014); 

- Alungire la rupere: min. 8% (conform EN 10223-3:2014); 

- Toleranțele se vor încadra în limitele impuse EN 10218-2 (Clasa T1); 

- Protecția anticorozivă minimă va fi conform EN 10244-2 (Clasa A); 

 

Fig. 3: Tipuri de acoperiri anticorozive  
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Sârma utilizată la realizarea legăturilor și închiderilor va avea aceleași caracteristici priviind 

rezistența și protecția cu cea din care este realizată plasa. 

Diametrele și toleranțele pentru plasa din care se confecționează cutiile de gabioane sunt 

prezentate in tabelul urmator: 

 Plasa Închidere Legături 

Diametrul sârmei 

(+PVC) 
ø mm 2.70 (3.40) 3.40 (4.20) 2.20 (2.90) 

Toleranța 
(±) ø 

mm 
0.06 0.07 0.06 

Rezistența minimă a plasei: >50kN/m (conform EN 10223-3:2014); 

Rezistența la poansonare: >67 kN; (conform UNI 11437); 

Diametrele și toleranțele pentru plasa din care se confecționează cutiile pentru saltele sunt 

prezentate în tabelul următor: 

 Plasa Inchidere Legaturi 

Diametrul sârmei 

(+PVC) 
ø mm 2.20 (2.90) 2.70 (3.40) 2.20 (2.90) 

Toleranța (±) ø mm 0.06 0.06 0.06 

Rezistența minima a plasei: >37kN/m (conform EN 10223-3:2014); 

Rezistența la poansonare: >42 kN; (conform UNI 11437); 

Atât pentru gabioane cât și pentru saltele legăturile se pot realiza și cu ajutorul inelelor de 

prindere. În cazul în care se optează pentru utilizarea acestora se vor respecta următoarele condiții: 

- Distanța maximă între inele va fi de 20cm; 

- Diametrul minim: 3.0 mm; 

- Rezistența la rupere: >1720 MPa; 

- Inelele vor fi protejate anticoroziv, asemena plasei; 

 

 



6 

` 

 

2. EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

2.1 Lucrări pregătitoare 

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrările pregătitoare: 

 semnalizarea zonei de lucru; 

 verificarea existenţei şi poziţiei eventualelor utilităţi în vecinătatea amprizei; va lua toate 

măsurile pentru executarea lucrărilor în siguranţă; 

 trasarea lucrărilor; 

 asigurarea scurgerii apei de pe amplasament; 

 devierea locală a cursului apei pe perioada execuției lucrărilor dacă este cazul. 

 

2.2 Săpături 

Săpăturile se vor executa în conformitate cu Caietul de Sarcini pentru terasamente. 

Cand execuția săpăturilor implica dezvelirea unor rețele subterane existente (apa, gaze, 

electrice, etc.) ce rămân în funcțiune, trebuiesc luate măsuri pentru protejarea acestora împotriva 

deteriorării. Dacă aceste rețele nu se cunosc și apar pe parcursul executării săpăturii, se vor opri 

lucrările și se va anunța Consultantul pentru a lua masurile necesare. 

2.3 Realizarea fundației 

Acolo unde este prevăzut în proiect ca structura din gabioane să fie fundată pe o fundație din 

beton se vor aplica prevederile din Caietul de Sarcini pentru realizarea fundațiilor din beton. 

2.4 Execuția ELEVAȚIEI 

2.4.1 COSURI pentru gabioane și saltele 

Cutiile gabioanelor și saltelelor pot fi procurate direct de la furnizor, fiind însoțite de 

certificatul de calitate emis de producător, sau confecționate de către Antreprenor. 

În vederea realizării unei lucrări având un grad de siguranță ridicat se recomandă utilizarea 

cutiilor direct de la furnizor. 

În cazul utilizării cutiilor de la un furnizor punerea în operă se va realiza cu respectarea 

recomandărilor producătorului. 

Gabioanele și saltelele se confecționează din plasă de sârmă dublu răsucită, protejată 
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anticoroziv în funcție de nivelul de agresivitate al mediului și durata de viață solicitată, având ochiuri 

de 60x80mm sau 80x100mm. 

De asemenea, în plan transversal, vor fi realizate diafragme din plase de sârmă așezate la 

interdistanțele prevăzute în proiect. 

După ce fundația a fost pregatită, gabioanele sunt plasate goale pe poziții, și trebuie legate sau 

fixate de gabioanele adicente de-a lungul tuturor marginilor, pentru a forma o unitate monolitică 

structurală continuu conectată. 

 

2.4.2 Realizarea zidăriei din piatră natural 

Rocile trebuie să fie dure, unghiular rotunde, durabile și de o asemenea calitate încat să nu se 

dezintegreaze în urma expunerii la apă sau intemperiilor pe timpul duratei de viață a structurii.  

Piatra se va așeza în straturi de 33cm pentru cutii de gabioane de 1.00m și de 25cm pentru 

cutii de 0.50m pentru a se evita deformațiile locale. Umplutura se asează astfel încat să se obțină un 

volum de goluri cât mai mic. Acolo unde este necesar golurile se vor împăna cu material mărunt 

pentru a evita tasarea ulterioară. 

La cutiile cu înălțimi de 0.50m se efectuează legarea cu sârmă, după fiecare strat de piatră de 

25cm. La cutiile cu înălțimi de 1.00m se efectuează legarea cu sârmă, după fiecare strat de 33cm.

 Aceste sârme vor lega partea din față, de cea din spate. Toate legăturile vor fi fãcute în jurul 

a douã ochiuri de plasã si la capete, unde sârmele se asigurã prin rãsucire, pentru prevenirea desfacerii 

legãturilor. La cutiile de capãt, se vor executa douã legãturi în plus, cu sârmã, la fiecare nivel, 

perpendicular pe legãtura care se executã normal. 

 

Fig. 3: Tije de legatură din sârmă 

 

Grosimea stratului dintr-un gabion nu va depăși cu mai mult de 33cm grosimea stratului din 

gabioanele adiacente. Inãlțimea maximã de la care se poate lãsa sã cadã piatra în cutie este de 1.00m 

pentru a nu deterioara stratul de protecție anticoroziv. Pentru a preveni tasările cutiile se vor umple cu 

cca. 2.5cm peste nivelul capacului. 
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Fig. 4: Fazele de umplere a gabioanelor 

 

Dealungul tuturor fețelor expuse, stratul de piatrã de la exterior se va aranja manual, pentru a 

se asigura o fațã netedã și compactã. Ultimul strat de piatrã va fi nivelat la partea de sus a gabioanelor, 

pentru a permite o închidere adecvatã a capacului si o suprafatã netedã, cu înfãtisare uniformã.  

Capacele vor fi întinse perfect peste umplutura de piatrã, utilizând numai dispozitive de 

închidere aprobate, pânã când capacele ating pe tot perimetrul, marginile din fatã si din spate ale  

cutiilor. Este interzisã utilizarea de pârghii sau alte bare de întindere íntr-un singur punct, pentru 

închiderea capacelor. Dupã aceea, capacele vor fi legate strâns cu sârmã, pe toate marginile, capetele 

si diafragmele interioare ale cutiilor, cu sârmã continuã, alternând noduri simple și duble, la intervale 

nu mai mari de 125 mm. Pot fi utilizate cleme de fixare, în loc de sârmã, pentru legare. Se va da o 

atenție specialã, protectiei si capetelor sârmei, care vor fi întoarse spre interiorul cutiilor. Acolo unde 

se indicã în planșele de executie sau dispune Inginerul sau unde nu poate fi amplasatã o cutie de 

gabion, întreagã, din cauza spațiului limitat, cutia va fi tãiatã, îndoindu-se și legându-se sârmele, 

potrivit condițiilor existente pe teren. Plasele vor fi tãiate curat, iar surplusul va fi îndepãrtat sau îndoit 

înapoi și legat îngrijit de fața gabionului adiacent. Asamblarea, amplasarea, umplerea, închiderea 

capacelor și legarea cutiilor de gabion refãcute se va efectua dupã cum este specificat mai sus. 

Panta la care se ancoreazã saltelele de protecție este cea din planșele de execuție. Dacã 

Contractantul alege soluția forãrii pentru fixarea tijelor de ancorare, el va da o atenție deosebitã, 

evitãrii forãrii la adâncimi mai mari, decât cele necesare pentru fixarea tijelor, astfel íncât sã 

depãseascã, numai cu puțin, cota superioarã a saltelelor ancorate. 

Contractantul poate asambla cutiile saltelelor de protecție, parțial umplute și legate, pe suprafața 

pregãtitã, prevãzutã pentru amplasarea lor, pe taluzuri, fãrã a deteriora suprafața sau acoperirea sârmei 

din plase sau a deforma cutiile la transport si amplasare pe taluz.  
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3. Verificarea calităţii lucrărilor 

Pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face urmatoarele verificari: 

Faza Verificare 

Săpături 
-poziţia în plan 

-dimensiunile săpăturilor 

Betonarea fundației -betonul proaspăt și a cuburilor 

Geotextil -montare 

Gabioane și saltele din gabioane 
-dimensiunile cutiilor 

-împănarea zidăriei uscate 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

ȚÎC Alexandru 
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GENERALITĂŢI 

Lucrarea se măsoară la m3 de beton şi piatră puse în operă. Gabioanele au următoarele caracteristici: 

- sunt structuri elastice, 

- capabile să reziste în bune condiţii la oricare tip de solicitare; 

- sunt structuri la care deformaţia limitată nu este un defect ci un factor funcţional, care confirmă 

conlucrarea tuturor elementelor construcţiei fără să reducă rezistenţa acesteia; 

- sunt structuri drenante. 

Execuţia lucrărilor de susţinere din gabioane comportă următoarele operaţiuni: 

1. execuţia platformei de lucru; 

2. execuţia săpăturii şi sprijinirea malurilor săpăturilor; 

3. execuţia fundaţiei; 

4. execuţia elevaţiei. 

 

CAP.I. DESCRIEREA OPERAŢIUNILOR 

Art. l. Execuţia platformei de lucru 

Platforma de lucru va fi amplasată conform proiectului. 

Platforma de lucru va avea dimensiunile din proiect şi va fi realizată din balast sau piatră spartă. 

 

Art. 2. Execuţia săpăturii şi sprijinirea malurilor săpăturii 

Săpătura se face pe tronsoane alternante de maxim 6 m lungime, în ordinea stabilită prin proiect. 

Săparea pământului - se execută mecanizat şi manual, necesitând şi sprijinirea malurilor pentru evitarea 

posibilităţilor de declanşare a unor fenomene de instabilitate. Sprijinirile pot fi din lemn sau metalice 

și se execută odată cu săparea. 

În pământuri cu infiltraţii de apă sprijinirile se execută continuu cu dulapi verticali suprapuşi 

(al doilea rând de dulapi se suprapune peste rândurile primului rând de dulapi) sau cu palplanşe astfel 

încât să se formeze un perete etanş. 

Când executarea săpăturilor implică dezvelirea unor reţele subterane existente (apa, gaze, 

electrice, etc.) ce rămân în funcţiune, trebuiesc luate măsuri pentru protejarea acestora împotriva 

deteriorării. Dacă aceste reţele nu se cunosc si apar pe parcursul executării săpăturii, se vor opri 

lucrările şi se va anunţa beneficiarul pentru a lua măsurile necesare. 

La terminarea săpăturii se va întocmi un proces verbal de verificare a cotei de fundare şi a 
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naturii terenului de fundare. 

 

Art. 3. Betonarea fundaţiilor 

În cazul fundaţiilor din beton, betonarea acestora se face imediat după terminarea săpăturilor, 

turnându-se aderent la pereţii săpăturii rezultate. 

  Turnarea betonului de clasa prevăzută în proiect se realizează fără întrerupere, în straturi 

de 20-50 cm. 

 

Art. 4. Execuţia elevaţiei 

Operaţiunile principale pentru realizarea elevaţiei din gabioane sunt: 

  - confecţionarea coşurilor pentru gabioane; 

  - realizarea zidăriei de piatră în cutiile confecţionate. 

 Confecţionarea gabioanelor 

Gabioanele se confecţionează din plasă de sârmă zincată Z50x3,15x1000, 1500, 

2000 - STAS 2543 corespunzător cu lăţimea gabionului de 1000, 1500, 2000 mm. 

Pentru a asigura indeformabilitatea gabionului, el se întăreşte cu cadre din oţel beton ф12- 16 mm 

protejate cu vopsea anticorozivă şi ancore (legături) din sârmă zincată ф 4 mm. 

Plasele, cadrele şi gabioanele se leagă între ele cu sârmă moale zincată ф= 3,0 mm. 

Umplerea gabioanelor se face cu piatră brută negelivă sau piatră de râu cu dimensiuni cuprinse între 

120-250 mm zidită, uscată, bine împănată. 

Umplerea gabioanelor este făcută, de regulă pe loc, prin aranjarea pietrei brute sau a bolovanilor 

în coşurile de sârmă care sunt dispuse alăturat şi legate unele de altele cu sârmă. 

Când gabioanele sunt confecţionate în afara amplasamentului lor definitiv, antreprenorul trebuie, 

înainte de începerea execuţiei lucrărilor, să supună aprobării reprezentantului beneficiarului 

mijloacele de încărcare, transport, de ridicare şi aşezare pe amplasament a gabioanelor 

 

Art. 5. Realizarea zidăriei de piatră în cutiile confecţionate 

La aranjarea pietrei în gabioane, se va căuta în măsura posibilităţii, ca paramentul să fie 

realizat cu piatră cu dimensiunile mai mari. 
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CAP.II. MATERIALE UTILIZATE 

 

Art. 6. Apa - trebuie să îndeplinească condiţiile din STAS 790 dacă nu provine din reţeaua publică. 

 

Art. 7. Cimentul - Pentru prepararea betoanelor se va utiliza cimentul prin reţetă la betonul 

specificat în proiectul de execuţie. 

 

Art. 8. Agregatele - La prepararea betoanelor monolite se va utiliza nisip, pietriş, care trebuie  

să corespundă calitativ prevederilor STAS 1667, STAS 4606, SR 662. 

 

Art. 9. Betoane 

Betonul simplu - Calitatea betoanelor utilizate se va stabili de proiectant în funcţie de 

condiţiile de lucru şi de sarcinile la care este supus. 

Compoziţia betonului se stabileşte pe bază de încercări preliminare, folosindu-se materialele 

aprovizionate. 

La stabilirea reţetei se va ţine seama de capacitatea şi tipul betonierei, de umiditatea agregatelor, iar 

pe timp friguros se va ţine seama de temperatura materialelor componente şi a betonului. 

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face în greutate. 

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

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

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

în toate colţurile şi nelăsând locuri goale 

Betonul adus în vederea turnării nu trebuie să aibă agregatele segregate. 

În perioada dintre preparare şi turnare se interzice adăugarea de apă în beton. 

 

Art. 10. Coşuri pentru gabioane 

Coşurile pentru gabioane se confecţionează din plasă de sârmă zincata Z 50x3,15x1000, 

1500, 2000 - STAS 2543 corespunzător cu lăţimea gabionului de 1000, 1500, 2000 mm 

Cadrele care asigură nedeformabilitatea coşurilor sunt confecţionate din oţel beton ф12- 16 mm 

protejate cu vopsea anticorosivă şi ancore (legături) din sârmă zincată ф 4 mm. 

  Plasele, cadrele şi gabioanele se leagă între ele cu sârmă moale zincată ф 3,0 mm (Znl 3,0 

STAS 889). 
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Art. ll. Piatră 

La execuţia zidăriei se va folosi piatra provenită din roci cu structura omogenă, compactă. 

Nu se admite folosirea pietrei din roci argiloase sau marnoase. Pentru execuţia zidăriilor uscate se va 

folosi numai piatra de carieră. Se recomandă ca piatra să fie extrasă înaintea iernii care precede 

punerea ei în lucru. 

Forma pietrei brute este neregulată, apropiată de cea paralelipipedică. 

Condiţiile de calitate pe care trebuie să le satisfacă piatra sunt următoarele: piatra trebuie 

să fie dură, având marca minimum 100, negelivă, prezentând muchii vii la cioplire şi dând un 

sunet clar la lovire cu ciocanul; nu se admit crăpături, zone alterate, strivite sau cuiburi de materii 

minerale care se dezagregă uşor. 

Rezistenţa pietrei la gelivitatc se determină conform STAS 1667. 

 

Art. 12. Zidăria uscată din piatră brută 

Zidăria uscată se execută manual. Se recomandă piatra brută mare. 

