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CAPITOLUL A : PIESE SCRISE 

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„ASFALTARE STRADA RĂCHITEI ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

1.2. AMPLASAMENTUL  

JUDEȚUL MUREȘ, ORAŞ SOVATA 

 

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT DOCUMENTAȚIA DE 

AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII  

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL ORAŞUL SOVATA NR.  

1.4. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

UAT ORAŞ SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ 

 

1.5. INVESTITORUL  

UAT ORAŞ SOVATA, JUDEȚEAN MUREȘ 

 

1.6. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 

ORAŞ SOVATA, COD FISCAL 4436895, 

JUDEȚUL MUREŞ, ORAŞ SOVATA , STRADA PRINCIPALĂ, NR. 155 

TEL. 0265 570 218, FAX 0265 570 524  

E-mail : sovata@cjmures.ro 

1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC 

S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. 

STEJREIȘ NR. 66, COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ 

TEL. 0744 58 46 40, E-mail: contact@drumurisicladiri.ro   

J26 / 766 / 2013, CUI 32057544 

COD CAEN 7112 –activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

 

mailto:sovata@cjmures.ro
mailto:contact@drumurisicladiri.ro


 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

6 
 

2. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 

 

2.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI 

a) Descrierea amplasamentului 

Informații generale 

Județul Mureș este un județ în regiunea Transilvania din România. Are o suprafață 

totală de 6.714 km² care reprezintă 2,8% din suprafața totală a țării. Numele județului 

provine de la râul Mureș, râu care străbate județul de la NE la SV.  

Așezare geografică 

Județul Mureș este situat în zona central-nordică a țării, în centrul Podișului 

Transilvaniei, fiind cuprins între meridianele 23°55’ și 25°14’ longitudine estică și paralele 

46°09’ și 47°00’ latitudine nordică. Județul se întinde între culmile muntoase 

ale Călimanului și Gurghiului până în Podișul Târnavelor și Câmpia Transilvaniei. Axa 

fizico-geografică a județului este râul Mureș care străbate județul de la NE către SV pe o 

distanță de 140 km; râul împrumutând și numele Mureș, județului. 

Județul Mureș se învecinează cu alte șapte județe. La nord-est cu județul 

Suceava pe o distanță 15 kilometri, limita fiind culmile masivului Călimani. Pe latura estică 

pe o distanță de 130 kilometri se învecinează cu județul Harghita, limita fiind descrisă pe 

direcția nord-sud de munții Călimani, defileul Mureșului între Toplița și Stânceni, munții 

Gurghiului până aproape de Sovata, traversează apoi cursul superior al Târnavei 

Mari până la intersecția acestuia cu râul Homorodul Mare.  

La extremitatea sud-estică județul Mureș se învecinează pe o porțiune de 20 km 

cu județul Brașov. În partea de sud-vest pe o distanță de 80 de km se învecinează 

cu județul Sibiu. Limita cu acest județ începe la intersecția dintre Târnava Mare și 

Hârtibaci, traversează Târnava Mare lângă Daneș, Mureș apoi urmează linia descrisă de 

cele 2 Târnave până în apropiere de sud-vestul orașului Târnăveni. Hotarul cu județul 

Alba lung de 40 km este cuprins între Târnava Mică și râul Mureș și se află în partea de 

sud-vest a județului Mureș. La confluența Arieșului cu Mureșul începe granița cu județul 

Cluj, în partea de vest a județului Mureș, și traversează colinele Câmpiei Transilvaniei pe 

o distanță de aproape 60 km. În partea de nord pe o distanță de 100 km, județul Mureș se 

învecinează cu județul Bistrița-Năsăud linia de demarcație dintre cele două județe fiind 

dealurile din Câmpia Transilvaniei, Subcarpații interni iar spre final Munții Călimani la o 

altitudine de 2000 m. 

Județul Mureș se învecinează la nord est cu județul Suceava, la est cu județul 

Harghita, la sud-est cu județul Brașov, la sud cu județul Sibiu, la vest cu județul Cluj, la 

nord cu județul Bistrița – Năsăud, iar la sud – vest cu județul Alba. 

ORAȘ SOVATA 

Sovata (în maghiară Szováta, în germană Sowata) este un oraș în județul 

Mureș, Transilvania, România, format din localitățile componente Căpeți, Ilieși, Săcădat și 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Județ
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Mureș
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podișul_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Podișul_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Munții_Căliman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Munții_Gurghiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Câmpia_Transilvaniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Mureș
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Harghita
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Defileul_Mureșului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Toplița
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stânceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sovata
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Târnava_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Târnava_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Homorodul_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Brașov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Sibiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Daneș,_Mureș
http://ro.wikipedia.org/wiki/Târnăveni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Bistrița-Năsăud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83pe%C8%9Bi,_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilie%C8%99i,_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83c%C4%83dat,_Mure%C8%99
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Sovata (reședința). Este situat pe cursul superior al râului Târnava Mică, la confluența 

cu râul Sovata. 
 

Așezare geografică 

Orașul Sovata se află pe cursul superior al râului Târnava Mică, în 

Depresiunea Praid-Sovata, la poalele dinspre sud-vest ale Munților Gurghiu (Carpații 

Orientali), altitudine 475-530 m, la de 60 km est de municipiul Târgu 

Mureș (reședința Județului Mureș).  

Oraşul Sovata, una dintre cele mai renumite staţiuni balneoclimaterice din 

România, este situată în zona nord-estică a bazinului Transilvaniei, în extremitatea estică 

a judeţului Mureş. Al şaselea oraş după mărime al judeţului, Sovata se află la o distanţă 

de 60 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Târgu-Mureş. 

La sudul orașul Sovata este situată drumul național DN13A Bălăușeri-Sovata, și la 

nord-vestul orașului drumul județean DJ 153 Ernei-Eremitu – Sovata, cu trenul se poate 

ajunge la oraș prin linia de cale ferată 307 Blaj-Târnăveni-Praid. 

Sovata se învecinează la nord cu dealul Cireșelu de 912 m, la est cu dealul Stejaru 

de 649 m, la nord-est cu dealul Becheci sau Bicheș de 1080 m, iar la nord-est cu Masivul 

Gurghiu, vârful Saca de 1777 m. 

Populația totală este de 10385 locuitori la nivelul anului 2011, conform datelor 

furnizate de Institutul Național de Statistică.  

 

Teritoriul orașului Sovata este limitat la: 

➢ nord se învecinează cu comuna Eremitu, comuna Chiheru de Jos și comuna 

Ibănești; 

➢ est se învecineaza cu județul Harghita; 

➢ sud se învecineaza cu județul Harghita și comuna Praid; 

➢ vest comuna Sărățeni și comuna Măgherani. 

 

b) Clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Temperatura maximă și minimă. 

Trăsăturile climatice ale județului Mureș sunt o consecință a poziției sale în centrul 

Transilvaniei, fapt care încadrează respectivul teritoriu în subprovincia climatică temperat - 

continental moderată, definită de circulația și caracterul maselor de aer din vest și nord-

vest. 

Acestui teritoriu îi sunt specifice verele mai călduroase, iernile lungi și reci, mai ales 

în sectorul montan cu inversiuni de temperatură pe văi. 

Datorita etajării reliefului, temperaturile aerului prezintă diferențieri regionale. 

Urmărind valorile anuale ale temperaturii medii lunare se constată că în zona colinară și 

de podiș, luna cea mai rece este ianuarie (cu medii de -3°C,   -8° C), iar cea mai caldă, 

iulie (+18°C, +19°C) cu ușoare creșteri pe văi. În zona montană luna cea mai rece este 

februarie (-4°C, 1°C) iar cea mai caldă este luna august (+8°C, +12°C). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_T%C3%A2rnava_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sovata
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rnava_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Praid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83l%C4%83u%C8%99eri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cale_ferat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rn%C4%83veni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Praid
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Numărul zilelor de vară oscilează între 60-85. Zilele tropicale sunt puține, astfel că 

abia se însumează 18 zile din cursul unui an. Din cifra menționată 6 zile revin exclusiv lunii 

august. Numărul mediu anual al zilelor cu îngheț este de 127. Numărul cel mai mare de 

zile cu îngheț aparține lunii februarie. 

Cantitatea medie anuală a precipitațiilor însumează 700-899 mm în partea centrală 

a județului Mureș . Cantitățile medii în luna iulie se încadrează între 80 și 180 mm, iar în 

ianuarie intre 30 si 50 mm. 

 

Tipul climatic după repartiția indicelui de umiditate Thomthwaite Im=0,20 conform 

STAS 1709/1-1990 lucrarea se încadrează în zona climatică II. 

Conform SR EN 1991-1-1-2004 lucrarea se încadrează în zona „A” la acțiunea 

vântului. 

Conform SR EN 1991-1-3-2005 lucrarea se încadrează in zona „A” la încărcări din 

zăpadă. 

Conform STAS 6054/77 adâncimea de îngheț este  Hi=0,90 – 1,00 m 

 

c) Geologia, seismicitatea 

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul examinat este caracterizat prin 

următoarele valori : 

• Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns : Tc = 0,7 sec. 

• valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR=100 ani : 

ag = 0,12 g. 

d) Devierile și protejările de utilități afectate 

Nu este cazul. 

e) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări 

definitive și provizii 

Având în vedere specificul lucrărilor și anume lucrări de infrastructură rutieră, 

obiectivul nu necesită racordare la utilități. 

f) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 

Pentru realizarea investiției se utilizează drumul public existent. 

 

g) Căile de acces provizorii 

Nu este cazul. 

h) Bunuri de patrimoniu cultural 

Nu este cazul. 
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2.2. Soluția tehnică 

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții 

Strada ce fac obiectul lucrărilor fac parte din rețeaua stradală al Oraşul Sovata. 

 Starea tehnică a străzilor se prezintă cu sistem rutier din pietriș / balast, curbele 

sunt neamenajate, acostamentele sunt neprofilate, șanțurile de scurgere sunt înfundate, 

podețele existente sunt colmatate. Drumurile laterale sunt neamenajate. 

În profil longitudinal declivitățile existente sunt cuprinse între sub 0,9% și 4,5%. 

Schimbările de pantă nu sunt racordate conform reglementărilor în vigoare. 

În secțiune transversal străzile au lățimea cuprinsă între valorile de 5 – 6 m. La 

partea carosabilă există lățimi variabile, elementele geometrice în profil transversal nefiind 

în totalitate corect definite. 

Clasa de trafic estimată pentru drumul analizat este clasa de trafic redus. 

Starea tehnică este necorespunzătoare și din punct de vedere al elementelor de 

siguranța circulației, determinată de absența indicatoarelor rutiere și a marcajelor rutiere. 

Lucrările executate în ultimii ani au fost de întreținere curentă și au constat în 

repararea gropilor apărute în carosabil. 

Șanțurile existente sunt colmatate, ca și podețele de descărcare.  

 

Prin prezentul proiect se propune ca soluție tehnică, îmbrăcăminte din mixturi 

asfaltice precum și lucrări de realizarea infrastructurii rutiere. 

Investiția propusă se realizează în intravilanul Oraşului Sovata, strada propusă a se 

reabilita prin prezentul proiect fac parte din domeniul public al Oraşul Sovata, județul 

Mureș. 

Investiția propusă este în corelare cu strategia Oraşul Sovata, județul Mureș. 

Deficiențele constatate la fața locului: 

• elemente geometrice nesistematizate în plan și profil longitudinal; 

• lipsa pantelor transversale; 

• structura rutieră degradată; 

• regimul de scurgere al apelor deficitar.  

 

Strada studiată este Str. Răchitei cu următoarele caracteristici generale: 

Lungimea reală totală este :                                L=  329 m (0,99km); 

Suprafața carosabilă proiectată :   S=  1.786 mp; 

Suprafața acostamente proiectate :   S=     300 mp;  

Lungime șanțuri trapezoidale:             L=     329 ml; 

 

 

 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

10 
 

b) Varianta constructivă de realizare a investiției 

Lucrări de proiectare 

Din punct de vedere tehnic , elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii 82/1996, pentru aprobarea O.G. 

43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, „Normelor tehnice privind proiectarea, 

construcția și modernizarea drumurilor”, aprobate prin ordinul M.T. 50/1998, cu normele și 

standardelor de specialitate OMT 1295/2017 „Ordinul pentru aprobarea Normelor privind 

proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” și în conformitate cu HG907 / 

29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – 

economice aferent obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Elementele geometrice ale străzilor și drumurilor vor fi conform STAS 863-85 

„Lucrări de drumuri Elemente geometrice ale traseelor”, PD 177-2001 Normativul privind 

„Dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide”, STAS 2900-89 privind „Lățimea 

drumurilor”, ORD M.T. nr. 1296 - 2017 „Normă tehnică privind proiectarea, construirea și 

modernizarea drumurilor” respectiv „Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 

drumurilor publice” aprobate prin ORD M.T. nr. 1295-2017, STAS10144 – 1 – 90 „Străzi. 

Profiluri transversale. Prescripții de proiectare.”, STAS10144 – 3 – 91 „Elemente 

geometrice străzi.”, Normă tehnică privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile 

rurale. 

 

Categoria de importanță a drumurilor 

Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță „C” normală conform 

„Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” aprobat cu 

Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995, ca urmare este necesară verificarea lor la 

categoriile A4, B2, D. 

 

Categoria drumului 

Conform normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile 

urban, strada Răchitei din Oraşul Sovata se încadrează în categoria IV drumuri vicinale 

cu două benzi de circulaţie  - de folosinţă locală. 

 

Viteza de bază 

Conform normativelor în vigoare viteza de proiectare pentru drumuri de clasă 

tehnică „V” este v=25 km/h.   

 

Traseul în plan 

Traseul proiectat propus se suprapune peste cele existente și este format din 

succesiuni de aliniamente de lungime variabila racordate prin curbe cu raze variabile și 

clotoide. 
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Profilul longitudinal 

La stabilirea liniei roșii pentru profilul longitudinal, s-au avut in vedere următoarele:  

- respectarea grosimii propuse pentru stratul de uzură BAPC16 de 4 cm;  

- respectarea pasului de proiectare;  

- asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului. 

 

Profilul transversal 

În conformitate cu STAS 10144/3-91 și STAS 2900-89 profilele transversale tip 

prezintă următoarele elemente geometrice: 

- lățimea părții carosabile    - 5,00 m; 

- panta transversală a părții carosabile   - 2,50 %; 

- lățime acostament     - 2 x 0,50 m;  

- panta transversală acostamente   - 4,00 %; 

La alcătuirea profilelor transversale tip s-a ținut cont de realizarea scurgerii apelor – 

prin adoptarea celor mai optime soluții în acest scop, cât și de poziția rețelelor aeriene și 

subterane existente. 

  

Sistemul rutier 

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de folosirea integrală a zestrei 

drumului existent, de traficul actual și de necesitatea de a prelua solicitările traficului de 

perspectivă.  

 

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă: 

- strat inferior de fundație de balast     -35 cm; 

- strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal -25 cm; 

- strat de legătură din mixtură asfaltică deschisă BAD22,4  -  6 cm; 

strat de uzură din mixtură asfaltică BA16     -  4 cm. 

 

Sistemul rutier propus pentru acostamente: 

- acostamentele se vor amenaja prin așternerea unui strat de piatrp spartă de 25 

cm. 
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II. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE  
1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 

 

1. STRADA RĂCHITEI KM 0+000 – KM 0+329 

 

PARTEA CAROSABILĂ  

Se va realiza cu o lățime de 5,00 m, cu o bandă de circulație cu panta transversală 

a părții carosabile de 2,5% în formă de acoperiș, încadrată de acostamente de 50 cm, cu 

panta transversală de 4%.  

Lungimea studiată este de 329 m (0,33 Km). 

Suprafața carosabilă proiectată : 1.786 mp. 

Proces tehnologic: 

• se execută săpătura generală cu grosimea de cca. 70 cm; 

• se așterne stratul de geotextil; 

• se execută stratul de fundație de balast cu grosimea de 35 cm, conf. 

STAS6400-84 și SR EN13242:2013, 

• se execută stratul de bază din piatră spartă amestec optimal sort 0/63 de 25 cm, 

conf. STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013;  

• se execută stratul de legătură din mixtură asfaltică deschisă BAD22,4 leg 50/70 

de 6 cm grosime, conf. SR13108-1:2006/AC2008, AND605-2018; 

• se execută stratul de uzură din mixtură asfaltic BA16 rul 50/70 de 4 cm grosime, 

conf. SR13108-1:2006/AC2008, AND605-2018; 

Toate straturile executate cu așternere de materiale se vor executa mecanizat. 