La executarea zidăriei uscate pietrele se aşează pe lat, în rânduri cât mai orizontale, astfel ca să 

reazeme între ele pe o suprafaţă cât mai mare, iar volumul golurilor să fie cât mai mic. 

Pietrele se împănează între ele cu pietre mai mici de formă corespunzătoare care se 

introduc în goluri. 

Aşezarea pietrelor se face astfel ca să fie asigurată tasarea rosturilor verticale pe minimum 

10 cm. 

Pietrele care se întrebuinţează la executarea unui strat trebuie să fie cât mai uniforme ca 

rezistenţă şi densitate. 

O atenţie deosebită se va acorda aşezării pietrelor la parament, prin alternarea pietrelor cu 

coada scurtă cu cele cu coada lungi. Pentru feţele exterioare se folosesc pietre mai mari. 
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CAP.III. VERIFICAREA CALITĂŢII 

Art.13. Platforma de lucru 

Se verifică: 

 - respectarea elementelor geometrice în plan şi profil transversal; 

 - realizarea platformei cu materiale corespunzătoare (prevăzute în proiect); 

 - semnalizarea punctului de lucru. 

 

Art.14. Săparea şi sprijinirea malurilor săpăturii 

Se va verifica în raport cu prevederile proiectului: 

- poziţia în plan; 

- dimensiunile fundaţiilor; 

- măsurile de protecţia muncii, de siguranţă a circulaţiei; 

- verificarea sprijinirilor conform prevederilor din fişele tehnologice; 

- concordanţa între situaţia reală pe teren şi datele tehnice prevăzute în proiect. 

 

Art.15. Betonarea fundaţiei 

Se fac verificări atât la betonul proaspăt cât şi la cel întărit: 

- realizarea vibrării betonului; 

- temperatura betonului proaspăt care la punerea în operă trebuie să fie mai mare de 5'C; 

- calitatea betonului proaspăt - prin recoltări de probe; 

- lucrabilitatea betonului; 

- la staţia de betoane se ia câte o probă pe schimb şi tip de beton; 

- calitatea betonului pus în lucrare se va aprecia ţinând cont de concluziile analizei efectuate 

asupra rezultatelor încercării, probelor de verificare a clasei şi a interpretărilor rezultatelor 

încercărilor nedistructive sau pe carote; 

- se va urmări şi durata maximă de transport a betonului funcţie de temperatura şi calitatea 

cimentului. 

 

Art. 16. Realizarea elevaţiei 

Se verifică: 

- Se vor verifica coşurile din plasă, ca dimensiune, confecţionare aşezare pe radierul de beton 
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şi montare în elevaţie, în conformitate cu prevederile proiectului de execuţie. 

- Pentru asigurarea calităţii şi funcţionalităţii lucrărilor de sprijinire cu gabioane, pe tot parcursul 

execuţiei se vor verifica dimensiunile în plan şi secţiune, calitatea materialelor puse în operă. 

- Toate aceste verificări se fac conform Indicativ NE 012, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 59/N 

din 24 august 1999 şi în conformitate cu Legea nr. 10/95 şi în baza unui "Program pentru controlul 

calităţii lucrărilor" de comun acord între proiectant, beneficiar, constructor . La toate aceste verificări 

se încheie: proces verbal de lucrări ascunse, proces verbal de recepţie calitativă sau proces verbal 
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ANEXĂ 

REFERINŢE NORMATIVE 

I. ACTE NORMATIVE 

Ordinul MT/MI nr. 411      Norme metodologice privind 

condiţiile 

/ 1112/2000 publicat in MO      de închidere a circulaţiei şi de 

instruire 397/24.08,2000       a restricţiilor de 

circulaţie în vederea 

executării de lucrări în zona 

drumului public şi/sau pentru 

protejarea drumului 

NGPM/1996        Norme generale de protecţia 

muncii 

NSPM nr. 79/1998       Norme privind exploatarea şi 

întreţinerea 

drumurilor şi podurilor. 

Ordin MI nr. 775/1998 Norme de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi dotarea cu mijloace 

tehnice de stingere. 

Ordin AND nr. 116/1999 Instrucţiuni proprii de 

securitatea muncii pentru lucrări 

de întreţinere, reparare şi 

exploatare a drumurilor şi 

podurilor. 

Legea nr. 137/1995 Legea protecţiei mediului 

 

 

II. NORMATIVE TEHNICE 

C 56-85  Normativ pentru verificarea 

calităţii şi recepţia lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente. 

NE 012-99, partea A, Cod de practică pentru 

executarea lucrărilor din 

aprobat de MLPAT cu Ord. beton şi beton armat. 

Nr. 59/N din 24 aug. 1999 

III. STANDARDE 

STAS 438/1-89 Produse de oţel pentru armarea 

betonului.. Otel beton laminat la 

cald Mărci şi condiţii tehnice de 
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calitate. 

SR 662/2002 Lucrări de drumuri. Agregate 

naturale de balastieră.. Condiţii 

tehnice de calitate 

SR 667/2001 Agregate naturale şi piatră 

prelucrată pentru lucrări de 

drumuri. Condiţii tehnice de 

calitate. 

STAS 790-84        Apă pentru betoane şi mortare. 

STAS 889/89 Sârmă rotundă trefilata din oţel, 

utilizată în scopuri generale. 

STAS 1275/88 Încercări pe betoane. Încercări 

pe betonul întărit Determinarea 

rezistenţelor mecanice 

STAS 1667/76 Agregate naturale grele pentru 

betoane şi betoane cu lianţi 

naturali. 

STAS 1759/88 Încercări pe betoane. Încercări 

pe betonul proaspăt. 

Determinarea densităţii aparente, 

a lucrabilităţii, a conţinutului de 

agregate fine şi a începutului de 

priză 

SR 1848-4/1995 Siguranţa circulaţiei. Semafoare 

pentru dirijarea circulaţiei. 

Condiţii tehnice de calitate. 

STAS 1848/5-82 Semnalizare rutieră. Indicatoare 

luminoase pentru circulaţie. 

Condiţii tehnice de calitate 

STAS 2543-76 Împletituri din sârmă. Plase cu 

ochiuri pătrate. 

STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru 

mortare şi betoane cu lianţi 

minerali. Metode de încercare. 

SR EN 45.014/2000 Criterii generale pentru declaraţia 

de conformitate a furnizorului 

(Ghid ISO/CEI 22/1996) 

 

 

Întocmit, 

ȚÎC Alexandru 
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CAPITOLUL I - GENERALITÃTI 

 
 

1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 

Prezentul caiet de sarcini conține  specificațiile tehnice  privind execuția și  recepția  straturilor de 

fundație din piatră spartã sau piatră spartă amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor 

publice și ale străzilor. 

El cuprinde condițiile tehnice prevăzute în SR EN 13242+A1 care trebuie să fie îndeplinite de 

materialele folosite și în STAS 6400 de stratul de piatră executat. 

 
2. PREVEDERI GENERALE 

Fundația din piatră spartă amestec optimal 0-63 mm se realizează într-un singur strat a cărui 

grosime este stabilită prin proiect. 

2.1. Fundația din piatră spartă 40-80 mm, se  realizează  în  două  straturi,  un  strat inferior  de 

minimum 10 cm de balast și un strat superior din piatră spartă de minimum 12 cm, conform 

prevederilor STAS 6400. 

2.2. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de formă sau realizarea unor măsuri 

de îmbunățire a protecției patului, iar acesta este constituit din pământuri coezive, stratul de 

fundație din piatră spartă amestec optimal 0-63 mm se va realiza în mod obligatoriu pe un substrat 

de fundație care poate fi: 

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime după cilindrare; 

- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime după cilindrare. 

Când stratul inferior al fundației rutiere este alcătuit  din  balast,  asa cum  se  prevede  la  pct.2.2., 

acesta preia și funcția de substrat drenant, asigurându-se condițiile necesare privind grosimea, 

calitatea de drenare și măsurile de evacuare a apei. 

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator 

autorizat efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet 

de sarcini. 

2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare  față 

de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

2.5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va  

dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun. 

2.6. Notiunea „Inginerul” semnifică pe Reprezentantul Beneficiarului. 
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CAPITOLUL II – MATERIALE 

 
 

3. AGREGATE NATURALE 

3.1. Pentru execuția fundațiilor din piatră spartă se utilizează următoarele agregate: 

a) Pentru fundație din piatră spartă mare, 40-80 mm: 

- balast 0-63 mm în stratul inferior; 

- piatră spartă 40-80 mm în stratul superior; 

- split 16-22,4 mm pentru împănarea stratului superior; 

- nisip grăuntos sau savură 0-8 mm ca material de protecție. 

b) Pentru fundație din piatră spartă amestec optimal 0-63 mm 

- nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, în cazul când pământul din patul drumului 

este coeziv și nu se prevede execuția unui strat de formă sau balast 0 -63 mm, pentru substratul 

drenant; 

- piatră spartă amestec optimal 0-63 mm. 

Nisipul grăuntos sau savura ca material de protecție nu  se utilizează când  stratul superior este  

de macadam sau de beton de ciment. 

3.2. Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau  înghet.  

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 

3.3. Agregatele naturale folosite trebuie să   corespundă  calitativ   cu prevederile SR 

EN 13242+A1. 

3.4. Certificarea   conformității  stației  de producere   a agregatelor se va efectua cu 

respectarea procedurii PCC 018. 

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp în   depozitul șantierului   pentru a se 

asigura omogenitatea și constanta calității acestora. 

3.6. Fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de conformitate 

CE și, după caz, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică sau rapoarte de 

încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 
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3.7. În timpul transportului de la furnizor la șantier și al depozitării, agregatele trebuie ferite de 

contaminare cu impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat  pe sorturi și 

pãstrate în condiții care să le ferească de împrăștiere, contaminare sau amestecare. 

3.8. Laboratorul șantierului va ține evidența calității agregatelor astfel: 

- într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor; 

- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor 

efectuate de laboratorul șantierului. 

 
4. APA 

Apa necesară realizării straturilor de fundație poate să provină din rețeaua publică sau din alte 

surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conțină nici un fel de particule în suspensie. 

 
5. CONTROLUL   CALITĂȚII   AGREGATELOR ÎNAINTE DE REALIZAREA 

STRATURILOR DE FUNDAȚIE 

Controlul calității se face de către Antreprenor prin laboratorul său în conformitate cu 

prevederile cuprinse în tabelul 1. 

AGREGATE                                                                                                                          Tabel 1 
 

 
Nr. 

Crt 

Actiunea, procedeul de 

verificare sau caracteristicile 

care se verifică 

Frecventa minima Metode de 

determinare 

conf. 

La aprovizionare 

cantităti mari 

La locul de 

punere in operă 

0 1 2 3 4 

 

1 

Examinarea datelor înscrise 

în certificatul de calitate sau 

certificatul de garantie 

La fiecare lot 

aprovizionat 

 
- 

 
- 

 

 
2 

Corpuri străine: În cazul în care se 

observă prezenta lor 

Ori de câte ori apar 

factori de 

impurificare 

STAS 4606 -argilă bucăti 

-argilă aderentă 

-continut de cărbune 
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Nr. 

Crt 

Actiunea, procedeul de 

verificare sau caracteristicile 

care se verifică 

Frecventa minima Metode de 

determinare 

conf. 

La aprovizionare 

cantităti mari 

La locul de 

punere in operă 

0 1 2 3 4 

 

 

3 

Continutul de granuele 

alterante, moi, friabile, poroase 

și vacuolare 

O probă la max. 5000 

mc pentru fiecare sursă 

 

 
- 

SR EN 

13043/AC 

 

 

4 

 
Granulozitatea sorturilor 

O probă la max.5000 mc 

pentru fiecare sort și 

sursă 

 
- 

SR EN 933-1 

 

 
 5 

 

Forma granulelor pentru piatră 

spartă. Coeficient de formă 

O probă la max. 5000 

mc pentru fiecare sort și 

fiecare sursă 

 

 
- 

SR EN 933-4 

 6 
Echivalent de nisip (EN 

numai la produse de balastieră) 

O probă la max. 5000 

mc pentru fiecare sursă 

 
- 

SR EN 933-8 

 
7 

a sulfatului de saodiu 

(Na2SO4), 5 cicluri 
fiecare sursă - SR EN 1367-2 

 

8 

Uzura Uzura cu mașina Los Angeles 
O probă la max. 5000 

mc pentru fiecare sort și 

fiecare sursă 

 
- 

SR EN 1097-2 

 

9 

Caracteristici de compactare 

Proctor modificat la piatra 

spartă amestec optimal 

O probă pentru fiecare 

sursă 
 
- 

STAS 1913/13 
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CAPITOLUL III - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 

PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDAȚIE DIN BALAST ȘI PENTRU 

STRATUL DE FUNDAȚIE REALIZAT DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC 

OPTIMAL 

 
 

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatră spartă 

se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuție. 

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabilește: 

ρd max = densitate maximă în stare uscată, maximă exprimată în g/cm3 

Wopt  =  umiditatea optimă de compactare, exprimată în % 

 
7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe 

probe prelevate din lucrare și anume: 

ρd = densitatea în stare uscată efectivă, exprimată în g/cm3 

W = umiditatea, exprimată în % 

în vederea stabilirii gradului de compactare, 

 

                                         
 

7.2. La execuția stratului de fundație se va urmări realizarea gradului de compactare arătat 

la art. 13. 
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CAPITOLUL IV - REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAȚIE 

 
 

8. MÃSURI PRELIMINARE 

8.1. La  execuția  stratului  de  fundație  se  va  trece  numai  după  receptionarea   lucrărilor de 

terasamente sau de strat de formă sau strat  inferior  de fundație din balast,  în conformitate  cu 

prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 

8.2. Înainte de începerea lucrărilor de fundație se vor verifica și regla toate utilajele și  

dispozitivele necesare punerii în operă a straturilor de fundație. 

8.3. Înainte de așternerea agregatelor din straturile de fundație se vor executa lucrările pentru 

drenarea apelor din fundație - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub 

acostament sau sub rigole și racordările stratului de fundație la acestea - precum și alte lucrări 

prevăzute în acest scop în proiect. 

8.4. În cazul straturilor de fundație prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazul 

la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un strat  drenant 

continuu, se va asigura în  prealabil  posibilitatea evacuării  apelor  în  afara  suprafetei de lucru, 

în orice punct al traseului, la  cel putin 15 cm deasupra șanțului sau deasupra terenului în cazul 

rambleelor. 

8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu  piatră spartă se  vor 

lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în lucru, funcție 

de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registrul de șantier. 

 
9. EXPERIMENTAREA EXECUȚIEI STRATURILOR DE FUNDAȚIE 

9.1. Înainte de începerea lucrărilor Antreprenorul este obligat să efectueze experimentarea 

executării straturilor de fundație. 

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundație - strat de fundație din piatră spartă 

mare 63-80 mm pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundație din piatră spartă amestec optimal 

0-63 mm, cu sau fãră substrat de nisip în funcție de soluția prevăzută în proiect. 

În cazul fundației din piatră spartă mare 63-80 mm experimentarea se va face separat pentru stratul 

inferior din balast și separat pentru stratul superior din piatră spartă mare. 

În toate cazurile, experimentarea se va  face pe tronsoane experimentale în lungime de min. 30  m 

cu lățimea de cel putin 3,50 m (dublul lățimii utilajului de compactare). 

Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execuție curentă pe șantier, a componenței  
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atelierului de compactare și a modului de acționare a acestuia, pentru realizarea gradului de 

compactare cerut prin caietul de sarcini, dacă grosimea prevăzută în proiect se poate executa într- 

un singur strat sau două și reglarea utilajelor de răspândire, pentru realizarea grosimii respective 

cu o suprafatare corectă. 

9.2. Compactarea de probă pe tronsoanele experimentale se va face în prezența Inginerului, 

efectuând controlul compactării prin incercări de laborator sau pe teren, după cum este cazul, 

stabilite de comun acord. 

În cazul în care gradul de  compactare  prevăzut  nu poate  fi  obținut, Antreprenorul  va  trebui să 

realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a componentei  utilajului de 

compactare folosit. 

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării și anume: 

- grosimea maximă a stratului fundației ce poate fi executat pe șantier; 

- condițiile de compactare (verificarea eficacității utilajelor de compactare). 

9.3. În cazul fundației din piatră spartă mare 63-80 mm, se mai urmărește stabilirea corectă  a 

atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare ușoare și rulouri compresoare mijlocii, 

a numărului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscă până la fixarea pietrei 

sparte 63-80 mm și în continuare a numărului minim de treceri, după așternerea în două reprize a 

splitului de împănare 16-25 mm, până la obținerea încleștării optime. 