ACOSTAMENTE  

Acostamentele se vor amenaja prin așternerea unui strat de piatră spartă de 25 cm, 

pe o fundație de balast de 45 cm. 

Suprafața acostamentelor: 300 mp. 

 

ASIGURAREA SCURGERII APELOR 

• șanțuri trapezoidale de pământ 

- baza mare variabil  

- baza mică  0,50 m 

- taluz cu panta 1:1 (spre carosabil) 

- taluz cu panta 1:1 (spre terenul existent) 

Lungimea șanțurilor este de 329 m 

- Poziția kilometrică a șanțurilor: 
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Nr. 

crt. 

Poziție Kilometrică Parte drum Lungime tronson 

cu șanț (m) 

1. 0+000 – 0+329 dreapta 329 

 

PODEȚE DE SUBTRAVERSARE 

Podețele deteriorate se vor înlocui, se vor executa podețe noi pentru a asigura 

evacuarea apelor. Pozițiile podețelor sunt marcate în partea desenată și în tabelul 

podețelor.  

Tuburile prefabricate se așază pe pat de balast. 

Timpanele se execută din beton armat turnat între cofraje. 

Racordul cu șanțuri se va realiza prin camere de cădere. 

Pentru racordarea terasamentului se execută aripi de beton armat. 

 

Nr. 

crt. 

Poziție 

Kilometrică 

Tipul 

podeţului  

Deschiderea  Lucrări prevăzute 

1. 0+200 Podeț tubular 

proiectat 

ϕ600 L=7 m Montare tub de beton armat, 

executare timpane, executare 

camere de cădere, executare 

aripi 

2. 0+204 Podeț tubular 

proiectat 

ϕ600 L=15 m Montare tub de beton armat, 

executare timpane, executare 

camere de cădere, executare 

aripi 

 

ACCESE LA PROPRIETĂȚI 

Accesele la proprietăți se vor realiza cu podețe tubulare corugate ϕ400 SN8 cu 

lungimea tubului de 6 m. La capetele podețelor se vor executa timpane de beton armat.  

Accesele se vor amenaja cu strat de asfalt BA16 de 4 cm, între carosabil și limita 

de proprietate. 

Tubul corugat se va proteja cu placă de beton armat C12/15 de 15 cm grosime 

așezat pe un strat de balast. 

Se vor executa accese în număr de 14 buc, cu lungimea totală a tuburilor de 84 ml. 

 

DRUMURI LATERALE 

Se vor amenaja pe o lungime de 25 m, cu sistem rutier asemănător străzii proiectate 

. 

Nr. 

crt. 

Poziție 

Kilometrică 

Parte drum 

1. 0+200 dreapta 
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UTILITĂȚI 

Nu vor fi afectate în timpul execuției lucrărilor de modernizare. Capacele căminelor 

de inspecție existente în teren se vor ridica la cota liniei proiectate. Se vor ridica la cotă 

capace în număr de 5 buc. 

 

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 

În vederea asigurării vizibilității a participanților la trafic, se va curăța de 

vegetație zona de siguranță a drumului. 

Pe timpul execuției lucrărilor semnalizarea acestora se va face conform Normelor 

metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor 

de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru 

protejarea drumului - Ordin comun al Ministerului Transporturilor și al Ministerului de 

Interne nr. 411 / 1112 / 2000.  

Semnalizarea lucrărilor de execuție reprezintă o sarcină a constructorului. 

Recomandarea proiectantului este ca pe parcursul execuției lucrărilor circulația 

rutieră să fie deviată pe alte rute (dacă este posibil) . În această ipoteză se recomandă 

semnalizarea lucrărilor conform figurii G2 si G4 din Normele metodologice. 

Indiferent de forma în care se prezintă, semnalizarea rutieră trebuie să furnizeze 

participanților la trafic indicațiile obligatorii necesare pentru a circula în siguranță pe 

drumul public . În acest scop este prevăzută semnalizare verticală ( indicatoare de 

circulație ) și semnalizare orizontală ( marcaje rutiere ). 

Semnalizarea rutieră verticală se va executa conform SR 1848-1: 2011, SR 1848-2 

: 2011. 

Semnalizarea rutieră orizontală se va executa conform SR 1848-7 / 2004. Această 

semnalizare va cuprinde marcaj axial. 

Pe timpul execuției lucrărilor semnalizarea acestora se va face conform Normelor 

metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor 

de circulației în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru 

protejarea drumului – Ordin comun al Ministerului Transportului și al Ministerului de 

Interne nr. 411 / 1112 / 2000. 

Semnalizarea străzilor în timpul lucrărilor de execuție este în sarcina 

constructorului. 

Indiferent de forma în care se prezintă semnalizarea rutieră trebuie să furnizeze 

participanților la trafic indicațiile obligatorii necesare pentru a circula în siguranță pe 

drumul public. 
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ 

Nr. 
crt. 

 

Factorii determinanți și criteriile asociate *) 
Coef. de  
unicitate  

Punctaj  
Factor  

Determinant 
1. I) oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției 

II)oameni implicați indirect în cazul unor disfuncții ale construcției 
III) caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor 

disfuncții 

1 
0 
0 

 

1 

2. I)   mărimea comunității care apelează la funcțiunile construcției 
II)  ponderea pe care o are funcțiunea construcției în comunitatea 

respectivă  
III) natura și importanța funcțiilor respective 

4 
4 
 

2 

 

3 

3. I)   măsura în care realizează și exploatarea construcției perturbă 

mediului 
II) gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural sau 

construit 
III) rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural sau construit 

2 
 

1 
 

1 

 

 

1 
 

4. I)  durata de utilizare preconizată 
II)  măsura în care performanțele de alcătuire depind de 

cunoașterea evoluției activității 
III) măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția 

cerințelor 

6 
2 
 

2 

 

 

3 

5. I)   măsura în care soluția constructivă este dependentă de 

condițiile locale 
II) măsura în care condițiile locale evoluează defavorabil în timp 
III) măsura în care condițiile locale defavorabile determină 

exploatarea construcției 

2 
 

2 
2 

 

 

2 

6. I)ponderea de muncă și materiale înglobate 
II) volumul și complexitatea lucrărilor de întreținere pe durata de 

existentă 
III) activități deosebite în exploatarea construcției impuse de 

funcțiuni 

4 
2 
 

1 

 

 

3 
 

 PUNCTAJ TOTAL  13 
 CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ  „C” 

 

Notă: 

1. importanță vitală; 

2. importanță social – economică și culturală; 

3. implicație ecologică; 

4. necesitatea de luare în considerarea duratei de utilizare; 

5. necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și mediu; 

6. volumul de muncă și de materiale necesare; 

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza „Metodologiei de 

stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” elaborată de INCERC București în anul 

1996. 
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Pe baza punctajului obținut prin însumarea celor șase factori determinanți și prin 

compararea acestuia cu grupele de valori corespunzătoare categoriei de importanță, a 

rezultat categoria de importanță a construcției ca fiind NORMALĂ „C”. 

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I. 

Constructorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru instruirea 

personalului propriu participant la executarea acestei investiții în vederea prevenirii 

accidentelor de muncă în conformitate cu Normele generale de protecția muncii și 

Normele departamentale de protecția muncii, specifice activității desfășurate. 

Totodată personalul va fi prelucrat cu privire la normele în vigoare referitoare la 

prevenirea și stingerea incendiilor. 

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile următoarelor acte normative : 

• Legea securității și sănătății în muncă Nr. 319 / 2006 (cu toate completările 

ulterioare) 

• Norme de protecție a muncii în activitatea de construcții montaj pentru 

transporturi rutiere (1982) 

o Partea I.   Capitolele 1,3,4,7,8, 

o Partea II.  Capitolul 13 

o Partea III.   Capitolul 16 

o Partea VI.   Capitolul 32 

o Partea VIII   Capitolele 43-52 

o Partea XI.   Capitolul 55 

• Norme de protecția muncii pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri 

(1982) Capitolele I-VI, XVIII-XXII, XXVII, XXVIII  

• Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere (1996) 

o Capitolele 1-6, Anexa 1,2 

• Norme de prevenire și stingerea incendiilor și de dotare cu mijloace tehnice de 

stingere pentru unitățile M.T.T. (1981) 

• Decretul 400/1981 

Notă: Lista actelor normative prezentată mai sus nu este limitativă. 

 

MĂSURI Şl INDICAŢII GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII, 

SIGURANŢACIRCULAŢIEI Şl PREVENIREA INCENDIILOR (PSI) PE 

TIMPULEXECUŢIEI Şl AL EXPLOATĂRII LUCRĂRILOR PROIECTATE 

1. Executantul şi beneficiarul lucrării vor respecta în timpul execuţiei şi exploatării 

lucrărilor toate prevederile legale (cuprinse în legi, decrete, norme, standarde, 

normative, prescripţii tehnice, instrucţiuni, etc.) care vor fi în vigoare la data 

respectivă, privitoare la tehnica securităţii şi protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi 

la prevenirea incendiilor, precum şi măsurile şi indicaţiile de detaliu cuprinse în 

piesele scrise şi desenate ale proiectantului. 
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Măsurile şi indicaţiile din proiect nu sunt limitative, executantul şi beneficiarul 

urmând să ia în completare şi orice alte măsuri de protecţia muncii, de siguranţa 

circulaţiei şi de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita 

autorităţilor locale de specialitate (deţinători de reţele subterane sau aeriene, 

organe de poliţie sau PSI, etc.) ţinând seama de situaţia concretă a lucrărilor din 

timpul execuţiei sau al exploatării. 

Executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor acestor 

măsuri. 

2. Proiectantul atrage atenţia executantului şi beneficiarului că, înaintea începerii 

lucrărilor de săpături de orice fel, beneficiarul va preda executantului o schiţă de 

plan conţinând toate datele existente privind lucrările ce pot fi întâlnite sau în 

apropierea cărora va trece (fundaţii, conducte, canale de protecţie pentru cabluri, 

canale de scurgere, bazine, rezervoare, etc.) pentru asigurarea tuturor măsurilor de 

protecţia muncii. 

De asemenea, dacă vor fi depistate instalaţii subterane în apropierea locului unde 

se execută săpături, executantul va opri lucrul, va stabilii precis natura instalaţiilor 

subterane şi felul cum sunt amplasate, după care conductorul procesului de muncă 

va lua măsuri pentru evitarea avariei acestor instalaţii şi pentru eliminarea 

pericolelor de accidente. 

3. Executantul va începe lucrările de terasamente numai pe baza unui acord scris, 

încheiat cu toate unităţile care au instalaţii subterane pe teritoriul unde urmează să 

se execute asemenea lucrări şi va respecta condiţiile impuse se aceste unităţi 

deţinătoare de reţele. 

4. La executarea lucrărilor, executantul şi beneficiarul vor respecta şi toate celelalte 

prevederi specifice naturii lucrărilor ce se execută, cuprinse în normele 

departamentale dintre care se menţionează: 

4.1. „Regulament pentru protecţia muncii în construcţii” aprobat prin ordinul 

MLPAT nr.9/N/1992. 

4.2. „Codul muncii” publicat în Buletinul Oficial nr.14071-12-1972. 

4.3. „Legea nr.90/1996” cu privire la protecţia muncii, republicată în Monitorul Oficial al 

României nr.47/29 ian.2001. 

4.4. „Norme specifice de protecţia muncii pentru executarea lucrărilor de drumuri 

şi poduri” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.357/1998. 

4.5. „Normele de protecţia muncii specifice activităţii de construcţii-montaj pentru 

transporturi feroviare, rutiere şi navale” aprobate cu ordinul MTTCnr.9/1982. 

4.6. „Norme generale de protecţie a muncii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii 

şi Protecţiei Sociale nr.578/1996. 

4.7. „Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi întreţinere 

drumurilor şi podurilor” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei 
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Sociale nr.357/1998. 

4.8. „Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul , 

turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat” 

aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.136/17.04.1995. 

4.9. „Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere” aprobate 

cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.355/24.10.1995. 

4.10. „Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin 

purtare şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor” probate cu 

ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.719/07.10.1997. 

4.11. „Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de zidărie, montaj 

prefabricate şi finisaje în construcţii” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale nr. 116/1996. 

4.12. „Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de prospecţiuni şi 

explorări geologice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

nr.683/1997. 

4.13. „Norme specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi confecţii 

metalice” aprobate cu ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 

nr.56/29.01.1997. 

4.14. „Normele de prevenire şi stingerea incendiilor şi dotarea  u mijloace tehnice 

de stingere pentru unităţile MTTC” aprobate cu ordinul MTTC nr. 12/1980. 

4.15. „Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice” nr 195/2002. 

4.16. „Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi /sau 

instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona 

drumurilor publice şi /sau protejare a drumului” aprobat prin ordinal Ml şi MTT 

nr. 1224/411 /2000. 

5. Întocmirea documentaţiei pentru protecţie a muncii, siguranţa circulaţiei şi 

prevenirea incendiilor pentru perioada de execuţie a lucrărilor, cade în sarcina 

executantului. 

6. În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pe timpul execuţiei şi al exploatării 

lucrărilor proiectate, executantul şi beneficiarul lucrărilor vor instala toate 

indicatoarele şi mijloacele de protecţie şi de atenţionare adecvate şi vor executa 

toate marcajele necesare pentru protecţie şi avertizare, precum şi cele pentru 

identificare în viitor a traseelor reţelelor subterane proiectate şi executate. Lucrările 

periculoase trebuie să fie semnalizate, atât ziua cât şi noaptea, prin indicatoare de 

circulaţie sau prin orice alte mijloace de atenționare, în funcţie de situaţia concretă 

din timpul execuţiei lucrărilor proiectate. 

7. La cartea construcției trebuie neapărat anexate şi planşele conţinând reţele 

subterane cu caracteristicele lor, aşa cum ele au fost real executate. Mijloacele 

financiare necesare întocmirii cărţii construcţiei vor fi acoperite de beneficiar. 

8. În afară de lucrările de protecţie a muncii, de siguranţa circulaţiei şi de prevenire a 

incendiilor prevăzute în cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea 
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toate măsurile de protecţie a muncii, de siguranţa circulaţiei şi de prevenire a 

incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de execuţie a organizării 

lucrărilor, acestea suportându-se din cota de organizare de şantier sau din cota de 

cheltuieli indirecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit 

SC ONE CAD STUDIO SRL 

ing. Sala Silviu Vasile 
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

 

Obiectiv: „ASFALTARE STRADA RĂCHITEI ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL 

MUREȘ” 

 

Beneficiar:  ORAŞUL SOVATA, Județul Mureș  

Proiectant   S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. Acățari 

In conformitate cu: 

➢ Legea nr.10/1995 – “Legea privind calitatea in construcții” 

➢ C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații 

aferente 

➢ HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica 

de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, completate cu Îndrumătorul  de 

aplicare MLPAT nr.77/N/1996 

➢ HG272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in construcții 

➢ HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente 

➢ OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat in Construcții 

➢ HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea in construcții 

➢ HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, 

instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție 

➢ Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului 

de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea 

construcțiilor. 

Se stabilesc următoarele faze de lucrări supuse controlului: 
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

 

„ASFALTARE STRADA RĂCHITEI ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL MUREȘ” 

 

 

 

NR. 

CRT. 

 

FAZA DE LUCRĂRI SUPUSĂ 

CONTROLULUI 

 

PARTICIPĂ LA 

CONTROL 

 

DOCUMENTUL SCRIS 

ÎNTOCMIT 

 

  B P I E  

1. Predarea amplasamentului da da - da PV predare amplasament 

2. Trasarea lucrărilor da - - da PVTL 

3. Fundație de balast da - - da PVLA 

4. Strat de piatră spartă 

➢ fază determinantă 
da da da da 

PVLA 

PVFD 

5. Strat de legătură BAD22,4 da - - da PVLA 

6. Strat de uzură BA16 da - - da PVLA 

7. 
Șanțuri, dimensiuni și cote 

talveg 
da - - da PV 

8. 
Poziționarea podețelor, cotă 

de fundare 
da - - da PV 

9. Recepția la terminarea lucrării da da da da PVRTL 

10. Recepția finală da - - da PVRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIAR 

ORAŞUL SOVATA 

PROIECTANT 

SC ONE CAD STUDIO SRL 

EXECUTANT 
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Notații:  B – beneficiar,    P  - proiectant , I – inspector în construcții ,  E – executant,  

PV  – proces  verbal; 

PVRC  – proces verbal de recepție calitativă; 

PVC  – proces verbal de control; 

PVFD  – proces verbal faza determinanta; 

PVLA   – proces verbal de lucrări ascunse; 

PVTL  – proces verbal de trasare a lucrării; 

PVRTL – proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

PVRF  – proces verbal de recepție finală. 