Compactarea în acest caz se considerã terminată dacă roțile ruloului nu mai lasă nici un fel de urme 

pe suprafata fundației de piatră spartă, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate în fața 

ruloului nu mai pătrund în stratul de fundatțiț și sunt sfărâmate, fãră ca stratul de fundație să sufere 

dislocări sau deformări. 

9.4. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va  servi  ca  sector  de  referintă 

pentru restul lucrărilor. 

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor  consemna în registrul de șantier pentru a 

servi la urmãrirea calității lucrărilor ce se vor executa. 
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10. EXECUȚIA STRATURILOR DE FUNDAȚIE 

 
 

A. FUNDAȚII DIN PIATRĂ SPARTĂ MARE 63-80 mm PE UN STRAT DE BALAST 

a. Execuția stratului inferior din balast 

10.1. Pe terasamentul recepționat se așterne și se nivelează balastul, într-un  singur  strat,  având 

grosimea rezultată pe tronsonul experimental astfel ca după compactare să se obtină 10 cm. 

Așternerea și nivelarea se vor face la șablon, cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în 

proiect. 

10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește 

de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire. 

Stropirea va fi uniformă, evitându-se supraumezirea locală. 

10.3. Compactarea straturilor de fundație se va face cu atelierul de compactare stabilit pe 

tronsonul experimental, respectându-se componenta atelierului, viteza de compactare și 

tehnologia. 

10.4. Pe drumurile la care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga lățime a platformei, 

acostamentele se completează și se compactează odatã cu  stratul de fundație, astfel ca stratul de 

fundație să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată și măsurile de evacuare 

a apelor, conform pct.8.3. 

10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării stratului de fundație sau care rămân dupa 

compactare, se corectează cu material de aport și se recompactează. 

Suprafetele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează și apoi se compactează 

din nou. 

10.6. Este interzisă executia stratului de fundatie cu balast înghetat. 

10.7. Este interzisă de asemenea așternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de zăpadă 

sau cu pojghiță de gheată. 

b. Execuția stratului superior din piatră spartă mare 63-80 mm 

10.8. Piatra spartă mare se așterne, numai după recepția stratului inferior de balast, care, prealabil 

așternerii, va fi umezit. 

10.9. Piatra spartă se asterne și se compactează la  uscat  în  reprize.  Până  la  încleștarea  pietrei 

sparte, compactarea se execută cu cilindri compresori netezi de 6 t după care operatiunea se 

continuă cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numărul de treceri a atelierului 

de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental. 
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10.10. După terminarea cilindrării, piatra spartă se împănează cu split 16-25 mm, care se 

compactează și apoi urmează umplerea prin înnoroire a golurilor rămase după împănare, cu savură 

0-8 mm sau cu nisip. 

10.11. Până la așternerea stratului imediat superior, stratul de fundație din piatrã spartã mare astfel 

executat, se acoperă cu material de protecție (nisip grăuntos sau savură). 

În cazul când stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor 

și protecția stratului de fundație din piatră spartă mare. 

 

 

B. STRATURI DE FUNDAȚIE DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL 

10.12. Pe terasamentele recepționate, realizate din pământuri coezive și pe care  nu  se  prevăd în 

proiecte îmbunatățiri ale patului sau realizarea de straturi de formă, se va executa în prealabil un 

substrat de nisip de 7 cm. 

Așternerea și nivelarea nisipului se fac la  șablon, cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute  în 

proiect pentru stratul de fundație. 

Nisipul asternut se umectează prin stropire și se cilindrează. 

10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra spartă amestec optimal se asterne cu un repartizor- 

finisor de asfalt, cu o eventuală completare a cantității de apă, corespunzătoare umidității optime 

de compactare. 

Așternerea și nivelarea se fac la șablon cu respectarea lățimilor și pantelor prevăzute în proiect. 

10.14. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabilește 

de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire uniformă 

evitându-se supraumezirea locală. 

10.15. Compactarea stratului de fundație se face cu atelierul de  compactare  stabilit  pe tronsonul 

experimental, respectându-se componenta atelierului și viteza de deplasare a utilajelor de 

compactare. 

10.16. La drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează  pe  întreaga  lățime  a platformei, 

acostamentele se completează și se compactează odată cu stratul de fundație, astfel  ca acesta să 

fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată și măsurile de evacuare a apelor 

conform pct.8.3. 

10.17. Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân dupã compactarea 

straturilor de fundație din piatră spartă mare sau din piatră spartă amestec optimal se corectează cu 

material de aport și se recompactează. 
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Suprafetele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate, pe toată grosimea 

stratului, se completează cu același tip de material, se renivelează și apoi se cilindrează din nou. 

10.18. Este interzisă execuția stratului de fundație cu piatră spartă amestec optimal înghețată. 

10.19. Este interzisă de asemenea așternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu 

un strat de zăpadă sau cu pojghiță de gheatță. 

 

 

11. CONTROLUL CALITĂȚII COMPACTĂRII STRATURILOR DE FUNDAȚIE 

11.1. În timpul execuției straturilor de fundație din balast și piatră spartă mare 63-80 mm, sau 

din piatră spartă amestec optimal, se vor face verificările și determinările arătate în tabelul 2, cu 

frecvența menționată în același tabel. 

În ce privește capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundație aceasta  se determină 

prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie conform Normativului pentru determinarea prin 

deflectografie și deflectometrie a capacității portante  a  drumurilor  cu structuri rutiere suple și 

semirigide, indicativ CD 31. 

Când măsurarea capacității portante cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă din cauza 

spațiilor înguste, Antreprenorul va putea folosi și alte metode standardizate sau agrmentate 

acceptate de Inginer. 

 
Tabel 2 

 

 

Nr. 

crt 

Determinarea, procedeul de 

verificare sau caracteristicile 

care se verificã 

Frecvente minime la 

locul de punere în 

lucru 

Metode de 

verificare 

conform 

 

 
1. 

Încercarea Proctor modificatã 

- strat balast 

- strat piatrã spartã amestec optimal 

 

 
- 

 

 

STAS 1913/13 

 

 
   2. 

Determinarea umidității de compactare 

- strat balast 

- strat piatrã spartã amestec optimal 

minim 3 probe la o suprafatã 

de 2000 mp de strat 

 

 
STAS 1913/1 

   3. Determinarea grosimii stratului compactat 

- toate tipurile de straturi 

minim 3 probe la o suprafață 

de 2000 mp de strat 
 

- 
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4. 

Determinarea gradului de compactare 

prin determinarei volumice pe teren 

- strat balast 

- strat piatră spartă amestec optimal 

 

1 test la fiecare 250m de 

banda 

 

 
STAS 1913/15 

STAS 12288 

 
5. 

Verificarea compactării prin încercarea cu 

p.s. în fața compresorului 

minim 3 încercări  la o 

suprafață de  2000 mp 

 
     STAS 6400 

 

 

 
    6. 

Determinarea capacitãtii portante la nivelul 

superior al stratului de fundatie 

- toate tipurile de straturi de fundatie 

în câte două puncte situate în 

profiluri transversale la 

distanțe de 10 m unul de altul 

pt. fiecare bandă cu lățime de 

7,5 m 

 

 
Normativ 

CD 31 

 

 

11.2. Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidențe privind calitatea stratului 

executat: 

- compoziția granulometrică a agregatelor 

- caracteristicile optime de compactare obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate 

optimă, densitate maximă uscată) 

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

 

CAPITOLUL V - CONDIȚII TEHNICE. REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE 

 
 

12. ELEMENTE GEOMETRICE 

12.1. Grosimea stratului de fundație este cea din proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de 

maximum ±20 mm. 

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

la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafață de drum. 

Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector de drum 

prezentat recepției. 

12.2. Lățimea stratului de fundație este cea prevăzută în proiect. Abaterile limită la lățime pot  

fi ±5 cm. 

Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului. 
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12.3. Panta transversală a stratului de fundație este  cea  a  îmbrăcăminții  sub  care  se  

execută, prevăzută în proiect. 

Abaterea limită la pantă este ±0,4%, în valoare absolută și va fi măsurată la fiecare 25 m. 

12.4. Declivitățile în profil longitudinal sunt aceleasi conform proiectului. Abaterile limită la 

cotele fundației, față de cotele din proiect pot fi ±10 mm. 

 
13. CONDIȚII DE COMPACTARE 

13.1. Straturile de fundație din piatră spartă mare 63-80 trebuie compactate până la realizarea 

încleștării maxime a agregatelor, care se probează prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeași 

natură petrografică, ca și a pietrei sparte utilizate la execuția straturilor și cu dimensiunea de circa 

40 mm, aruncată în fața utilajului cu care se execută compactarea. 

Compactarea se consideră corespunzătoare dacă piatra respectivă  este  strivită  fără ca  stratul  să 

sufere dislocări sau deformări. 

13.2. Straturile de fundație din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până la 

realizarea următoarelor grade de compactare minime din densitatea în stare uscată maximă 

determinată prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13: 

- pentru drumurile din clasele tehnice I, II și III 

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

• 98%, în cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi si/în toate 

punctele de măsurare la drumurile de clasa tehnică II și III; 

- pentru drumurile din clasele tehnice IV și V 

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

• 95%, în toate punctele de măsurare. 

13.3. Capacitatea portantă la  nivelul  superior  al  straturilor  de   fundație   din  piatra  spartă se 

consideră realizată dacă valorile deformațiilor elastice măsurate corespunzatoare tehnicii de 

măsurare cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman nu depăsesc valoarea deformațiilor  elastice 

admisibile din tabelul de mai jos: 
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Tabel 3 
 

 
Clasa de trafic 

Nc, m.o.s. 

perioada de perspectivă de 15 

ani 

                      

                          dadm 

                        0.01 mm 

Foarte ușor             sub 0,03 170 
Ușor         0,03 – 0,10 160 
Mediu         0,10 – 0,30 150 
Greu        0,30 - 1,00 140 

Foarte greu        1,00 – 3,00 130 

Exceptional >3,00 120 

 

In caietele de sarcini specifice valorile deformațiilor elastice vor fi precizate în funcție de 

capacitatea portantă necesară a fi asigurată, dar nu vor avea valori mai mari decât cele din tabelul 

de mai sus. 

 

 
14. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI DE FUNDAȚIE 

Verificarea denivelărilor suprațetei fundației se efectuează cu ajutorul dreptarului de 3,00 m 

lungime astfel: 

- în profil longitudinal verificarea se efectuează în axul fiecărei benzi de circulatie și 

denivelãrile admise pot fi de maximum ± 2,0 cm, față de cotele proiectate; 

- în profil  transversal,  verificarea  se  efectuează  în  dreptul  profilelor  arătate  în  proiect 

și denivelările admise pot fi de maximum ± 1,0 cm, față de cotele proiectate. 

În cazul apariției denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, se 

va face corectarea suprafeței fundației. 
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CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRĂRILOR 

 
 

15. RECEPȚIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE 

Recepția de fază pentru lucrări ascunse se efectuează conform Regulamentului privind controlul 

de stat al calității în construcții, aprobat cu HG 272 și conform Procedurii privind controlul statului 

în fazele de execuție determinante, elaborată de MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor 

volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentatie sunt complet terminate și toate 

verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 și 14. 

Comisia de recepție examinează lucrările și verifică îndeplinirea conditiilor de execuție și calitative 

impuse de proiecte și de caietul de sarcini, precum și constatările consemnate pe parcursul 

execuției de către organele de control. 

În urma acestei recepții se încheie “Proces verbal” de recepție pe fază în registrul de lucrări 

ascunse. 

 

 

16. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Recepția la terminarea lucrărilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de 

recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HGR 273 și modificat 

și completat cu HG 940 și HG 1303. 

 

 
17. RECEPȚIA FINALĂ 

Recepția finală se face după expirarea perioadei de garanție a lucrării. 

La recepția finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele și dacă 

acestea au fost întreținute corespunzător în perioada de garanție a întregii lucrări, în condițiile 

respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 și modificărilor și completărilor 

aprobate cu HG 940 și HG 1303. 
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I. REGLEMENTĂRI TEHNICE 
 

Directiva 

89/655/30.XI.1989 

Privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru a CEE 

(Comitetul Economic folosirea de către lucrători a echipamentului de 

lucru la European) locul de muncă 

HG nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții 

și instalații aferente acestora 

HG 300/2006 Norme de securitate și sănătate pe șantiere 

HG 622/2004 
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piată a produselor 

pentru construcții 

HG 766/1997 
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții 

modificată și completată cu HG 675/2002 și HG 1231/2008 

 
HG nr. 940/2006 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor 

de construcții şi instalțtii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 273/1994 

 
HG nr. 1303/2007 

pentru completarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții si instalații aferente acestora, aprobat prin Hotararea 

Guvernului nr. 273/1994 

HG 1425/2006 
Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu 

modificări și completări 

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții 

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

Legea 177/2015 
referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 - calitatea în 

construcții 

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 

Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătătii în muncă 

Ordinul MT nr. 43/1998 
Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes 

Național 

Ordinul MT nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 

drumurilor 
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Ordinul MT nr. 46/1998 
Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice 

Ordinul MT/MI nr. 

411/1112/2000 publicat 

în MO 397/24.08.2000 

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de 

instruire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în 

zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului 

OG nr. 43/1997 
Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

OUG nr. 195/2005 Ordonanța privind protecția mediului, cu completarile ulterioare 

 

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE 
 

AND 530/2012 Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor rutiere. 

CD 31-2002 Normativ  pentru  determinarea  prin   deflectografie  și deflectometrie a 

capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide 

PCC 018-2015 Procedura inspecție stații producere agregate minerale 

 
III. STANDARDE 

 

STAS 1913/1:1982 Teren de fundare. Determinarea umidității. 

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

Încercarea Proctor. 

STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutății volumice pe teren. 

STAS 4606:1980 
Agregate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianți 

minerali. Metode de încercare. 

STAS 6400:1984 
Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundație. Condiții 

tehnice generale de calitate. 

STAS 12288:1985 
Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor 

rutiere cu dispozitivul cu con și nisip. 

 
SR EN 933-1:2012 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozității- Analiza 

granulometrică prin cernere 
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SR EN 933-4:2008 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 4: Determinarea formei particulelor. 

Coeficient de formă 

 
SR EN 933-8:2012 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor fine. Determinarea 

echivalentului  de nisip 

 
SR EN 1097-2:2010 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 

fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea 

rezistenței la sfărâmare 

 
SR EN 1367-2:2010 

Încercări pentru determinarea caracteristicile termice şi de 

alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de 

magneziu 

SR EN 

13043:2003/AC:2004 

Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea 

suprafetelor, utilizate la construcția soselelor, a aeroporturilor 

și a altor zone cu trafic. 

SR EN 13242+A1:2008 
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru 

utilizare în inginerie civilă şi în construcții de drumuri 

 

 

Întocmit, 

ȚÎC Alexandru 
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1. PREVEDERI GENERALE 

Acest capitol tratează condițiile tehnice generale necesare la proiectarea și execuția elementelor 

sau structurilor din beton simplu, beton armat și beton precomprimat, pentru poduri de șosea. 

La executia betoanelor din fundații, elevații, suprastructuri din beton armat și beton 

precomprimat prevederile din prezentul capitol se vor completa și cu prevederile specifice cuprinse 

în caietele de sarcini: Infrastructuri, Suprastructuri din beton armat, Suprastructuri din beton 

precomprimat. 

De asemenea se vor avea în vedere și reglementările cuprinse în Codul de practică pentru 

producerea betonului " indicativ CP 012/1 și "Normativul pentru producerea și executarea lucrăilor 

din beton, beton armat și beton precomprimat"- indicativ NE 012/2 și SR EN 206 Beton. Specificație, 

performanță, producție și conformitate 

Clasa betonului este definită pe baza rezistenței caracteristice f.ck.cil (f.ck.cub), care este 

rezistența la compresiune  in N/mmp determinată pe cilindri de Ø150/H300 mm sau pe cuburi cu 

latura de 150 mm  la vârsta de 28 zile, sub a cărui valoare se pot situa statistic eel mult 5% din 

rezultate. Epruvetele vor fi păstrate conform SR EN 12350-1. 

Pentru asigurarea durabilității, proiectul va ține cont de modul și gradul în care lucrarea este 

expusă la unii factori agresivi ai mediului și va respecta SR EN 206 Beton. Specificație, performanță, 

producție și conformitate și "Codul de practică pentru producerea betonului " indicativ CP O12/1. 