 

Notă: Conform reglementărilor în vigoare, executantul și beneficiarul au obligația de a 

anunța cu cel puțin 5 zile înaintea fazei determinante pe cei care trebuie să participe la 

realizarea controlului și întocmirea actelor. 

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinirea obligațiilor ce-i 

revin conform legii 10-1995. 

Un exemplar din prezentul program și actele mai sus menționate, precum și 

proiectul se vor anexa la “Cartea tehnică a construcției”. 

Verificările și constatările se vor efectua în conformitate cu STASURILE și 

NORMATIVELE tehnice în vigoare la data executării lucrărilor și prevăzute în caietele de 

sarcini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZAT             ÎNTOCMIT 

Inspectoratul de Stat în 

Construcții 

              SC ONE CAD STUDIO SRL  

                    ing. Sala Silviu Vasile 
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 SC ONE CAD STUDIO SRL  VIZAT 

               I.S.C.  

 

 

 

Program faze determinante 

 

la lucrarea „ASFALTARE STRADA RĂCHITEI ÎN ORAȘUL SOVATA, JUDEȚUL 

MUREȘ” 

 

categoria de importanta „C” 

 

Investitor:     Oraşul Sovata, județul Mureș 

 

Beneficiar:    Oraşul Sovata, județul Mureș 

 

 

Program faze determinante 

 

1.) Stadiu fizic executare strat de piatră spartă  

 

 

 

 

 

 

VIZAT            ÎNTOCMIT 

Inspectoratul de Stat în 

Construcții 

               SC ONE CAD STUDIO SRL  

                    ing. Sala Silviu Vasile 
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CAIETE DE SARCINI TEHNICE 
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CAIET DE SARCINI 

LUCRĂRI DE TERASAMENTE 

 
    

 1.1.  GENERALITĂȚI  

 1.1.1.  Domeniu de aplicare   

Prezentul caiet de sarcini se referă la executarea terasamentelor pentru modernizarea, 

construcția și reconstrucția drumurilor publice și drumurilor forestiere. EI cuprinde condițiile 

tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, 

transporturilor, la compactarea, nivelarea și finisarea lucrărilor precum și controlul calității și 

condițiile de recepție.  

 1.1.2.  Prevederi generale  

 1.1.2.1.  La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 și alte 

standarde și normative în vigoare, la data execuției, în măsura în care acestea completează și nu 

contravin prezentului caiet de sarcini.  

 1.1.2.2.   Antreprenorul va asigura, prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unități de 

specialitate, efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului 

caiet de sarcini.  

 1.1.2.3.   Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, și alte verificări 

suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.  

 1.1.2.4.   Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice 

care să conduce la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

 1.1.2.5.   Antreprenorul este obligat să țină evidența zilnică a terasamentelor executate, cu 

rezultatele testelor și a celorlalte cerințe.  

 1.1.2.6.   În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul  

 poate dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun, pe cheltuiala  

 Antreprenorului.  

   

1.2.  MATERIALE FOLOSITE  

 1.2.1.  Pământ vegetal  

  Pentru acoperirea suprafețelor ce urmează a fi însămânțate sau plantate se folosește 

pământ vegetal rezultat de la curățirea terenului și cel adus de pe alte suprafete locale de teren.  

 1.2.2.  Pământuri pentru terasamente  

 1.2.2.1.  Categoriile și tipurile de pământuri, care se folosesc la executarea terasamentelor sunt 

clasificate conform SR EN ISO 14688-2:2005.  

 1.2.2.2.  Pământurile clasificate ca foarte bune pot fi folosite în orice condiții climaterice și 

hidrologice, la orice înălțime de terasament, fără a se lua măsuri speciale.  

 1.2.2.3.  Pământurile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice condiții climaterice 

și hidrologice, la orice înălțime de terasament, compactarea lor necesitând o tehnologie adecvată.  

 1.2.2.4.  Pământurile prăfoase și argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când condițiile  

 hidrologice locale sunt mediocre și nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea 

prevederilor  
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 STAS 1709/1,2,3-90 privind acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri.  

 1.2.2.5.  În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele 

sau foarte rele sau a celor cu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/cm3, vor fi 

înlocuite cu pământuri de calitate satisfăcătoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianți (var, 

cenușă de furnal, etc.).    

 1.2.3.  Apa de compactare  

 1.2.3.1.   Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară sau să conțină materii 

organice în suspensie.  

 1.2.3.2.   Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul beneficiarului, cu excepția compactării  

terasamentelor din spatele lucrărilor de artă.     

 1.2.3.3.   Eventuala adăugare a unor produse, destinate să faciliteze compactarea  nu se va face 

decât cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza și modalitățile de utilizare.      

 1.2.4.  Pământuri pentru straturi de protecție  

 Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecție a rambleurilor 

erodabile trebuie să albă calitățile pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind 

excluse nisipurile și pietrisurile aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu 

dimensiuni mai mari de 100 mm.    

 1.2.5.  Verificarea calității pământurilor  

 1.2.5.1.   Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale 

acestuia, prevăzute în tabelul 1.  

 

  Tabelul 1   

Nr. 

crt. 

Caracteristici care se 

verifică 

Frecvențe minime Metode de 

determinare cf. 

STAS 

1 Granulozitate  

 

În funcție de heterogenitatea 

pământului utilizat însă nu va 

fi mai mică decât o încercare 

la fiecare 5.000m3 

 

1913/5-85 

2 Limita de plasticitate 1913/4-86 

3 Densitate uscată maximă 1913/3-76 

4 Coeficientul de 

neuniformitate 

1913/3-76 

5 Caracteristicile de compactare Pentru pământurile folosite în 

rambleurile din spatele 

zidurilor și pământurile 

folosite la protecția 

rambleurilor, o încercare la 

fiecare 1.000m3 

 

1913/13-83 

6 Umflare liberă 1913/12-88 

7 Sensibilitate la îngheț-dezgheț O încercare la fiecare: 

-2.000 m3 pământ pentru 

rambleuri 

1709/3-90 
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8 Umiditate -250m de drum în debleu 1913/1-82 

 

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

laborator.  

     

 1.3.  EXECUTAREA TERASAMENTELOR  

   1.3.1.  Pichetajul lucrărilor  

 1.3.1.1.   De regulă, la pichetarea axei traseului sunt materializate  pe teren toate punctele 

importante ale traseului prin picheți cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton legați 

de reperi amplasați în afara amprizei drumului. Pichetajul este însoțit și de o rețea de reperi de 

nivelment stabili, din borne de beton, amplasați în afara zonei drumului, cel puțin câte doi reperi 

pe km.  

 1.3.1.2.   În cazul când documentația este întocmită pe planuri fotogrammetrice,  traseul 

drumului proiectat nu este materializat pe teren, materializarea lui urmează să se facă la 

începerea lucrărilor de execuție pe baza planului de situație, a listei cu coordonate pentru 

vârfurile de unghi și a reperilor de pe teren.  

 1.3.1.3.   Înainte de începerea lucrărilor de terasamente Antreprenorul,  pe cheltuiala sa, trece la 

restabilirea  și completarea pichetajului  în cazul situației arătate la punctul 2.4.1.1 sau la 

executarea  pichetajului complet nou în cazul situației arătate la punctul 2.4.1.2. În ambele cazuri 

trebuie să se facă o pichetare detaliată a profilurilor transversale.  

 1.3.1.4.   Odată cu definitivarea  pichetajului,  în afara de axa drumului,  Antreprenorul  va 

materializa prin țăruși și șabloane următoarele:  

-înălțimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în ax, de-a lungul axului drumului;   

-punctele de intersecții ale taluzurilor cu terenul natural (ampriză);  

-înclinarea taluzelor.  

 1.3.1.5.  Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor pichetilor și reperilor și are 

obligația de a-i reamplasa dacă este necesar.  

 1.3.1.6.   În caz de nevoie, scoaterea lor în afara amprizei lucrărilor este efectuată de către 

Antreprenor, pe cheltuiala și răspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisă a Beneficiarului, cu 

notificare cu cel puțin 24 ore în avans.  

 1.3.1.7.   Cu ocazia efectuării pichetajului vor fi identificate și toate instalațiile subterane și 

aeriene, aflate în ampriza lucrărilor în vederea mutării sau protejarea acestora.    

1.3.2.  Lucrări pregătitoare    

 1.3.2.1.  Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări  

 pregătitoare:  

-  defrișări;  

-  curățirea terenului de resturi vegetale și buruieni;  

-  decaparea și depozitarea stratului vegetal;  

-  asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafață și de adâncime;  

-  demolarea construcțiilor existente.  
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 1.3.2.2.   Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor și 

arbuștilor, să scoată rădăcinile și buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos utilizat, în 

caz că este necesar, în conformitate cu legislația în vigoare.  

 Scoaterea buturugilor și rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înălțime mai mică de 2  

 m precum și la debleuri.  

 1.3.2.3.  Curățirea terenului de frunze, crengi, iarbă și buruieni și alte materiale se face pe 

întreaga suprafață a amprizei.  

   1.3.2.4.  Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafață a amprizei drumului și a 

gropilor de împrumut.  

 1.3.2.5.  Pământul decapat și orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vor fi 

transportate și depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificarea 

terasamentelor drumului. Pământul vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea 

reutilizarii.  

 1.3.2.6.   Antreprenorul nu va trece la execuția terasamentelor înainte ca beneficiarul să constate 

și să accepte execuția lucrărilor pregătitoare. Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu 

menționată în registrul de șantier.    

 1.3.3.  Mișcarea pământului    

 1.3.3.1.  Mișcarea terasamentelor se realizează prin utilizarea pamantulul provenit din săpături, 

în profilele cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, Antreprenorul trebuie să 

prezinte consultantului spre aprobare, o diagramă a cantităților ce se vor transporta, precum și 

toate informațiile cu privire la mutarea terasamentelor.  

 1.3.3.2.  Excendentul de săpătură rezultat și pământurile din debleuri care sunt improprii 

realizării rambleurilor, precum și pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie 

înlocuite vor fi transportate în depozite definitive.  

 1.3.3.3.  Necesarul de pământ care nu poate fi acoperit din săpături provine din gropi de 

împrumut.  

 1.3.3.4.   Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, "Tabelul de 

mișcare a pământului" care definește în spațiu mișcările și localizarea finală a fiecărei cantități 

izolate de pământ din debleu sau din groapa de împrumut. EI ține cont de "Tabelul de 

corespondență a pământului" stabilit de Beneficiar, dacă aceasta există, ca și de punctele de 

trecere obligatorii ale itinerariului de transport și de prescripțiile caietului de sarcini.    

1.3.4.  Gropi de împrumut și depozite  

1.3.4.1.   În cazul în care gropile de împrumut și locul de depozitare a pământului în exces nu 

sunt impuse prin proiect, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Beneficiarului 

solicitat cu minim 8 zile înainte de începerea exploatărilor gropilor de împrumut sau depozitelor.  

Dacă beneficiarul consideră că este necesar, cererea trebuie să fie însoțită de:   

-un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, cheltuielile pentru 

sondajele și analizele de laborator executate pentru acest raport fiind în sarcina Antreprenorului  

-acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite și / 

sau pentru gropile de împrumut;  

-un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumut și planul de refacere a 

mediului;  
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 1.3.4.2.  La exploatarea gropilor de împrumut Antreprenorul va respecta următoarele reguli:  

-pământul vegetal se va îndepărta și depozita în locurile aprobate și va fi refolosit 

conform prevederilor proiectului;  

-crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizației prealabile a 

Beneficiarului, să fie la o depărtare mai mare de 10m de limitele zonei drumului;  

-taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale 

drumului cu condiția ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, să fie nivelat pentru a asigura 

evacuarea ape lor din precipitații, iar taluzurile să fie îngrijit executate;  

-săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicată în debleuri 

sau sub cota șanțurilor de scurgere a apelor, în zona de rambleu;  

-fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1...3 % spre exterior și o 

pantă longitudinală care să asigure scurgerea și evacuarea apelor;  

-taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu 

înclinarea de  1:1.5...1:3; când între piciorul taluzului drumului și marginea gropii de împrumut 

nu se lasă nici un fel de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drum va fi 1:3.  

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

-în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul fiind nivelat, 

compactat și taluzat conform preScriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafața 

superioară a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota 

muchiei platformei rambleului drumului proiectat;  

-la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în execuție sau ale 

celor existente și în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situații este necesar să se obțină 

aprobarea pentru ocuparea terenului și să se respecte condițiile impuse.  

 La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin execuția acestora să nu 

se  provoace înzăpezirea drumului.  

 1.3.4.4.  Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut și depozitele să nu compromită 

stabilitatea masivelor naturale și nici să nu riște antrenarea terasamentelor de către ape sau să 

cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. 

În acest caz, Antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube.  

 1.3.4.5.  Beneficiarul se va opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor, susceptibile 

de a înrăutății aspectul împrejurimilor și a scurgerii apelor, fără că Antreprenorul să poate 

pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri.    

1.3.4.6.   Achiziționarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilo afectate de depozitele de 

pământ ca și ale celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina Antreprenorului.    

 1.3.5.  Execuția șanțurilor și rigolelor    

 Șanțurile și rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-se 

secțiunea, cota fundului și distanța de la marginea amprizei.  

 Șanțul sau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. În nici un caz 

nu va  fi tolerat ca acest paralelism să fie întrerupt de prezența masivelor stâncoase. Paramentele 

șanțului sau ale rigole vor trebui să fie plane iar blocurile de proeminență să fie tăiate.  

 La sfârșitul șantierului și înainte de recepția finală, șanțurile sau rigolele vor fi complet 

degajate de bulgări și blocuri căzute.    
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 1.3.6.  Finisarea platformei    

 1.3.6.1.  Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat și completat respectând 

cotele în profil în lung și în profil transversal, declivitățile și lățimea prevăzute în proiect.  

 1.3.6.2.   Gradul de compactare Proctor Normal va fi cel prevăzut în STAS 2914-84. Toleranțele 

de execuție pentru suprafața platformei sub lata de 3 m sunt:  

 -pentru platformă fără strat de formă:  

 •   roci necompacte: +/- 5 cm;  

 •   roci compacte :  +/- 10 cm  

-pentru paltformă cu strat de formă:  

 •   roci necompacte: +/- 3 cm;  

 •   roci compacte :  +/- 5 cm.  

 În ce privește lățimea platformei și cotele de execuție abaterile limită sunt:  

 -la lățimea platformei se admit:  

 •   față de ax:    +/- 0,05 m;  

 •   pe întreaga lățime :  +/- 0,10 m  

-la cotele proiectului se admit:  

 •   față de cotele de nivel ale proiectului:  +/- 0,05 m;  

   1.3.6.3.   Dacă execuția structurii rutiere nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, 

platforma va fi nivelată transversal,  urmărind realizarea unui profil acoperiș, în două ape, cu 

înclinarea de 4 % spre marginea acestora. În curbe se va aplica deverul prevăzut în piesele 

desenate ale proiectului, fără să coboare sub o pantă transversală de 4 %.  

 1.3.7.  Acoperirea cu pământ vegetal  

  Când acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în 

prealabil tăiat în trepte sau întărit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a 

le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pământ vegetal.  

  Terenul vegetal trebuie să fie fărâmițat, curățat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă și 

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

un rulou ușor. Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu, suspendată 

pe timp de ploaie.  

 1.3.8.  Întreținerea în timpul termenului de garanție  

 În timpul termenului de garanție, Antreprenorul va trebui să execute în timp util și pe 

cheltuiala sa lucrările de remediere a taluzurilor rambleurilor, să mențină scurgerea apelor, și să 

repare toate zonele identificate cu tasari datorită proastei execuții.  

 În afară de aceasta, Antreprenorul va trebui să execute în aceeași perioadă, la cererea 

scrisă a Beneficiarului,  și toate lucrările de remediere necesare, pentru care Antreprenorul  nu 

este  răspunzător.    