Dacă după analizarea condițiilor speciale de mediu se impun măsuri speciale, clasa betonului 

va fi stabilită în acord cu urmatorii parametri: 

• Gradul de impermeabilitate; 

• Tipul de ciment; 

• Conținutul minim de ciment; 

• Raportul apă/ciment maxim. 

         La proiectarea și executarea unor poduri din beton armat și beton precomprimat, cu caracter 

deosebit, se recomandă colaborarea cu laboratoare de specialitate și catedre de specialitate din 

învățământul superior care poate avea ca obiect: 

• Aprofundarea unor probleme privind calculul solicitărilor; 

• Verificarea comportării prin încercari pe modele sau la scară  naturală; 
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• Elaborarea de caiete de sarcini speciale; 

• Stabilirea de măsuri pentru asigurarea durabilității și asistenței tehnice la execuție. 

 

2. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR 

 

2.1.  CIMENT 

Cimenturile vor satisface cerințele din standardele naționale de produs sau din  standardele 

profesionale. 

Cimenturile uzuale, conform SR EN 197-1, sunt grupate în cinci tipuri  principale  de ciment  

după  cum urmează:. 

• CEMI                    Ciment Portland; 

• CEM II                    Ciment Portland compozit; 

• CEM III                    Ciment de furnal; 

• CEMIV                  Ciment puzzolanic; 

• CEMV                  Ciment compozit. 

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora, precum și domeniul și condițiile de 

utilizare sunt precizate  în Anexa F, M din "Codul de practică  pentru producerea  betonului" indicativ  

CP 012/1 și NE 013. 

a) Livrare și transport 

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

vagoane de cale ferată, însotit de documentele de certificare a calității. 

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

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

Cimentul va fi protejat de umezeală și impurități în timpul depozitării și transportului. 

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

cimentului  va fi însoțită de o declarație de conformitate, în care se va mentiona: 

• Tipul de ciment și fabrica producătoare; 

• Data sosirii în depozit. 

• Numarul certificatului de calitate eliberat de producator și datele înscrise în acesta; 
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• Garanția respectării condițiilor de păstrare. 

• Numărul buletinului de analiză a calității cimentului efectuată de un  laborator  autorizat  

și datele conținute în acesta inclusiv precizarea condițiilor de utilizare în toate cazurile în care 

termenul de garanție a expirat. 

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in contractul intre 

fumizor i utilizator. 

Conform standardului SR EN 196/7 pentru verificarea conformității unei livrări sau a unui lot 

cu prevederile standardelor, cu cerințele unui contract sau cu specificațiile unei comenzi, prelevarea 

probelor de ciment trebuie sa aibă loc în prezenta producătorului (vânzătorului) și a utilizatorului. De 

asemenea, prelevarea probelor de ciment poate să se faca în prezența utilizatorului și a unui delegat a 

cărui imparțialitate să fie recunoscută atât de producator cât și de utilizator. 

Prelevarea probelor se face în general înaintea sau în timpul livrării. Totuși dacă este necesar, 

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

b) Depozitarea 

Depozitarea cimentului se face numai după recepționarea cantitativă și calitativă a cimentului 

conform prevederilor din Anexa VI.1 din CP 012/1, inclusiv prin constatarea existenței și examinarea 

documentelor de certificare a calității și verificarea capacitătii libere de  depozitare  în  silozurile 

destinate tipului respectiv de ciment sau în incaperi special amenajate. 

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

inscripționat. 

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

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

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

silozurilor se va ține evidența loturilor de ciment depozitate pe fiecare siloz prin înregistrarea 

zilnică a primirilor și a livrărilor. Sacii vor fi așezați în stive pe scânduri dispuse cu interspații 

pentru a se asigura circulația aerului la partea inferioară a stivei ș i  la o distanță de 50 cm de la 

pereții exteriori, păstrând împrejurul lor un spațiu suficient pentru circulație. 

Stivele vor avea cel mult 10 rânduri de saci suprapuși. 

Nu se va depași termenul de garanție prescris de producător pentru tipul de ciment utilizat. 
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, 

Cimentul a cărui perioada de garanție a fost depașită, trebuie verificat, privitor la calitate și  

dacă este gasit sub clasa sa, trebuie îndepartat din zonă, într-un depozit  separat  și  identificat .Acest 

ciment poate fi folosit pentru lucrări care necesită o clasă de ciment mai mică , doar cu aprobarea 

Dirigintelui de șantier. 

c) Controlul calității cimentului 

Controlul calității cimentului se face: 

• La aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garanție emis de 

producător sau de baza de livrare conform tabel 22 din "Codul de practică pentru producerea betonului 

" indicativ CP 012/1 și planului propriu de verificari și încercari al Constructorului 

• Înainte de utilizare, de către un laborator autorizat conform SR EN 197-1. 

Metodele de încercare sunt reglementate prin standardele: SR EN 196-1, SR EN 196-3+Al, SR EN 

196-6, SR EN 196-7 și SR EN 196-8. 

 

2.2. AGREGATE 

Pentru prepararea betoanelor avand densitatea aparenta normala cuprinsa intre 2201 i 2500 

kg/m3 se folosesc agregate grele, provenite din sfaramarea naturala i/sau concasarea rocilor. Pentru a 

reduce la minimum segregarea, se recomanda ca agregatele sa aiba o granulozitate continua i se 

prefera agregatele rotunde. 

Agregatele vor corespunde SR EN 12620+Al. 

Pentru prepararea betoanelor, curba de granulozitate a agregatului total se stabile te astfel incat 

sa se incadreze functie de dozajul de ciment i consistenta betonului, in zona favorabila conform 

"Codul de practica pentru producerea betonului" indicativ CP 012/liar pentru realizarea elementelor  

prefabricate si NE 013. 

 

2.2.1. PRODUCEREA I LIVRAREA AGREGATELOR 

Deținătorii de balastiere/cariere sunt obligați să prezinte la livrare certificatul de calitate  pentru 

agregate și certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat. 

Stațiile de producere a agregatelor (balastierele) vor funcționa numai pe baza de atestat eliberat 
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de o comisie internă în prezența unui reprezentant desemnat de ISC (Inspectoratul de Stat în 

Construcții). 

Pentru obținerea atestatului, stațiile de producere a agregatelor trebuie să aibă un sistem propriu 

de asigurare a calitații (sau să funcționeze în cadrul unui agent economic cu sistem de asigurare a 

calității care să cuprindă și această activitate) care să fie cunoscut, implementat, și  să  asigure  

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

stației va fi atestat de ISC prin inspecțiile teritoriale. Reatestarea stației se va face dupa aceeași  

procedură  la fiecare 2 (doi) ani. 

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

• Autorizațiile necesare exploatării balastierei și documentele care să dovedească natura 

zăcământului; 

• Documentele cu privire la sistemul de asigurare a calității adoptat (de exemplu: 

manualul de calitate, proceduri generale de sistem, proceduri operaționale, plan de calitate, 

regulament de funcționare, fișele posturilor, etc.); 

• Depozite de agregate, cu platforme amenajate și având compartimente separate și  

marcate pentru numarul necesar de sorturi rezultate; 

• Utilaje de sortare etc., în buna stare de funcționare, atestate CNAMEC (Comisia 

Națională de atestare a mașinilor și echipamentelor de construcții); 

• Personal care va avea cunoștintele și experiența necesare pentru acest gen de activități 

ce se va dimensiona în concordanță cu prevederile sistemului de asigurare a calității; 

• Laborator autorizat sau dovada colaborării prin convenție sau contract cu alt laborator 

autorizat. 

Comisia de atestare internă va avea următoarea componență: 

• Președinte - conducătorul tehnic al agentului economic (cu studii de specialitate) sau în 

lipsa acestuia; 

• Un specialist atestat de MLPAT ca "Responsabil tehnic cu execuția", angajat permanent 

sau în regim de colaborare; 

• Membri; 

• Specialist cu atribuții în domeniul controlului de calitate; 

• Specialist cu atribuții în domeniul de mecanizare; 
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• Șeful laboratorului autorizat al unității tutelare sau al laboratorului cu care s-a încheiat 

o convenție sau un contract de colaborare. 

În cazul in care atribuțiile specialistului din domeniul controlului de calitate sunt exercitate prin 

cumul de funcții (in conformitate cu sistemul de asigurare a calității adoptat) de una din persoanele 

nominalizate în comisie nu va mai fi necesară participarea unui alt specialist. 

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

participarea la acțiunile privind atestarea balastierei și va avea cunoștintele necesare verificării 

tehnice a utilajelor și aparaturii utilizate. 

Verificările periodice se vor face trimestrial de către comisia de atestare pentru menținerea 

condițiilor avute în vedere la atestare și funcționarea sistemului de asigurare a calității. 

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

trimestriale, sau a inspecțiilor efectuate de organismele abilitate, agentul economic (stația de 

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

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

decide în conformitate cu prevederile următoare. 

În situația constatării unor deficiențe cu implicatii asupra calității agregatelor se vor lua 

următoarele măsuri: 

OPRIREA livrării de agregate pentru betoane dacă se constată cel puțin  una  din  următoarele 

deficiențe; 

• Deteriorarea pereților padocurilor de depozitare a agregatelor; 

• Deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor; 

• Lipsa personalului calificat ce deservește stația; 

• Nerespectarea instrucțiunilor de întretinere a utilajelor; 

• Alte deficiențe ce pot afecta nefavorabil calitatea agregatelor. 

OPRIREA funcționării stației de producere a agregatelor în baza uneia din urmatoarele 

constatări: 

• Dereglarea utilajelor de sortare/spălare a agregatelor; 

• Obținerea de rezultate necorespunzătoare privind calitatea agregatelor; 

• Nerespectarea efectuării încercărilor conform reglementărilor în vigoare; 
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• Nefuncționarea sistemului de asigurare a calitătii. 

În aceste cazuri reluarea activității în condiții normale se va face pe baza reconfirmării 

certificatului de atestare de către comisia de atestare. 

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

"Proiectarea amestecului". 

Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede, trebuie 

verificate în prealabil prin analiza reactivității cu alcaliile din beton. 

 

2.2.2. TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA 

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

depozitării. 

Depozitarea agregatelor trebuie :facută pe platforme betonate având pante și rigole de  evacuare  

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

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. 

 

2.2.3. CONTROLUL CALITĂȚII  AGREGATELOR 

Pentru elementele prefabricate se va respecta Codul de practică NE 013 - Anexa 7.1. 

 

2.3. APA 

Apa de amestecare utilizată la prepararea betoanelor poate să provină din rețeaua publică sau 

din altă sursă, dar în acest ultim caz trebuie să îndeplinească condițiile tehnice prevăzute in SR EN 

1008. 

 

2.4. ADITIVI 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop: 

• Îmbunătățirea lucrabilității betoanelor destinate executării elementelor cu armături 

dese, secțiuni subțiri, înăltime mare de turnare; 

• Punerea în operă a betoanelor prin pompare; 



12 

` 

 

• Îmbunătățirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la intemperii 

sau situate în medii agresive; 

• Îmbunătățirea comportării la îngheț - dezgheț; 

• Realizarea betoanelor de clasă  superioară; 

• Reglarea procesului de întarire, întârziere sau accelerare de priză în funcție de cerințele 

tehnologice; 

• Creșterea rezistenței și a durabilității prin îmbunătațirea structurii betonului. 

Aditivii trebuie să îndeplinească cerințele din reglementările specifice sau agrementele tehnice 

în vigoare. 

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie în cazurile menționate în tabelul 

următor: 

Nr. crt. Categoria de betoane Aditiv recomandat Observații 

1. 
Betoane supuse la îngheț - 

dezgheț repetat 
antrenor de aer  

2. 
Betoane cu permeabilitate 

redusă 

reducător de apă - 

plastifiant 

după caz: 

- intens reducător - 

superplastifiant 

3. 

Betoane expuse în condiții de 

agresivitate intensă și foarte 

intensă 

reducator de apă - 

plastifiant 

după caz: 

- intens reducător - 

superplastifiant 

- inhibitor de coroziune 

4. 

Betoane de rezistență având 

clasa cuprinsă între C 12-15 și 

C 30/37 inclusiv 

plastifiant sau 

superplastifiant 
 

5. 
Betoane executate monolit 

avand clasa ≥C 35/45 

superplastifiant - 

intens reducător de 

apă 

 

6. 

 
Betoane fluide superplastifiant  
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7. 

Betoane masive 

Betoane turnate prin 

tehnologii speciale (fără 

vibrare) 

(Plastifiant) 

Superplastifiant+ 

Intarzietor de priza 

 

8. 
Betoane turnate pe timp 

călduros 

Intârzietor de priză 

+Superplastifiant 

(Plastifiant) 

 

9. 
Betoane turnate pe timp 

friguros 

Anti-îngheț+ 

accelerator de priză 
 

10. 
Betoane cu rezistențe mari la 

termene scurte 

Acceleratori de 

întărire 
 

 

În cazurile în care deși nu sunt menționate în tabel - Executantul apreciază că din motive 

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

și includerea acestora in documentația de execuție. 

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinației de aditivi  se va face după caz de Proiectant,  

Executant sau Furnizorul de beton, luând în considerare recomandările din tabel, din Codul de 

practică CP O12/1 iar pentru elementele prefabricate se va respecta și Codul de practică NE O13. 

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

comportare împreună nu este cunoscută, este obligatoriu efectuarea de încercari preliminare ș i 

avizul unui institut de specialitate. 

Condițiile tehnice pentru materialele componente (altele decât cele obișnute) prepararea, 

transportul, punerea în lucru  și  tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz la caz in funcție de tipul 

de aditiv utilizat și vor fi menționate în fișa tehnologică de betonare. 

 

2.5. ADAOSURI 

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adăuga în beton în cantitați de peste 5% 

substanță uscată față de masa cimentului, în vederea îmbunătățirii caracteristicilor acestuia sau pentru 

a realiza proprietăți speciale. 
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Adaosurile pot îmbunătații următoarele caracteristici ale betoanelor: lucrabilitatea, gradul de 

impermeabilitate, rezistența la agenți chimici agresivi. 

Există două tipuri de adaosuri: 

• Inerte, înlocuitor parțial al părții fine din agregate, caz în care se reduce cu cca. 10% 

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

lucrabilității și compactitătii betonului. 

• Active, caz în care se contează pe proprietățile hidraulice ale adaosului. Adaosuri active 

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

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

cantitatea de adaos din beton ca parte liantă. 

Utilizarea adaosurilor se face în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare, 

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

utilizare, condițiile tehnice pentru materiale componente, prepararea, transportul, punerea în lucrare 

și tratarea betonului se stabilesc de la caz la caz, funcție de tipul și proporția adaosului utilizat. 

Adaosurile nu trebuie să conțină substanțe care să influențeze negativ proprietățile betonului 

sau să provoace corodarea armăturii. 

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

sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sănătății. 

Transportul și depozitarea adaosurilor trebuie făcută în așa fel încât proprietățile fizico – 

chimice ale acestora să nu sufere modificări. 
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3. CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI 

Compoziția unui beton va fi aleasă în așa fel încât cerințele privind rezistența și durabilitatea acestuia 

să fie asigurate. 

3.1. CERINȚE PENTRU REZISTENȚĂ 

 

Relația între raportul A/C și rezistența la compresiune a betonului trebuie determinată pentru fiecare 

tip de ciment, tip de agregate și pentru o vârstă dată a betonului.Adaosurile din beton pot interveni în 

determinarea efectivă a raportului A/C. 

În tabelul următor se prezintă clasele de beton definite pe baza rezistenței caracteristice f.ck cilindru 

sau f.ck. cun -în conformitate cu SR EN 206: 

 

Clasa de rezistență a 

betonului 

C 12/15 C 16/20 C20/25 C 25/30 C30/37 C35/45 

f.ck.cil. N/mm2 12 16 20 25 30 35 

f.ck.cub. N/mm2 15 20 25 30 37 45 

 

Clasa de rezistență a 

betonului 

C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 

f.ck.cil. N/mm2 40 45 50 55 60 

f.ck.cub. N/mm2 50 55 60 67 75 

 

- f.ck.cil. este capacitate de rezistență la compresiune, testată pe epruvete cilindrice l 50/300mm 

și exprimată în MPa. 

-  f.ck.cub este capacitate de rezistență la compresiune, testată pe epruvete cubice cu latura de 

150mm și exprimată în Mpa. 

 

3.2. CERINȚE PENTRU  DURABILITATE 

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

amplasamentul podului și care să protejeze armătura împotriva coroziunii  trebuie  respectate 

următoarele cerințe: 
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a) Selectarea materialelor componente ale betonului astfel încât să nu conțină impurități 

care pot dauna armăturii. 

b) Alegerea compoziției astfel încat betonul: 

• să satisfacă toate criteriile de performanță specificate pentru betonul întărit. 

• sa poata fi turnat și compactat pentru a forma o structură compactă pentru protejarea 

armăturii. 

• să se evite acțiunile interne ce dăunează betonului (exemplu: reacție alcali - agregate). 

• să reziste acțiunilor externe cum ar fi influențele mediului înconjurător. 

c) Amestecarea, transportul, punerea în opera și compactarea betonului proaspăt să 

se facă astfel încât materialele componente ale betonului să fie uniform distribuite în amestec, sa 

nu  segrege și betonul să realizeze o structură compactă. 

d) Tratarea corespunzătoare a betonului pentru obținerea proprietăților dorite ale 

betonului și protejarea corespunzătoare a armăturii. 

Cerințele de durabilitate necesare protejarii armăturii împotriva coroziunii, precum și 

păstrarea caracteristicilor betonului la acțiunile fizico - chimice în timpul duratei de serviciu 

proiectate  sunt legate în primul rând de permeabilitatea betonului. 

Nivelele de performanta la impermeabilitatea betoanelor sunt: 

 

Adâncimea limită de pătrundere a apei (mm) 

Presiunea apei (bari) 100 200 

Grad de impermeabilitate 

P10 

4 

P20 

4 
4 

P10 

8 

P20 

8 
8 

P10 

12 

P20 

12 

12 

Condițiile de expunere sunt condițiile fizice și chimice la care este expusă structura, în plus 

față de actiunile mecanice. Pentru un element de structură indicat, diferite suprafete de beton pot 
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fi supuse la acțiuni ale mediului diferite. 

Clasificarea claselor de expunere conform normelor europene este facută dupa tipul de 

atac, în clase și după severitatea atacului, în subclase conform tabelului 1 din SR EN 206. 

• XO - clasa de expunere pentru absența riscului de coroziune sau atac; 

• XC - clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin carbonatare; 

• XD - clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin clornri altele decat cele din 

apa de mare; 

• XS - clasa de expunere pentru riscul de coroziune prin cloruri prezente în apa de mare 

• XF - clasa de expunere pentru atacul îngheț - dezgheț; 

• XA - clasa de expunere pentru atacul chimic. 

În conformitate cu Codul de practică pentru producerea betonului CP 012/1, în acord cu 

condițiile de mediu și parametrii de exploatare, pentru elemente structurale din beton, beton 

armat și beton precomprimat conform PD 165 - Normativ privind alcatuirea și calculul  

structurilor  de  poduri și podețe de osea cu structuri monolit și prefabricate și corelat cu SR EN 

206, s-au admis sa se adopte urmatoarele valori pentru clasa de expunere și clasa de rezistență 

minima a betonului.  

 

Nr. 

Crt. 

 

Element structural 

 

Clasa de 

expunere 

Clasa 

minima a 

betonului 

1 Tablier de pod din beton armat (placă de suprabetonare) XCl+XD3 C 35/45 

 

2 

Grinzi prefabricate din beton precomprimat cu secțiunea 

în 

formă de ,,T" cu lungimea L=l0,00m; 12,00m;15,00m; 

18,00m; 21,00m; 24,00m sau cu secțiunea în formă de ,,l" 

cu lungimea L=36,00m sau L=41,00m 

 

XC3 + XFl + XF3 

 

C 35/45 

3 
Elevația infrastructurilor (inclusiv rigle pile) 

3.1. Pile lamelare la podurile situate pe autostradă 

 

XC4+XF1 

 

C 30/37 
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Nr. 

Crt. 

 

Element structural 

 

Clasa de 

expunere 

Clasa 

minima a 

betonului 

 

3.2. Pilele lamelare masive ale pasajelor peste autostradă 

în situația când acestea se află în apropierea (la o distanță 

D≤3m) marginii (marcajului) autostrăzii 

 

XC4 + XD3 + XF4 

 

C 35/45 

 

 

 

 

 

 

3.3. Pilele pasajelor situate pe autostradă dacă se află în 

apropierea (la o distanta D≤3m) drumurilor naționale, 

județene, comunale sau a unei bretele de acces 

 

XC4 + XD3 + XF4 

 

C 35/45 

 

3.4. Pereții și planșeele portalelor (inclusiv aripile), situate 

pe autostradă, destinate traversării drumurilor naționale, 

județene, comunale sau bretelelor 

 

XC4 + XD3 + XF2 

 

C 35/45 

 
3.5. Pereții și planșeele portalelor în cazul traversării altor 

obstacole decât cele de la pct. 3.4. 

 

XC4+XF1 

 

C 30/37 

 3.6. Culee perete XC4+XF1 
 

C 30/37 

 3.7. Culee înecate XC4+XF1  

4 

Ziduri de sprijin 

4.1. Ziduri de sprijin din beton armat situate la piciorul 

taluzului (de exemplu la racordarea pasajelor cu 

terasamentul) aflate în vecinatatea drumurilor (la o 

distanță de≤2m) naționale, județene, comunale 

 

 

XC4 + XD3 + XF2 

 

 

C 35/45 

 

4.2 1. Ziduri de sprijin din beton armat la podurile pe 

autostradă, situate în axul autostrăzii, când infrastructurile 

structurilor aferente celor două sensuri de circulație sunt 

decalate. 

 

XC4+XF1 

 

C 35/45 
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Nr. 

Crt. 

 

Element structural 

 

Clasa de 

expunere 

Clasa 

minima a 

betonului 

 4.2.2. Ziduri de sprijin independente in spatele culeelor XC4+XF1 C 30/37 

5 

Fundații directe și radiere pe piloți 

Fundații și radiere în contact cu apa subterană și sol 

neagresiv, dar care pot fi supuse și la cicluri alternante 

umiditate-uscare 

 

 

XC2+XC4 

 

C 30/37 C 

35/45 

6 
Piloți în contact cu un mediu neagresiv, dar care pot fi 

supuși, parțial, la cicluri altemante umiditate-uscare 

 

XC2+XC4 

 

C 30/37 

 

7 

Grindă de fixare parapet la structuri situate pe autostradă 

sau la pasaje, elemente prefabricate (de.ex. lise, borduri) 

 

XC4 +XD3 + XF4 
C 35/45 

 

8 

Betonul de umplutură la trotuare situate pe tablierul 

pasajelor sau pe consolele de trotuar ale zidurilor întoarse 

 

XC4+XF2 

 

C 30/37 

 

9 

Plăci de racordare cu terasamentul, realizate din beton 

armat, turnate pe loc 
XC3 

 

C 30/37 

 

10 

10.1. Pereu pentru protecția taluzului la sferturile de con, 

realizat din elemente prefabricate din beton armat sau din 

beton tumat pe loc 

 

XC4+XF1 

 

C 30/37 

 

10.2. Pereu cu aceeași alcătuire ca la puctul 10.1, dar care 

se află în vecinătatea unui drum național, județean sau 

comunal și poate fi expus curenților de aer ce vehiculează 

agenți de dezghețare 

 C 30/37 

 10.3. Fundație pereu XC4 C 30/37 

 

11 

Beton de egalizare la fundații directe și radiere pe piloți cu 

grosimile 20cm 
XO 

 

C 12/15 

 

12 

Beton de umplutură sub fundațiile directe, cu grosimea 

g > 20cm 

 

XO 

 

C 12/15 
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Nr. 

Crt. 

 

Element structural 

 

Clasa de 

expunere 

Clasa 

minima a 

betonului 

 

13 

Predale din beton armat montate la partea superioară a 

grinzilor ,,I" pentru tumarea plăcii de suprabetonare 

 

XCl 

 

C25/30 

. 

Notă: 

Pentru fundații și radiere, piloți, beton de umplutură sub fundațiile directe aflate într-un 

mediu agresiv sol și/sau apă clasă de beton se va proiecta în funcție de natura și nivelul de 

agresivitate. 

4. CERINȚE DE BAZĂ PRIVIND COMPOZIȚIA BETONULUI  

Prescripțiile din prezentul caiet de sarcini sunt corespunzătoare betonuiui a  cărui  

compoziție se stabilește la stația producătorului, printr-un laborator autorizat. 

În cazul în care compoziția betonului se stabilește de către proiectant și/sau utilizator se va 

întocmi un caiet de sarcini special. 

În tabelul Fl.1 din SR EN 206 se dau valorile limită recomandate pentru compoziția 

betonului (raport max apă/ciment, dozaj minim de ciment) în funcție de clasele de expunere. 

 

4.1. CONDIȚII GENERALE 

Alegerea componenților și stabilirea compoziției betonului proiectat se  face de către 

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

autorizat și va fi aprobată de Dirigintele de șantier. 

Betonul întărit trebuie să corespundă cerințelor tehnice pentru care a fost proiectat conform 

exigențelor de calitate impuse de reglementările tehnice în vigoare. 

DATE PRIVIND COMPOZIȚIA BETONULUI 

În cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmatoarele date de bază: 

a) Cerința de conformitate cu SR EN 206; 

b) Clasa de rezistență la compresiune; 
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c) Clasa de expunere; 

d) Dimensiunea maximă a granulei agregatelor. 

e) Clasa de conținut de cloruri conform tabelul 15 din SR EN 206; 

f) Consistența betonului proaspăt; 

g) Date privind compoziția betonului (de exemplu raportul A/C maxim, tipul și dozajul 

minim de ciment), funcție de modul de utilizare a betonului (beton simplu, beton armat), 

condițiile de expunere etc. În concordanță cu prevederile Codului de practică CP 012/1 și NE 

013. 

 

4.1.1. STAȚIA DE BETOANE ȘI UTILIZATORUL 

Stația de betoane și utilizatorul au obligația de a livra, respectiv de a comanda beton numai 

pe baza unor comenzi în care se va înscrie tipul de beton și detalii privind compoziția betonului 

conform celor de mai sus, programul și ritmul de livrare precum și partea de structură în care se 

va folosi. 

4.1.2. LIVRAREA BETONULUI 

Stația de betoane și utilizatorul au obligația de a livra, respectiv de a comanda beton, 

numai pe baza unor comenzi în care se va înscrie tipul de beton și detalii privind 

compoziția betonului conform celor de mai sus, programul și ritmul de livrare precum și 

partea de structură în care se va folosi. 

Livrarea betonului trebuie însoțită de un bon de livrare - transport beton care să 

conțină toate informațiile conform capitol 7 din SR EN 206. 

4.1.3. COMPOZIȚIA BETONULUI 

Compoziția betonului se stabilește și/sau se verifică de un laborator autorizat; 

stabilirea compoziției betonului trebuie să se facă: 

•  La intrarea în funcțiune a unei stații de betoane; 

• La schimbarea tipului de ciment și/sau agregate; 

• La schimbarea tipului de aditiv; 

•  La pregatirea executării unor elemente ale podului care necesită un beton 

cu caracteristici deosebite de cele curent preparate, sau de clasă egală sau mai mare de C 

30/37. 
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4.2. PROIECTAREA AMESTECULUI 

4.2.1. CERINȚE PRIVIND CONSISTENȚA BETONULUI 

Lucrabilitatea reprezintă capacitatea betonului proaspăt de a putea fi turnat în 

diferite condiții prestabilite și a fi compactat corespunzător. 

Lucrabilitatea se apreciază pe baza consistenței betonului. 

Consistența betonului proaspăt poate fi determinată prin urmatoarele metode: 

• încercare de tasare, conform SR EN 12350-2; 

• încercare Vebe, conform SR EN 12350-3; 

• Determinarea gradului de compactare, conform SR EN 12350-4; 

• încercarea cu masă de răspandire, conform SR EN 12350-5; 

 

4.2.2. CERINȚE PRIVIND GRANULOZITATEA AGREGATELOR 

Se vor respectă prevederile din "Codul de practică pentru producerea betonului "indicativ 

CP 012/1. 

4.2.3. CERINȚE PRIVIND ALEGEREA TIPULUI, DOZAJULUI DE CIMENT ȘI 

RAPORTULUI A/C 

Recomandări privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate în ANEXA F.2.1 

din Codul de practică CP 012/1. 

Raportul A/C este stabilit funcție de condițiile de rezistență impuse betonului. 

Alegerea compoziției se face prin încercări preliminare urmărindu-se realizarea cerințelor. 

 

4.2.4. CERINȚE PRIVIND ALEGEREA ADITIVILOR ȘI ADAOSURILOR 

Aditivii și adaosurile vor fi adaugate în amestec numai în asemenea cantități 

încat să nu reducă durabilitatea betonului sau să producă coroziunea armăturii. 

Utilizarea aditivilor se face conform prevederilor din Codul de practică CP 012/1 pe 

baza instrucțiunilor de folosire ce trebuie sa fie în acord cu reglementări specifice sau 
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agremente tehnice bazate pe determinări experimentale. 

Pentru elementele prefabricate se vor respecta și recomandările Codului de practică NE 

013/02. 

 

5.1. BETONUL PROASPĂT 

5.1.1. CONSISTENȚA 

Consistența betonului proaspăt (masură a lucrabilitații) poate fi deterrninată prin 

urmatoarele metode: tasarea conului, timp Vebe, grad de compactare și raspândire. 

 

5.1.2. DENSITATEA APARENTĂ 

Determinarea densității aparente pe betonul proaspat se efectuează în conformitate cu SR EN 

12350-6. 

5.2. BETONUL ÎNTĂRIT 

 

5.2.1.     REZISTENȚA LA COMPRESIUNE 

Clasa betonului este definită pe baza rezistenței caracteristice care este rezistentă la 

compresiune MPa, determinată pe cilindrii de 150/300 mm sau pe cuburi cu latura de 

150 mm, conform SR EN 12390-1, confecționate și conservate conform SR EN 12390-

2 din probe prelevate conform SR EN 12350-1. Valorile acesteia sunt conform tabelului 

7 din "Codul de practică pentru producerea betonului " indicativ CP 012/1. 

În cazul determinării rezistenței betonului pe probe prelevate la locul de punerii în 

operă din care se confectionează epruvete care sunt conservate în alte condiții de 

temperatură și umiditate decât cele descrise în   SR EN 12390-2, rezultatele pot servi numai 

la determinarea  controlului intăririi betonului și nu la controlul calității, in sensul atribuirii 

unei clase de beton. 

 

5.2.2. EVOLUȚIA REZISTENȚEI BETONULUI 

În unele situații speciale este necesar sa se urmarească evoluția rezistenței betonului 

la anumite intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni similare cu cele pe care s-a 
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determinat clasa betonului. În aceste cazuri epruvetele vor fi pastrate in condiții similare 

cu cele la care este expusa structura și vor fi încercate la intervale de timp prestabilite în 

cazurile in care nu se dispune de epruvete, se vor efectua încercari nedestructive sau 

încercari pe carote extrase din elementele structurii. 

 

5.2.3. REZISTENȚA  TRACȚIUNE PRIN DESPICARE 

Cand trebuie determinată rezistența la tractiune prin despicare  a  betonului, aceasta 

se face conform  EN 12390-6. 

 

 

5.2.4. REZISTENT.A LA PENETRAREA APEI 

În cazul în care trebuie specificată rezistența la penetrarea apei, metoda și criteriile 

de conformitate trebuie sa faca obiectul unui acord intre beneficiar și producator. 

Verificarea impermeabilității betoanelor se realizeaza conform Anexei X din NE 

012/2" Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton 

precomprimat - Partea 2. Executarea lucrărilor din beton". 

 

5.2.5. DENSITATEA BETONULUI 

Funcție de densitate, betoanele se clasifică în: 

• Betoane usoare, betoane cu densitatea aparentă in stare uscată (105°C) de maxim 

2000 kg/me. Sunt produse in întregime sau parțial prin utilizarea agregatelor cu structură 

poroasa. 

• Betoane cu densitatea normală (semigrele sau grele) - betoane cu densitatea 

aparentă in stare uscată (105°C) mai mare de 2000 kg/me dar nu mai mult de 2500 kg/me. 

• Betoane foarte grele, betoane cu densitatea aparentă în stare uscată (105°C) mai 

mare de 2500 kg/me. 

Densitatea betonului se determină conform EN12390-7. 
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6. PREPARAREA BETONULUI 

 

6.1. PERSONALUL DE CONDUCERE ȘI CONTROL AL  BETONULUI. 

Personalul implicat în activitatea de producere și control al betonului va avea cunoștințele și 

experiența necesare și va fi atestat intern pentru aceste genuri de activități. 