1.3.9.  Controlul execuției lucrărilor    

 1.3.9.1.   Controlul calității lucrărilor de terasamente constă în:  

 -verificarea trasării axului, amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de trasare;  

 -verificarea pregătirii terenului de fundație (de sub rambleu);  

 -verificarea calității și stării pământului utilizat pentru umpluturi;   

 -verificarea grosimii straturilor asternute;  
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 -verificarea compactării umpluturilor;  

 -controlul caracteristicilor  patului drumului.  

 1.3.9.2.   Antreprenorul este obligat să țină evidența zilnică, în registrul de laborator, a 

verificărilor efectuate asupra calității umidității pământului pus în operă și a rezultatelor obținute 

în urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate.  

 Antreprenorul nu va trece la execuția următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat  

 și aprobat de Inginer.  

 Antreprenorul va întreține pe cheltuiala sa straturile recepționate, până la acoperirea acestora cu 

stratul următor.  

 1.3.9.3.   Verificarea  trasării axului și a amprizei drumului și a tuturor celorlalți reperi de  

 trasare.  

 Această verificare se va face înainte de începerea lucrărilor de execuție a terasamentelor 

urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranța admisibilă fiind de +/- 

0,1 m în raport cu reperii pichetajului general.  

 1.3.9.4.   Verificarea pregătirii terenului de fundație (sub rambleu).  

 Înainte de începerea executării umpluturilor, după curățirea terenului, îndepărtarea stratului 

vegetal și compactarea pământului, se determină gradul de compactare și deformarea terenului 

de fundație.  

 Numărul minim de probe conform STAS 2914-84, pentru determinarea gradului de 

compactare este de 3 încercări pentru fiecare 2 000 m2  suprafețe compactate. Natura și starea 

solului se vor testa la minim 2000 m3 umplutură.  

 Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calității 

lucrărilor ascunse, specificându-se și eventualele remedieri necesare.  

 Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu pârghii 

conform normativului CD 31-2002.  

 Măsuratorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale amplasate la 

maxim 25 m unul după altul, în 3 puncte (stânga, ax, dreapta).  

 La nivelul terenului de fundație se consideră realizată capacitatea portantă  necesară dacă 

deformația elastică, corespunzătoare vehiculului etalon de 10 kN, se încadrează în valorile din 

tabelul 2, admițându-se depășiri  în cel mult 10 % din punctele măsurate. Valorile admisibile ale 

deformației la nivelul terenului de fundație în funcție de tipul pământului de fundație sunt 

indicate în tabelul 2.  

 Verificarea gradului de compactare a terenului de fundații se va face în corelație cu 

măsuratorile cu deflectometrul, în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de capacitate 

portantă redusă.  

 1.3.9.5.   Verificarea calității și stării pământului utilizat pentru umpluturi  

  Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale 

pământului, conform tabelului 1.  

 1.3.9.6.   Verificarea grosimii straturilor așternute  

 Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ așternut la executarea rambleului. 

Grosimea măsurată trebuie să corespundă grosimii stabilită pe sectorul experimental, pentru tipul 

de pământ respectiv și utilajele folosite la compactare.  
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 1.3.9.7.   Verificarea compactării umpluturilor  

 Determinarea pentru verificarea gradului de compactare se face pentru fiecare strat de 

pământ pus în operă.  

 În cazul  pământurilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafața, mijlocul și 

baza  stratului, când acesta are grosimi mai mari de 25 cm și numai de la suprafața și baza 

stratului când grosimea este mai mică de 25 cm. În cazul pământurilor necoezive se va preleva o 

singură probă din fiecare punct, care trebuie să aibă un volum de minim 1 000 cm3, conform 

STAS 2914-84.  

 Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densității în stare uscată a 

acestor probe cu densitatea în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor, STAS 

1913/13-83.  

 Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minim 3 puncte repartizate 

stânga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 m2 de strat compactat.  

 La stratul superior al rambleului și la patul drumului în debleu, verificarea gradului de 

compactare realizat se va face în minim 3 puncte repartizate stânga, ax, dreapta. Aceste puncte 

vor fi la cel puțin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maximum 250 m.  

 În cazul în care valorile obținute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzute în 

STAS 2914-84, se va dispune fie continuarea compactării, fie scarificarea și recompactarea 

stratului respectiv.  

 Nu se va trece la execuția stratului următor decât numai după obținerea gradului de 

compactare prescris, compactarea ulterioară a stratului nemaifiind posibila.  

 Zonele insuficient compactate pot fi identificate ușor cu penetometrul sau cu 

deflectometrul cu pârghie.  

 1.3.9.8.   Controlul caracteristicilor patului drumului.  

 Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea execuției 

terasamentelor și constă în verificarea cotelor realizate și determinarea deformabilității, cu 

ajutorul deflectometrului cu pârghie la nivelul patului drumului.     

Toleranțele  de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m față de 

prevederile proiectului. Verificările de nivelment se vor face pe profiluri transversale,  la 25 m 

distanță.  

  Deformabilitatea  patului drumului se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu 

pârghie.  

Conform Normativului CD 31, capacitatea portantă necesară la nivelul patului drumului 

se consideră realizată dacă deformația elastică, corespunzătoare  sub sarcina osiei etalon de 115 

kN are valori mai mari decât cele admisibile, indicate în tabelul 2, în cel mult 10 % din numărul 

punctelor măsurate.  

 Tabelul 2  

Tipul de pământ conform 

SR EN ISO 14688-2:2005 

Valoarea admisibilă a deformației 

elastice 1/100 mm 

Nisip prăfos, nisip argilos 350 

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

Sensibilitate la îngheț, dezgheț 450 
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   Când măsurarea  deformației  elastice,  cu deflectometrul cu pârghie,  nu este posibilă, 

Antreprenorul va putea folosi și alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.  

 În cazul utilizării metodei de determinare a deformației liniare prevăzută în STAS 

2914/4-89,  

 frecvența încercărilor va fi de 3 încercări pe fiecare secțiune de drum de maxim 250 m lungime.  

    

 1.4.   RECEPȚIA LUCRĂRILOR  

 Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepții pe parcursul execuției (recepții pe faze de 

execuție), unei recepții preliminare și unei recepții finale.    

 1.4.1.  Recepția pe faze de execuție  

 1.4.1.1.   În cadrul recepției pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform 

Regulamentului  privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu HG 272/94 și 

conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinate, elaborate de 

MLPAT și publicată în Buletinul Construcțiilor 4/1996 și se va verifica dacă partea de lucrări ce 

se recepționează s-a executat conform proiectului și atestă condițiile impuse de normativele 

tehnice în vigoare și de prezentul caiet de sarcini.  

 1.4.1.2.   În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze, în care se confirmă  

 posibilitatea trecerii execuției la faza imediat următoare.  

 1.4.1.3.   Recepția pe faze se efectuează de către beneficiar și Antreprenor,  iar documentul care 

se încheie ca urmare a recepției va purta ambele semnături.  

 1.4.1.4.   Recepția pe faze se va face, în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării:  

-trasarea și pichetarea lucrării;  

-decaparea stratului vegetal și terminare lucrărilor pregătitoare:  

-compactarea terenului de fundație:  

-în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înălțimea de umplutură și la realizarea 

umpluturii sub cota stratului de formă sau a patului drumului;  

-în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturilor.  

   1.4.1.5.   Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziția organelor de 

control, cât și a comisiei de recepție preliminară sau finală.  

 1.4.1.6.   La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei părți din aceasta se va proceda la 

efectuarea recepției preliminare a lucrărilor, verificându-se:  

-concordanță lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini;  

-natura pământului din corpul drumului;  

 1.4.1.7.   Lucrările nu se vor recepționa dacă:  

-nu sunt realizate cotele și dimensiunile prevăzute în proiect;  

-nu este realizat gradul de compactare atât la nivelul patului drumului cât și pe fiecare 

strat în parte (atestate de procesele verbale de recepție pe faze);  

-lucrările de scurgere a apelor sunt necorespunzătoare;   

-nu s-au respectat pantele transversale și suprafatarea platformei;  

-se observă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul terasamentelor, 

ravenări ale taluzurilor, etc;  



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
 www.drumurisicladiri.ro 

 
 

10 

 

-nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului.  

  Operațiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili și modul și 

termenele de remediere.    