Se vor respecta prevederile din Codul de practică CP 012/1 iar pentru elementele prefabricate 

și prevederile Codului de practică NE 013. 

 

6.2. STAȚIA DE BETOANE 

Stația de betoane este o unitate care produce și livrează beton, fiind dotată cu una sau mai multe 

instalații (secții) de preparat beton sau betoniere. Certificarea calității betonului trebuie facută prin 

grija producatorului în conformitate cu metodologia și procedurile  stabilite pe baza Legii 10 a calității 

în construcții din 1995 și a Regulamentului privind certificarea calității în construcții. 

Stațiile de betoane vor funcționa numai pe baza de atestat eliberat la punerea in funcțiune.  

 

6.3. DOZAREA MATERIALELOR 

La locul de dozare al betonului, trebuie sa fie disponibilă o procedura documentată de dozare, 

care sa dea instrucțiuni detaliate despre tipul și cantitatea materialelor componente. La dozarea 

materialelor componente ale betonului se admit urmatoarele abateri: 

• Ciment, apa și agregate ± 3% 

• Adaosuri și fibre utilizate în cantitate >5% din masa cimentului ± 3% 

• Adaosuri și fibre utilizate in cantitate ≤ 5% din masa cimentului ± 3% 

 

6.4. AMESTECAREA ȘI ÎNCĂRCAREA ÎN MIJLOCUL DE TRANSPORT 

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare foqata sau cu cadere libera. 

în  cazul utilizării agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai betoniere cu cadere 

libere. 

Prin amestecare trebuie să se obțina o distribuție omogenă a materialelor componente și o 
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lucrabilitate constantă. 

Ordinea de introducere a materialelor componente în betonieră se va face începand cu sortul de 

agregate cu granula cea mai mare. 

Amestecarea componenților betonului se va face până la obținerea unui amestec omogen. 

Durata amestecării depinde de tipul și compoziția betonului, de condițiile de mediu și de tipul 

instalației. 

Durata de amestecare va fi de cel puțin 45 sec. de la introducerea ultimului component. Durata 

de amestecare se va majora dupa caz pentru: 

• Utilizarea de aditivi sau adaosuri; 

• Perioade de timp friguros; 

• Utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm; 

• Betoane cu lucrabilitate redusă (tasare mai mică de 50 mm). 

Se recomandă ca temperatura betonului proaspaă la începerea turnării sa fie cuprinsă între 5°C 

și 30°C. 

Durata de încărcare a unui mijloc de transport sau de menținere a betonului  în buncărul tampon 

va fi de maximum 20 minute. 

La terminarea unui schimb sau la întreruperea preparării betonului pe o durată mai mare de o 

ora este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spălată cu jet puternic de apă sau apă amestecată cu pietriș 

și apoi imediat golită complet. 

În cazul betonului deja amestecat (preparat la stații, fabrici de betoane) utilizatorul  

(executantul) trebuie sa aibă informații de la producător în ceea ce privește compoziția betonului 

pentru a putea efectua tumarea și tratarea betonului în condiții corespunzătoare, pentru a putea evalua 

evoluția în  timp a rezistenței și durabilității betonului din structură. 

Aceste informații trebuie fumizate utilizatorului înainte de livrare sau la livrare. 

Producatorul va furniza utilizatorului la cerere, pentru fiecare livrare a betonului urmatoarele 

informații de bază: 

• Numele stației de producere a betonului; 

• Numarul de serie a bonului; 

• Data și ora de încărcare, adică timpul primului contact al cimentului cu apa; 
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• Numarul de înmatriculare al mijlocului de transport; 

• Numele cumpărătoului; 

• Numele și localizarea șantierului; 

• Detalii sau referinte referitoare la specificații, de exemplu numarul de cod, numarul de 

comandă; 

• Cantitatea de beton (m\. 

• Declarația de conformitate cu referire la specificații și la SR EN 206; 

• Numele sau marca organismului de certificare; 

• Ora de sosire a betonului în șantier; 

• Ora de începere a descărcării; 

• Ora de terminare a descărcării. 

Bonul de livrare trebuie sa dea urmatoarele date: 

a. Pentru betonul cu proprietați specificate 

• Clasa de rezistență; 

• Clasa de expunere; 

• Clasa de conținut de cloruri;  

• Clasa de consistență a betonului; 

• Tipul , clasa, precum și dozajul cimentului; 

• Tipul de agregate și granula maxima; 

• Tipurile de aditivi și adaosuri; 

• Tipul și conținutul de fibre sau clasa de performanță a betonului armat <lispers cu fibre; 

• Proprietațiie speciale daca au fost cerute. 

b. Pentru betonul de compoziție prescrisă 

• Detalii  referitoare  la compoziție,  de  exemplu  dozajul de ciment daca este cerut , tipul 

de aditivi; 

• Raport apă/ciment ținta sau consistența în termeni de clasă sau de valori țintă dupa cum 

este specificat; 

• Tipul de agregate și granula maximă; 

• Tipul și dozajul de fibre dacă este cazul. 
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După maximum 30 zile de la livrarea betonului producatorul este obligat sa elibereze un 

certificat de calitate pentru betonul maria. 

Rezultatele necorespunzatoare obținute pentru probele de beton întărit vor fi comunicate  

utilizatorului in termen de 30 zile de la livrarea betonului. 

Această condiție va fi consemnată obligatoriu in contractul încheiat între părți. 

7. TRANSPORTUL ȘI PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI  

7.1. TRANSPORTUL BETONULUI 

Transportul betonului trebuie efectuat luând măsurile necesare pentru a preveni segregarea, 

pierderea componenților sau contaminarea betonului. 

Mijloacele de transport trebuie sa fie etanșe, pentru a nu permite pierderea laptelui de 

ciment. 

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar la 

betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu benă, amenajate corespunzător. 

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneți, benzi 

transportoare, jgheaburi sau tomberoane. 

Pe timp de arșiță sau ploaie, în cazul transportului cu autobasculante pe distanță mai mare 

de 3 km, suprafața liberă de beton trebuie sa fie protejată, astfel încat sa se evite modificarea 

caracteristicilor betonului urmare a modificării conținutului de apa. 

Durata maximă posibilă de transport depinde în special de compoziția betonului și 

condițiile atmosferice. Durata de transport se consideră  din  momentul  încărcării  mijlocului  de  

transport ș i sfârșitul descărcării acestuia și nu poate depăși valorile orientative prezentate în 

tabelul de mai jos, pentru cimenturi de clasa 32,5/42,5 decat daca se utilizeaza aditivi întârzietori. 

Durata maximă de transport a betonului cu autoagitatoare. 

Temperatura amestecului de 

beton (°C) 

Durata maximă de transport (minute) 

cimenturi de clasă 32,5 cimenturi de clasă 2 42,5 

10° <ts; 30° 50 35 

t < 10° 70 50 
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În general se recomandă ca temperatura betonului proaspăt, înainte de tumare, să fie 

cuprinsă între (5 - 30)°C. 

În situația betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare măsuri suplimentare 

precum: 

- stabilirea de către un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii 

adecvate de preparare, transport, punere în opera și tratare a betonului și folosirea unor aditivi 

întarzietori eficienti etc. 

În cazul transportului cu autobasculante, durata maximă se reduce cu 15 minute față de 

limitele din tabel. 

Ori de cate ori intervalul de timp dintre descărcarea și reîncarcărea cu beton a mijloacelor 

de transport depășește o oră, precum și la întreruperea lucrului, acestea vor fi curățate cu jet de 

apă, iar în cazul agitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 me de apă și se vor roti cu viteza 

maxima timp de 5 minute după care se vor goli complet de apă. 

 

7.2. PREGATIREA TURNĂRII  BETONULUI 

7.2.1. CONDIȚII PENTRU TURNAREA BETONULUI 

Se recomandă ca temperatura betonului proaspăt la începerea tumării sa fie cuprinsă între 

5°C și 30°c. în perioada de timp friguros se vor lua măsuri de protecție, astfel încat betonul recent 

decofrat să se mențina la o temperatura de +10° C +1 5°C, timp de minimum 3 zile de la tumare. 

În toate cazurile se va ține seama și de recomandările formulate în cap.11.4 " Tratarea și 

protecția betoanelor" din NE 012/2. 

Executarea lucrărilor de betonare poate sa înceapa numai dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiții: 

a) Existenta procedurii pentru betonarea obiectului în cauză și acceptarea acesteia de 

catre Dirigintele de șantier; 

b) Sunt realizate măsurile pregatitoare, sunt aprovizionate și verificate materialele 

componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) și sunt în stare de funcționare utilajele și 

dotările necesare, în conformitate cu prevederile procedurii de execuție în cazul betonului 
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preparat pe șantier; 

c) Sunt stabilite și instruite formațiile de lucru, în ceea ce privește tehnologia de execuție 

și măsurile privind securitatea muncii și PSI; 

d) Au fost recepționate calitativ lucrarile de săpături, cofraje și armături (dupa caz); 

e) În cazul în care, de la montarea la recepționarea armăturii a trecut o perioadă 

îndelungată (peste 6 luni) este necesară o inspectare a stării armăturii de către o comisie alcătuită din 

beneficiar, executant, proiectant și reprezentantul ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții) care va 

decide oportunitatea expertizării stării armăturii de catre un expert sau un institut de specialitate și va dispune 

efectuarea ei; în orice caz, dacă se constată prezența frecventă a ruginii  neaderente, armătura - dupa curățire - 

nu trebuie sa prezinte o reducere a secțiunii sub abaterea minimă prevazută în standardele de produs; se va 

proceda apoi la o noua recepție calitativă; 

f) Suprafețele de beton turnat anterior și intărit, care vor veni in contact cu betonul 

proaspăt, vor fi curațate de pojghița de lapte de ciment (sau de impurități); suprafetele nu trebuie să 

prezinte zone necompactate sau segregate și trebuie sa aibă  rugozitatea  necesară asigurării  unei 

bune legaturi  între cele doua betoane; 

g) Sunt asigurate posibilități de spălare a utilajelor de transport și punere în operă a 

betonului; 

h) Sunt stabilite, după caz, și pregatite măsurile ce vor fi adoptate pentru  continuarea  

betonării  în  cazul intervenției unor situații accidentale (stație de betoane și mijloace  de transport  de 

rezervă, sursa suplimentară de energie electrică, materiale pentru protejarea betonului, condiții de 

creare a unui rost de lucru etc.); 

i) Nu se intrevede posibilitatea intervenției unor condiții climatice nefavorabile (ger, ploi 

abundențe, furtună, etc.); 

j) În cazul fundațiilor, sunt prevazute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitații, astfel 

încat acestea sa nu se acumuleze în zonele ce urmează a se betona; 

k) Sunt asigurate condițiile necesare recoltării probelor la locul de punere in operă și 

efectuarii determinărilor prevazute pentru betonul proaspăt, la descărcarea din mijlocul de 

transport; 

1) Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu îndeplinesc 

condițiile tehnice stabilite și sunt refuzate. 
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7.2.2. ÎNCEPEREA TURNARII BETONULUI 

În baza verificării îndeplinirii condițiilor de la punctul de mai sus, se va consemna aprobarea 

începerii betonării de către: responsabilul tehnic cu execuția, reprezentantul beneficiarului și în cazul 

fazelor determinante proiectantul, reprezentantul ISC, în conformitate cu prevederile programului de 

control a calității lucrărilor - stabilite prin contract. 

Aprobarea începerii betonării trebuie să fie reconfirmată, pe baza unor noi  verificări, în cazurile 

în  care: 

• Au intervenit evenimente de natură să modifice situația constatată la  data  aprobării 

(intemperii, accidente, reluarea activității la lucrări asistate și neconservate); 

• Betonarea nu a început în intervalul de 7 zile de la data aprobării. 

Înainte de turnarea betonului, trebuie verificată funcționarea corectă a  utilajelor  pentru  

transportul local și compactarea betonului. 

Se interzice începerea betonării inainte de efectuarea verificărilor și măsurilor indicate de la 

punctul de mai sus. 

 

7.3. REGULI GENERALE DE  BETONARE 

Betonarea unei construcții va fi condusă nemijlocit de conducatorul tehnic al  punctului  de  

lucru. Acesta va fi permanent la locul de tumare și va supraveghea respectarea strictă  a  prevederilor 

proiectului ți procedurii de execuție. 

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de tumare. 

Nu se admite depășirea duratei maxime de transport și modificarea consistenței betonului. 

La tumarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale: 

a)  Cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile - care vor veni in contact cu betonul 

proaspat - vor fi udate cu apă cu 2-3 ore înainte și imediat înainte de turnarea betonului, apa 

ramasă în denivelări va fi înlaturată; 

b) Din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face în: bene, pompe, benzi 

transportoare, jgheaburi sau direct în lucrare; 

c) Dacă betonul adus la locul de punere în lucrare nu se încadreaza in limitele de 

consistență admise sau prezintă segregari, va fi refuzat fiind interzisă punerea lui în lucrare; se 
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admite îmbunatățirea consistenței numai prin folosirea unui superplastifiant; 

d) Înălțimea de cădere libera a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,00 m - în 

cazul elementelor cu lățime de maximum 1,00 - 1,50 m, în celelalte cazuri, inclusiv elemente de 

suprafață (plăci, fundații, etc.); 

e)  Betonarea elementelor cofrate pe înaltimi mai mari de 3,00 m se va face prin 

ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcătuit din tronsoane de formă 

tronconică), având capătul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betonează; 

f)  Betonul trebuie să fie răspandit uniform în lungul elementului, urmărindu-se 

realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm înălțime și tumarea noului strat înainte de 

începerea prizei betonului tunat anterior; 

g) Se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armăturilor față de 

poziția prevazută, indeosebi pentru armăturile dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă; 

daca totuși se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnării; 

h) Se va urmări cu atenție înglobarea compleăa în beton a armăturii, respectându-se 

grosimea stratului de acoperire, în conformitate cu prevederile proiectului; 

i) Nu este permisă ciocnrirea sau scuturarea armăturii in timpul betonării și  nici așezarea 

pe armături a vibratorului; 

j) În zonele cu armături dese se va urmări cu toată atenția umplerea completă a secțiunii, 

prin îndesarea laterală a betonului cu ipci sau vergele de oțel, concomitent cu vibrarea lui; În 

cazul în care aceste măsuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilități de acces lateral al betonului, 

prin spații care să permită pătrunderea vibratorului; 

k) Se va urmări comportarea și menținerea poziției inițiale a cofrajelor și susținerilor 

acestora, luându se măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări; 

1) Circulația muncitorilor și utilajului de transport în timpul betonării se va face pe podine 

astfel rezemate încat sa nu modifice poziția armăturii; este interzisă circulația directă pe armături 

sau pe zonele cu beton proaspăt; 

m) Betonarea se va face continuu, pană la rosturile de lucru prevazute în proiect sau 

procedura de execuție; 

n) Durata maximă admisă a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea 

unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie sa depășeasca timpul de începere a prizei 

betonului; În lipsa unor determinari de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la prepararea 

betonului - în cazul cimenturilor cu adaosuri - și respectiv 1,5 ore, în cazul cimenturilor fără 
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adaos; 

o) În cazul când s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea turnării este 

permisă numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform subcap. 11.5 "Rosturi de lucru la 

tumarea betonului" din Codul de practică NE 012/2; 

p) Instalarea podinilor pentru circulația lucrătorilor și mijloacelor de transport local al 

betonului pe zonele betonate, precum și depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armături 

este permisă numai dupa 24 - 48 ore, în funcție de temperatura mediului și tipul de ciment utilizat 

(de exemplu 24 ore dacă temperatura este de peste 20°C și se folosește ciment de tip I de clasa 

mai mare de 32,5). 

 

7.4. COMPACTAREA BETONULUI 

Betonul va fi astfel compactat încat sa conțină o cantitate minimă de aer oclus. 

Compactarea betonului este obligatorie și se poate face prin diferite procedee, funcție de 

consistența betonului, tipul elementului etc. În general compactarea mecanică a betonului se face prin 

vibrare. 

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau ipci, in paralel, după caz cu ciocanirea 

cofrajelor) în urmatoarele cazuri: 

• Introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza dimensiunilor secțiunii sau 

grosimii armăturii și nu se poate aplica eficient vibrarea externă; 

• Întreruperea funcționarii vibratorului din diferite motive, caz în care betonarea trebuie să 

continue pană la poziția corespunzatoare a unui rost; 

• Se prevede prin reglementări speciale (beton fluid, betoane monogranulare ). 

În timpul compactării betonului proaspăt se va avea grijă sa se evite deplasarea și degradarea 

armaturilor și/sau cofrajelor. 

Betonul trebuie compactat numai atâta timp cât este lucrabil. 

Vibrarea se utilizeaza ca metodă de compactare și nu ca metoda de deplasare a betonului pe 

distanțe lungi, sau de prelungire a duratei de așteptare pe șantier înainte de turnare; 

Vibrarea cu vibratoare de adâncime sau de suprafață se aplică sistematic dupa turnare pană la 

eliminarea aerului oclus. Se vor evita vibrațiile excesive care pot conduce la slăbirea rezistenței 

suprafeței sau la apariția  segregării; 
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Se recomandă ca grosimea stratului de beton turnat sp fie mai micp decat înplțimea tijei 

vibratoare; 

În cazul în care structura conține cofraje pierdute, trebuie luataă în considerare absorția de 

energie a acestora, la selectarea metodei de compactare și la stabilirea consistenței betonului; 

Detalii privind procedeele de vibrare mecanică sunt prezentate in subcap.11.3.10 din "Codul  

de  practică pentru producerea betonului", indicativ CP 012/2, iar pentru elementele prefabricate și în 

,,Codul de practică pentru execuția elementelor prefabricate din beton, beton armat si  beton 

prefabricat", indicativ NE 013. 

 

7.5. ROSTURI DE LUCRU ȘI DECOFRARE 

În măsura în care este posibil se vor evita rosturile de lucru organizându-se execuția astfel 

încat betonarea să se facă fără întrerupere la nivelul respectiv sau între două rosturi de dilatație. 

Pentru construcții cu caracter special, elemente de deschidere mare, construcții masive, 

radiere, etc. poziția rosturilor de lucru trebuie indicată în proiect precizându-se  și  modul de 

tratare  (benzi de etanșare, tablă expandată pentru rosturi de lucru ( streckmetal), prelucrare, etc.) 

Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziția lor va fi stabilită prin proiect  sau  procedura  

de execuție și se vor respecta prevederile codului de practică indicativ NE 012/2- subcap.11.5,  Anexa 

F  și codului de practică NE 013. 

Rosturile trebuie sa fie perpendiculare pe cofraje, prevăzându-se umplerea lor, exceptând 

rosturile orizontale. 

Rosturile de construcție nu trebuie sa permită mișcări ale suprafeței de  rezemare.  Acestea  

trebuie făcute doar unde sunt prevăzute în  planșele de execuție sau indicate în  diagrama de turnare, 

în afară de cazul când este altfel prevăzut în aceste specificații și aprobat de catre Dirigintele de 

șantier. 

Rosturile de lucru se vor spăla cu jet de apă și aer sub presiune după sfârșitul  prizei betonului  

( cca. 5 ore de la betonare sau in funcție de rezultatele încercarilor de laborator). 

Înainte de betonare suprafața rostului de lucru se curață bine, îndepartandu-se betonul ce 

nu a fost bine compactat și/sau se va freca cu peria de sârma pentru a înlătura pojghița de lapte de 

ciment și oricare impurităti , după care se va uda. 
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Înaintea betonării, suprafața betonului existent trebuie udată și lăsată sa absoarbă apa, astfel 

încât betonul sa fie săturat, dar suprafața zvântată. 

La structurile din beton impermeabile, rosturile trebuie, de asemenea realizate impermeabile. 

Cerințele enunțate mai sus, trebuie  îndeplinite  și în cazul rosturilor accidentale care au aparut 

ca urmare a condițiilor climaterice, din cauza unor defecțiuni, a nelivrării betonului la timp, etc. 

Elementele de construcții pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumită rezistență, care 

este prezentată în documentația de execuție ținând cont de prevederile - NE 012/2 cap 11.7. 

 

8. TRATAREA BETONULUI DUPĂ TURNARE 

8.1. GENERALITĂȚI 

În vederea obținerii proprietăților potentiale ale betonului, zona suprafeței trebuie tratată și 

protejată o anumită perioadă de timp, funcție de tipul structurii, elementului, condițiile de mediu din 

momentul turnării și condițiile de expunere în perioada de serviciu a structurii. 

Tratarea și protejarea betonului trebuie sa înceapă cât mai curand posibil dupa compactare. 

Acoperirea cu materiale de protecție se va realiza de îndata ce betonul a căpătat o suficientă 

rezistență pentru ca materialul sa nu adere la suprafața acoperită. 

Tratarea betonului este o masură de protecție împotriva uscării premature, în particular, datorită 

radiațiilor solare și vântului. 

Protecția betonului este o măsură de prevenire a efectelor: 

• Antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorită ploii (sau apelor curgatoare); 

• Diferențelor mari de temperatură în interiorul betonului; 

• Temperaturii scăzute sau înghețului; 

• Eventualelor ocuri sau vibrații care ar putea conduce la o diminuare a aderenței beton 

- armatură (dupa întărirea betonului). 

Principalele metode de tratare/protecție sunt: 

• Păstrarea cofrajului în poziție; 

• Acoperirea cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini și la îmbinări pentru a 

preveni uscarea; 
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• Amplasarea de învelitori umede pe suprafața și menținerea lor în stare umedă; 

• Mentinerea unei suprafețe umede de beton, prin udarea cu apă; 

• Aplicarea unui podus de tratare corespunzător. 

 

8.2. DURATA  TRATĂRII 

Stabilirea duratei de tratare (tabelele 14, 15 și 16 din NE 012/2) și de protecție trebuie stabilită 

având în vedere următorii factori: 

• Condițiile de mediu din perioada de exploatare a construcției, respectiv clasele de 

expunere stabilite conform CP O12/1 și "Normativului privind alcatuirea și calculul structurilor  de 

poduri și podețe de șosea cu structuri monolit și prefabricate", indicativ PD 165 corelate cu SREN206; 

• Sensibilitatea betonului la tratare; 

• Procentul din valoarea caracteristică a rezistenței la compresiune la 28 zile, la care 

trebuie sa ajungă rezistența betonului în perioada de tratare; 

• Viteza de dezvoltare a rezistenței betonului; 

• Temperatura betonului. Temperatura suprafeței betonului nu trebuie sa scadă sub 0° 

C înainte ca suprafața betonului să atingă o rezistență care poate suporta inghețul fără efecte 

negative; 

• Condițiile atmosferice în timpul și după tratare. 

Se va ține cont de prevederile ,,Normativului pentru producerea betonului și executarea 

lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 - Executarea lucrărilor din 

beton,, indicativ NE 012/2. 

9. CONTROLUL CALITĂȚII LUCĂRILOR 

Acest capitol prevede măsurile minime obligatorii necesare controlului execuției 

structurilor din beton și beton armat. Controlul de calitate se poate face astfel: 

• Control interior (executat de catre producator și/sau executant); 

• Control exterior (executat de către un organism independent); 

• Control de conformitate (executat de organisme îndependente autorizate pentru 

efectuarea activității de certificare a calităiții produselor folosite). 
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9.1. PROCEDEE DE CONTROL A CALITĂȚII ÎN  CONSTRUCȚII 

Procedeele de control a calității în construcții constau în controlul producției și execuției. 

Acesta include: 

• Controlul preparării betonuiui ; 

• Controlul punerii in operă a betonului; 

• Verificarile rezultatelor încercărilor pe betonul proaspăt și pe betonul întărit. 

În normativul NE 012/2 cap 15, tabelul 20 este precizat modul în care se diferențiază 

controlul calității lucrărilor în funcție de: 

• Categoria de importanță a lucrărilor; 

• Tipul lucrărilor de construcții care trebuiesc realizate; 

• Gradul de independență a personalului care efectueaza verificarile; 

• Cerințele explicite ale beneficiarului sau proiectantului; 

Constructorul trebuie sa pregatească și să trimită spre aprobare Dirigintelui de șantier, 

înainte de începerea  lucrărilor  de betonare din șatier ,,Planul  de control calitate, verificări și 

încercari  pentru lucrările   de  betonare"  împreună  cu  procedura   de  execuție.  Planul  trebuie  

sa  se  refere  la toate determinările și încercările care se vor face pe beton și pe componentele 

acestuia, specificând punctele cheie, unde construcția nu poate evolua fără aprobarea Dirigintelui 

de șantler. 

Pe lângă sistemul de control menționat mai sus trebuie dată atenție controalelor vizuale 

care pot atrage atența, din timp, despre comportări anormale ale betonului pe perioada preparării, 

transportului sau turnării. 

Dacă compoziția betonului este excesiv de umedă, cauzând segregări sau alte condiții 

neacceptabile, betonul trebuie respins. Determinarea tasării trebuie făcută la locul de turnare, în 

prezența Dirigintelui de șantier, pentru a determina consistența. 

Betonul care a dezvoltat o întărire inițială înainte de compactare și finisare, trebuie respins. 

Dacă sunt întâlnite greșeli la preparare, operațiunea de dozare trebuie oprită pană când problema 

este rezolvată. Trebuie acordată permisiune pentru folosirea cimentului și agregatelor deja 

amestecate ăn betoniere mobile sau stații centrale de preparare, autobetoniere. Fiecare lot trebuie 

amestecat sau agitat, pentru cel puțin 3 minute, în plus, după ce s-a observat priza falsă, iar 

betonul trebuie să fie de o consistență satisfăcătoare. 
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În cazul în care se constată neconformităâi (la dimensiuni, poziâii, armături aparente, etc., 

defecte, segregări, rosturi vizibile, etc.) sau degradări (fisuri, porțiuni dislocate, etc.) se va 

proceda la îndesirea verificărilor prin sondaj, până la verificarea întregii suprafețe vizibile, 

conservând în procesul verbal toate constatările făcute. 

Remedierea neconformităților, defectelor și/sau degradărilor nu se va efectua decât pe baza 

acordului proiectantului, care trebuie să stabilească soluții pentru fiecare categorie dintre acestea. 

Determinările și metodologia de efectuare a acestora precum și criteriile de conformitate, sunt 

conform codului de practică pentru producerea betonului indicativ CP 012/2. 

 

10. EXECUTAREA BETOANELOR CU PROPRIETĂȚII SPECIALE ȘI BETOANE 

PUSE ÎN OPERĂ PRIN PROCEDEE SPECIALE 

La executarea lucrărilor supuse unor acțiuni deosebite se folosesc: 

• Betoane rezistențe la penetrarea apei; 

• Betoane cu rezistență mare la înghet - dezgheț și la agenți chimici de dezghțtare; 

• Betoane rezistențe la atacul chimic; 

• Betoane cu rezistență mare la uzură. 

De asemenea o serie întreagă de elemente ale podurilor se execută prin procedee speciale de 

punere în operă cum ar fi: 

• Betoane autocompactante; 

• Betoane ciclopiene; 

• Turnarea betonului sub apă; 

• Betoane aplicate prin torcretare; 

• Betoane tumate prin pompare; 

• Betoane turnate în cofraje glisante. 

Pentru aceste betoane cu proprietăți speciale și procedee speciale, se vor respecta  prevederile 

capitolului 8 din codul de practică CP 012/1, si Anexa G din ,,Normativul pentru  producerea  

betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 2 Executarea 

lucrărilor din beton,, indicativ NE 012/2. 
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10.1. BETOANE AUTOCOMPACTANTE 

Aceste betoane se pot folosi în cazul densității sporite a armăturii cand punerea  în operă și 

compactarea betonului sunt dificil de realizat sau pentru accelerarea punerii în operă a betonului în 

cazul structurilor mari în care de asemenea vibrarea betonului este dificilă. În cazul aplicării acestor 

betoane, compactarea betonului se datoreaza gravitației. 

Betoanele autocompactante se recomandă și pentru aplicații arhitecturale din beton în cazul în 

care se dorește o finisare de înaltă calitate și pentru realizarea unor elemente de forme complexe. 

Datorită fluiditații mari a acestor betoane este necesară o pregatire minuțioasă a cofrajelor. Se 

va acorda o atenție deosebită fixării și etanșeizării cofrajului la baza acestuia pentru a nu apărea 

scurgerii la articulații. Datorită presiunii hidrostatice mari se va acorda o atenție deosebită și 

sprijinirilor exterioare și sistemului de spațiere, pentru a se asigura ca nu se va deforma cofrajul  în  

timpul betonării. 

Procedurile pentru punerea în operă a acestui tip de beton trebuie stabilite prin referințe privind 

experiența constructorului și/sau prin încercări inițiale privind obținera compactității dorite. 

Cerințe complementare privind proprietățile betonului proaspăt și criteriile de conformitate 

trebuie să facă obiectul unui acord încheiat cu producătorul betonului autocompactant. 

În cazul utilizării unui beton autocompactant nu se vor folosi echipamente de vibrare iar o 

atenție deosebită trebuie acordată posibilelor surse externe de vibrații, de exemplu echipamentele din 

apropiere. 

În timpul plasării, betonul trebuie verificat periodic pentru a se asigura că agregatul ramane 

aproape de suprafață și că nu există indicii de segregare. Betonul trebuie sa formeze un front regulat 

pe masură ce avansează și să fie observat cum curge în jurul armaturii și cum o încapsuleazî făra a 

forma spații libere. Nu trebuie sa se formeze bule mari de aer care ar sugera că există aer indus în 

beton în timpul procesului de plasare. Se va verifica cofrajul pentru semne de scurgere. 

După finalizarea primei secțiuni dintr-o turnare, atat producatorul cat și specificatorul vor 

verifica și vor evalua calitatea betonului întărit. Se vor căuta semne de lapte de ciment la suprafață, 

culoare neuniformă a suprafeței, zone specifice unde aerul a rămas captiv sau orice alte efecte nedorite 

care sunt vizibile. 

Este esențial ca personalul folosit la punerea în operă a betonului autocompactant să fi fost 

instruit înainte de realizarea turnării cu privire la recomandările privind punerea în operă a unui  
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asemenea beton. 

Transportul betonului se face cu autobetoniere. Mixerul autobetonierei se va menține în 

rotație lentă în timpul transportării și al așteptării în șantier. Chiar înainte de descarcărea 

aotobetonierei se va proceda la reamestecarea betonului la viteza maximă, pentru 3 minute. 

Nu se vor adauga apa sau alt produs în beton la șantier făra acordul responsabilului 

departamentului calitate al Producatorului. În cazul unei adaugări, mixerul autobetonierei se va ține 

pe viteză rapidă pentru minim 5 minute. 

Punerea în operă a betoanelor autocompactante se poate face cu diferite mijioace după cum 

urmează: 

• Pomparea betonului cu furtune flexibile; 

• Pomparea betonului utilizand țevi fixe; 

• Macara sau skip la șantier. 

 

10.1.1. CONTROLUL LA Ș ANTIER 

Se recomandă ca pentru fiecare transport, livrat de stația de betoane, să fie testată răspândirea 

betonului, până la momentul confirmării  uniformității livrîrii. Evaluarea vizuală se va realiza de către 

o persoana competentă, aceasta fiind suficientă, cu excepția cazului în care un lot este considerat a fi 

marginal. Deoarece producătorul de beton este obligat să efectueze testele de conformitate, teste 

adițonale la șantier nu sunt de regulă necesare iar acestea ar trebui limitate la aplicații critice. 

Specificatorul se va asigura că toate testele efectuate în șantier se realizează de către  personal  

instruit în acest sens iar testarea se va face într-un mediu făra vibrații și protejat de intemperii.  

Echipamcntul de testare va fi bine întreținut și calibrat corespunzător  iar zona de testare va avea o 

bază solidă și  plană pentru a putea realiza testarea. 

• Înainte de prelevarea probei, betonul va fi remixat pentru minim 1 minut la viteză maximă; 

• Prelevarea probelor se va realiza în conformitate cu SR EN 12350-1. Prima sarjă de beton 

poate sa nu fie reprezentativă pentru testare, caz în care se va proceda la prelevarea unei noi probe; 

• La efectuarea probelor pentru testarea rezistenței la compresiune sau alte testări, epruveta 

va fi umplută intr-un singur strat și făra a se compacta. 

Metode de verificare și testare 
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• Testul raspandirii – conform SR EN 12350-8 Testarea răspândirii pentru beton 

autocompactant; 

• Determinarea timpului de curgere cu pâlnia V - conform SR EN 12350-9. 

 

10.2. TURNAREA BETONULUI SUB APĂ 

Dirigintele de șantier trebuie sa receptioneze tot betonul tumat sub apă. 

Betonul turnat sub apă trebuie să fie de aceea și clasă și compoziție ca și cel folosit în celelelte 

structuri exceptând conținutul de ciment care trebuie să crească cu 10 procente. 

Betonul trebuie turnat, astfel încat sa formeze o masă compactă. Nu trebuie deranjat după ce a 

fost turnat. 

Turnarea betonului sub apă se face numai în incinte cu apă stătătoare sau apa care a fost adusă 

în această stare luând măsuri corespunzătoare. 

Daca apa mai este menținută la locul de turnare, cofrajele trebuie să fie închise etanș. 

Nu este admisă căderea liberă a betonului prin apă, nici măcar pe distanțe scurte, în  afara cazului 

în care se folosesc aditivi speciali sau adaosuri. 

Betonul se poate turna prin tuburi pentru a nu solubiliza sau segrega. Capatul inferior al tubului 

trebuie să fie imersat în beton pe minimum 40 cm în cazul căderii libere a betonului prin tuburi și pe 

cca. 100 cm în cazul pompării acestuia. 

Pâlnia de turnare a betonului trebuie să constea dintr-un tub etanș având un diametru de nu mai 

puțin de 250 mm. Aceasta trebuie construită în secțiuni având inădiri flexibile și etanșe. 

Pâlniile nu trebuie să fie din aluminiu sau aliaj de aluminiu care ar putea reacționa cu betonul. 

Pâlniile trebuie susținute pentru a permite miscarea liberară părții de descarcăre deasupra 

suprafetei de lucru. Acestea trebuie sa permită coborârea rapidă, cand este necesară întarzâierea sau 

oprirea șuvoiului de beton. 

Capătul de descărcare trebuie să fie închis la începutul lucrării pentru a preveni patrunderea 

apei in tub și trebuie să fie tot timpul izolat. Tuburile pâlniilor trebuie ținute pline tot timpul. 

Cand o șarjă este descărcată în pâlnie, curgerea betonului trebuie indusă de ridicarea ușoară a 

capătului de descărcare și în plus, ținându-1 în betonul care se toarnă. 
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Curgerea trebuie sa fie continuă până cand lucrarea este terminată. 

Betonul trebuie turnat continu de la început la sfarșit. Suprafața betonului trebuie ținută aproape 

orizontal tot timpul pe cât este cu putință. 

Odata ce betonul a fost turnat, apa de staționare trebuie îndepărtata, betonul inspectat și toate 

resturile sau alte materiale nesatisfăcătoare trebuie îndepărtate de la suprafață. 

La stabilirea compoziției betonului turnat sub apă se fac urmatoarele recomandări: 

• Betoanele turnate sub apă sa aibe o consistență corespunzatoare clasei S3 sau S4 în

funcție de modul de turnare prin cădere liberă , prin tuburi sau pompare; 

• Se recomandă utilizarea agregatelor rotunde, cu o suprafață neteda și o granulozitate

continuă. 

• Dimensiunea maximă a agregatelor sa fie de 32 mm pentru a se evita dificultățile la

turnare. 

• În general se recomandă majorarea cu 10% a dozajului de ciment, pentru a îmbunătăți

coeziunea betonului proaspăt și a asigura o cantitate suficientă de ciment după o posibilă solubilizare 

care apare aproape inevitabil. Utilizarea cimenturilor cu adaosuri este recomandată pentru betonul 

turnat sub apă în vederea creșterii rezistenței sale la atacul chimic și reducerii căldurii de hidratare. 

10.3. BETONAREA PE TIMP FRIGUROS 

Următoarele cerințe trebuie sa guverneze tumarea betonului când temperatura mediului este 

mai mică de 5°C. 

Temperatura betonului nu trebuie să fie mai mică de 10°C imediat după ce a fost turnat. 

Constructorul trebuie să asigure echipamente de încălzire și/sau să închidă sau să protejeze 

structura într-o așa manieră, încât betonul și aerul înconjurător să fie menținut la o temperatură între 

10 °C și 40°C pentru primele 72 de ore, după ce betonul a fost turnat, și la o temperatură cuprinsă 

între 5°C și 40 °C pentru urmatoarele 48 de ore. Temperatura aerului care înconjoară betonul trebuie 

redusă treptat la temperatura exterioară cu un ritm, nu mai rapid de 3°C/h. 

Trebuie menținută umiditatea. 

Folosirea de mijloace de încălzire cu foc deschis este înterzisă. Trebuie prevazut un scut de 

protecție,  pe echipamentul de încălzit, așa încât nici un metal expus sa nu fie în contact cu sursa de 
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căldură. 

Constructorul poate folosi izolatoare de cofraje pentru a menține temperatura betonului la cea 

indicată în specificații. 

Temperatura betonului în timpul preparării poate fi ajustată pentru a se asigura ca temperatura 

betonului nu va fi mai mare de 38°C datorită căldurii produse de hidratare. 

Cofrajele izolate trebuie să ramană pe loc timp de 5 zile. 

Cofrajele pot fi desfăcute ușor, dacă este necesar, pentru a controla temperatura betonului mai 

coborâtă decât valorile maxime specificate. Dacă desfacerea cofrajelor este necesară, trebuie obținută, 

înainte, aprobarea Dirigintelui de șantier. 

Când cofrajele se îndepartează dupa cele 5 zile specificate, scăderea temperaturii betonului nu 

trebuie să fie mai rapidă de 3°C/oră. 

Constructorul trebuie să prevadă 4 tuburi de oțel galvanizat de 25 mm diametru și 300 mm 

lungime, prin care se măsoară temperatura, pentru fiecare aplicare a cofrajelor izolatoare. Aceste 

tuburi trebuie prevăzute cu opritori de cauciuc satisfăcători. Tuburile trebuie plasate în beton așa cum 

este dispus de Diriginte de șantier și trebuie folosite pentru a lua temperatura betonului.  După ce 

timpul de protejare a expirat, tuburile trebuie îndepărtate și găurile ramase trebuie tencuite. 

Constructorul trebuie sa-și asume toate riscurile, în legatură cu turnarea betonului pe timp 

friguros și acordul dat de Dirigintele de șantier pentru turnarea betonului în această perioadă nu il 

absolvă, în nici-un fel, pe Constructor de responsabilitatea pentru rezultate nesatisfăcătoare. Orice 

beton care prezintă deteriorari din cauza înghețului trebuie respins. 

Întocmit, 

ȚÎC Alexandru 



Pag  1

OBIECTIV: Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe
str. G. Enescu, Oraș Recaș

Beneficiar: ORASUL RECAS

Proiectant: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN

Executant: ________________________________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe str. G. Enescu, Oraș Recaș

Anexa Nr. 7

Conform H.G. nr. 907 din 2016

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1     Obtinerea terenului

1.2     Amenajarea terenului

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1     Studii

3.1.1         Studii de teren

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3         Alte studii specifice

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii

3.3     Expertizare tehnica

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5     Proiectare

3.5.1         Tema de proiectare

3.5.2         Studiu de prefezabilitate

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detaliilor de executie

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie

3.7     Consultanta

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii

3.7.2         Auditul financiar

3.8     Asistenta tehnica

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor
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41 2 3 4 5 7

3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele
incluse în programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii

3.8.2         Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1     Organizare de santier

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -
CSC

5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
de construire/desfiintare

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1     Pregatirea personalului de exploatare

6.2     Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe
str. G. Enescu, Oraș Recaș

Beneficiar: ORASUL RECAS

Proiectant: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN

Executant: ________________________________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro

41 2 3 4 60

1 Amenajarea terenului1.2

2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.3

3 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

4 Realizarea utilităților necesare obiectivului2

5 Proiectare3.5

6 Tema de proiectare3.5.1

7 Studiu de prefezabilitate3.5.2

8 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

3.5.3

9 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

10 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

11 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

12 Investiția de bază4

13 Constructii si instalatii4.1

14     Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe strada George4.1.1

15 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

16 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.3

17 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.4

18 Dotari4.5

19 Active necorporale4.6

20 Organizare de santier5.1

23 Cheltuieli diverse si neprevazute5.3

24 Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA     19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,
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Enescu, Oraș Recaș

41 2 3 4 60

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe
str. G. Enescu, Oraș Recaș

Beneficiar: ORASUL RECAS

Proiectant: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN

Executant: ________________________________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0008.1] Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe strada George4.1.1

4             [0008.1.1] Gabioane4.1.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

6     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

9     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.4

10     Dotari4.5

11     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

13     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe
str. G. Enescu, Oraș Recaș

Beneficiar: ORASUL RECAS

Proiectant: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN

Executant: ________________________________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei - 3/10/2020

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 TSC02D11 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
2 in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

6.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 TSA02D1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
foarte tare

mc 67.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 TSC35B1 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta de < 10 m

100
mc

8.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1,209.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau
2,executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...15-20 cm

100
mc

8.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 98.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TRA01Axx Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  xx km.

tona 147.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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8 20032490 Gabioane prefabricate mc 504.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 IFB13A1 Umplutura cu piatra bruta pana la 50
kg / buc. la compartimentele lucrarilor
in : gabioane.

mc 504.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.L    2201335 Piatra bruta sortata r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

kg 763,560.00

10 TRA01Axx Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  xx km.

tona 763.56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 IFF33A2 Filtru din material textil netesut sintetic
filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri,
adancime 5 m

mp 1,476.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 PB06C# Zidarie uscata din piatra exec. in
drenuri in spatele culeilor si zidului de
sprij. din piatra bruta

mc 44.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 TRA01Axx Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  xx km.

tona 66.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 IFB09E5 Strat drenant din piatra sparta (roca
eruptiva sau metamorfica), avand
grosimea dupa compactare de : 25 cm

mp 984.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 AUT4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp
150-200kgf

ora 30.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 TRA01Axx Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  xx km.

tona 369.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 TSC04F1 Sapatura mecanica cu excavator pe
senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicul
teren catg 2

100
mc

0.45

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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18 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 81.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 IFB09D2 Strat drenant din balast, avand
grosimea dupa compactare de : 20 cm

mp 30.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 TRA01Axx Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  xx km.

tona 10.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.L    2100945 Beton de ciment    B 150   stas  3622 mc 10.08

22 TRA06Axx Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc 
dist.=xx km

tona 24.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

23 20032489 Procurare tub corugat DN 600 m 14.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 20.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 24.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

25.L    2100945 Beton de ciment    B 150   stas  3622 mc 24.80

26 TRA06Axx Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc 
dist.=xx km

tona 59.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

27 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 98.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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28 TSC02D11 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
2 in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

2.63

material:

manopera:

utilaj:

transport:

29 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 472.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

30 TSD02A1 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau
2,executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...15-20 cm

100
mc

3.15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

DF09A1 Parapet metalic deformabil (flexibil)  :
tip a cu lisa si stalpi metalici;

m 122.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

.L    2100995 Beton de ciment    B 400   stas  3622 mc 10.13

.L    6304525 Parapet metalic tip A cu lisa simpla
prod industr.

kg 2,002.02

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe
str. G. Enescu, Oraș Recaș

Beneficiar: ORASUL RECAS

Proiectant: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN
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C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

2/5/2020

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 14.766202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

DataConstruct 14.761 1.006202806

mc 3.466202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

DataConstruct 3.462 1.006202818

mc 6.152200379 Balast sortat spalat   de
mal    0-70  mm

DataConstruct 10.463 1.702200379

mc 34.882100945 Beton de ciment    B
150   stas  3622

DataConstruct 85.804 2.462100945

mc 10.132100995 Beton de ciment    B
400   stas  3622

DataConstruct 26.835 2.652100995

kg 22.452100024 Ciment I 32,5 (P 40)
saci

DataConstruct 0.026 0.002100024

kg 17.827315789 Decofrol DataConstruct 0.027 0.007315789

mc 0.022917685 Dulap fag lung   tivit  cls
C gR = 50mm lun G = 2,50m s
8689

DataConstruct 0.028 0.802917685

mc 504.0020032490 Gabioane prefabricate Pret_Meu 5.049 0.0120032490

mc 0.152908737 Grinda rasin.cu 2 fete
plane  groS = 10/12-35/35 L = 4-
6m

DataConstruct 0.0810 0.502908737

mc 0.212901167 Manele   D = 7-11cm  L
= 2-6m  rasinoase   s.1040

DataConstruct 0.1311 0.602901167

m 1,186.707329883 Material textil netesut
filtr sintet netesin lat 1,5m

DataConstruct 0.7712 0.007329883

mc 0.122200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

DataConstruct 0.1613 1.352200525

mp 7.132928335 Panou de cofraj tip p
fag g 8 mm pentru pereti

DataConstruct 0.1614 0.022928335

kg 2,002.026304525 Parapet metalic tip A cu
lisa simpla prod industr.

DataConstruct 2.0015 0.006304525

kg 763,560.002201335 Piatra bruta sortata
r.magmatice pentru
drum,anroc,pereuri

DataConstruct 763.5616 0.002201335

mc 52.802201373 Piatra bruta sortata
r.sediment.           <50  kg/buc.

DataConstruct 79.2017 1.502201373

mc 19.982201658 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice     15-25
mm.

DataConstruct 29.9618 1.502201658

mc 119.952201672 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice     40-63
mm.

DataConstruct 179.9219 1.502201672

kg 352,272.002201799 Piatra sparta pentru
drumuri r.metamorfice  25-40
mm.

DataConstruct 352.2720 0.002201799
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0.122200290 Pietris ciuruit spalat de
mal  7-30 mm

DataConstruct 0.2021 1.602200290

m 14.0020032489 Procurare tub corugat
DN 600

Pret_Meu 0.2822 0.0220032489

kg 8.433803269 Sarma moale obisnuita
D = 3 mm, OL 32    s 889

DataConstruct 0.0123 0.003803269

mc 0.052903969 Scindura rasin lunga
tiv cls D   gR = 18mm L = 6,00m
s 942

DataConstruct 0.0224 0.502903969

kg 4.996311528 Scoaba otel pentru
constructii din lemn, latime= 65-
90mm,  l.200-300 mm

DataConstruct 0.0025 0.006311528

kg 8.863805293 Sirma moale zincata   D
= 1     OL 32    s 889

DataConstruct 0.0126 0.003805293

kg 13.056103830 Vopsea intermediara
alba  v.105-1   ntr  1703-80

DataConstruct 0.0127 0.006103830

kg 9.526103294 Vopsea minium de
plumb V 351-3  ntr 90-80

DataConstruct 0.0128 0.006103294

TOTAL lei 1,555.18

TOTAL euro

                                                                                                                      Întocmit,

                                                                                             SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe
str. G. Enescu, Oraș Recaș

Beneficiar: ORASUL RECAS

Proiectant: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN

Executant: ________________________________________

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

2/5/2020

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10251 Betonist 46.41ora10251

2 10621 Drenor canalist 104.80ora10621

3 10741 Dulgher constructii 113.09ora10741

4 11021 Fascinar 1,612.80ora11021

5 21441 Lacatus constructii metalice 41.48ora21441

6 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.02ora29931

7 19931 Muncitor deservire constructii montaj 1.87ora19931

8 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 39.86ora19921

9 229921 Muncitor deservire c-tii masini 33.00ora229921

10 12821 Pavator 162.36ora12821

11 12931 Pietrar 560.72ora12931

12 19621 Sapator 224.44ora19621

13 223021 Vopsitor industrial 3.66ora223021

14 223031 Vopsitor industrial-b 6.10ora223031

Total ore manopera: 2,950.60

TOTAL lei

TOTAL euro

                                                                                                                      Întocmit,

                                                                                             SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe
str. G. Enescu, Oraș Recaș

Beneficiar: ORASUL RECAS

Proiectant: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN

Executant: ________________________________________

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

2/5/2020

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 56035603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 1.48 0.00

2 35533553 Buldozer pe senile 65-80CP 12.26 0.00

3 40054005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 25.39 0.00

4 35213521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-
0,39mc

47.90 0.00

5 35023502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-
1,25mc

0.59 0.00

6 74087408 Incarcator frontal pe senile  0,5-0,99mc 43.98 0.00

7 40214021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 30.00 0.00

8 37203720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 13.15 0.00

Total ore utilaje: 174.74

TOTAL lei

TOTAL euro

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: Lucrări de stabilizare a solului cu gabioane pe
str. G. Enescu, Oraș Recaș

Beneficiar: ORASUL RECAS

Proiectant: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN

Executant: ________________________________________

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

2/5/2020

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-
lei/tona*km

-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 54

     Transport rutier

1 TRA01A05P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

TRA01A05P 1,763.10

2 TRA01Axx Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  xx.

TRA01A50 1,356.96

3 TRA06Axx Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc 
dist.=xx km

TRA06A50 83.10

TOTAL lei

TOTAL euro

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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