 1.4.2.  Recepția preliminară, la terminarea lucrărilor    

 Recepția preliminară la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu 

HG 273.    

 1.4.3.  Recepția finală    

 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 HG 273.  

   

 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

1. Acte normative 

Ordin comun MT/MI nr. 

411/1112/2000 

-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  

NSPM nr. 79/1998 -Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și 

podurilor  

Ordin AND nr. 116/1999 -lnstructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de 

întreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor  

NGPM/1996 -Norme generale de protecția muncii  

Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu 

mijloace tehnice de stingere  

2. Reglementari tehnice 

CD 31  

 

-Normativ pentru determinarea prin deflectografie și 

deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri 

rutiere suple și semirigide 

3. Standarde 

SR EN ISO 14688-2:2005     - Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea 

pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.  

STAS 1709/1 - 90 -Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț  la lucrări de drumuri. 

Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul.  

STAS 1709/2 - 90 -Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. 

Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. 

Prescripții tehnice.  

STAS 1709/3 - 90 -Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. 

Determinarea  sensibilității  la îngheț a pământurilor de 

fundație. Metoda de determinare.  

STAS 1913/1 – 82 -Teren de fundare. Determinarea umidității.  
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STAS 1913/3 - 76   -Teren  de fundare.  Determinarea  densității pământurilor.  

STAS 1913/4 - 86 -Teren  de  fundare. Determinarea  limitelor de plasticitate.  

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

STAS 1913/12 - 88 -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor  fizice și 

mecanice ale pământurilor  cu umflări și contracții mari.  

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

compactare. Încercarea Proctor.  

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

STAS 2914 - 84 -Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de 

calitate.  

 

 

Observație: Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripțiilor tehnice de bază (STAS-uri, 

normative, instrucțiuni tehnice, etc) în vigoare la data elaborării. Orice modificări ulterioare în 

conținutul prescripțiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca și orice prescripții aprute după 

data întocmirii proiectului sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul 

prezentului caiet de sarcini.     
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CAIET DE SARCINI 

STRAT DIN PIATRĂ SPARTĂ 
 

 

1.1. GENERALITĂȚI 

1.1.1. Obiect și domeniu de aplicare   

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția 

straturilor de fundație din piatră spartă sau piatră spartă amestec optimal din structurile rutiere ale 

drumurilor publice, ale străzilor, precum și drumurilor forestiere. El cuprinde condițiile tehnice 

prevăzute în SR EN 13242+A1:2008 care trebuie să fie îndeplinite de materialele folosite și în 

STAS 6400/84 de stratul de piatră executat.  

 1.1.2. Prevederi generale  

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

grosime este stabilită prin proiect.  

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

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

STAS 6400/84.  

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

măsuri de îmbunătățire a protecției patului, iar acesta este constituit din pământuri coezive, 

stratul de fundație din piatră spartă 0-63 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, acesta preia și funcția de substrat 

drenant, asigurându-se condițiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare și măsurile de 

evacuare a apei.  

 1.1.2.4. 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.  

   

1.2.  MATERIALE    

 1.2.1. Agregate naturale    

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

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

- balast 0-63 mm în stratul inferior;  

-piatră spartă 40-80 mm în stratul superior;  

-split 16-25 pentru impanarea stratului superior;  

-nisip grăunțos sau savură 0-8 mm că 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;  
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- piatră spartă amestec optimal 0-63 mm.  

 Nisipul grăunțos sau savură ca material de protecție nu se utilizează când stratul superior este de 

macadam sau de beton de ciment.  

 1.2.1.2. Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau  îngheț. 

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau șistoase.  

 1.2.1.3. Agregatele folosite la realizarea stratului de fundație trebuie să îndeplinească condițiile 

de admisibilitate arătate în tabelele 1, 2 și 3 și nu trebuie să conțină corpuri străine vizibile 

(bulgări de pamant, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.  

    Nisip-condiții de admisibilitate  

Tabelul 1 

Caracteristici Conditii de admisibilitate 

Strat izolant Strat de 

protectie 

Sort (ochiuri pătrate) 0-4 4-8 

Granulozitate  

 -conținut de fracțiuni sub 0,1 mm, % max  

 -conținut de fracțiuni sub 0,02 mm, % max  

 -condiții filtru invers   

 

14 

- 

5d15p<d15f<d85p 

 

- 

5 

- 

Condiții de permeabilitate (k), cm/s, min. 6x10 -3 - 

Balast-condiții de admisibilitate  

Tabelul 2 

Caracteristici Conditii de admisibilitate 

Sort (ochiuri pătrate) 0-63 

Conținut de fracțiuni % max:  

 - sub 0,02 mm  

 -0…63mm  

 

3 

10 

Coeficient de neuniformitate (Un), min 15 

Echivalent de nisip (EN), min 30 

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

 

  

Piatra sparta-condiții de admisibilitate  

Tabelul 3 

 

Sort 

Caracteristica 

Savura Piatra sparta Piatra sparta mare 

Conditii de admisibilitatea 

0-8 8-

16 

16-25 25-40 40-63 63-80 

Continut de granule: 

-raman pe ciurul superior (dmax), % max 

-trec prin ciurul inferior (d min), % max 

 

5 

 

5 

 

5 

 

50 

- 10 10 140 

Continut de granule alterate, moi, 

friabile, poroase, % max 

- 10 10 - 
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Forma granulelor: 

-coeficient de forma, % max 

- 35 35 35 

Coeficient de impuritati: 

-fractiuni sub 0,1 mm,% max 

-corpuri straine, % max 

1 1 1 1 

- 3 Nu este cazul 

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) 

%, max 

- 30 Corespunzator clasei 

rocii cf. SR EN 

13242 +A1:2008 

Rezistenta la actiunea repetata a 

sulfatului de sodiu (NA2SO4) 5 cicluri, 

% max 

- 6  Nu 

este 

cazul 

 

 

1.2.1.4. Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 

16-25, 25-40 si 40-63, fie direct de la concasare daca indeplinesc conditiile din tabelul 4 si 

granulozitatea conform tabelului 5. 

Amestecul pe santier se realizeaza tntr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu 

patru compartimente. 

Piatra sparta amestec optimal-condiții de admisibilitate  

Tabelul 4 

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitatea 

 

Sort 0-40 0-63 

Continut de fractiuni, % max: 

-sub 0,02 mm 

-sub 0,2 mm 

-0…8 mm 

-16…40 mm 

-25…30 mm 

 

3 

3..14 

42..65 

20..40 

- 

 

3 

2..14 

35..55 

- 

20..40 

Granulozitate Se inscrie intre limitele din tabelul 5  

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului 

natural) (EN), min 

30 

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, 

max 

30 

Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului 

de sodiu (NA2SO4) 5 cicluri, % max 

6 pentru split 

3 pentru piatra sparta 40-63 

 

Piatra sparta amestec optimal- Granulozitate 

Tabelul 5 

Domeniu de 

granulozitate 

Limita Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de… in 

mm 
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0.02 0.1 0.2 1 4 8 16 25 40 63 

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

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

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

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

 

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si 

continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 3 

(pentru piatra sparta). 

1.2.1.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura 

omogenitatea si constanta calitatii acestora. 

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizele 

de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare. 

1.2.1.6. In timpul transportului de la Furnizor la santier si la locul depozitarii, agregatele trebuie 

ferite de impuritati. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate 

in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare. 

1.2.1.7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu 

prevederile tabelului 6. 

1.2.1.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel: 

- Intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor; 

- Intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate  

de laboratorul santierului. 

1.2.1.9. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului  de piatra sparta amestec optimal 

aprovizionata,  granulozitatea  acestuia nu corespunde  prevederilor  din tabelul nr. 5, acesta se 

corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative 

prevazute. 

1.2.2. Apa 

1.2.2.1. 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.    

 1.2.3. Controlul calității agregatelor înainte de realizarea straturilor de fundație  

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

prevederile cuprinse în tabelul 6.  

Tabelul 6 

ACTIUNEA, 

PROCEDEUL DE 

VERIFICARE SAU 

CARACTERISTICILE 

CARE SE VERIFICA 

FRECVENTA MINIMA METODE DE 

DETERMINARE 

CONF. 

La aprovizionare La locul de punere in 

opera 

 

Examinarea datelor 

inscrise in certificatul 

de calitate sau 

certificatul de garantie 

La fiecare lot 

aprovizionat 

- - 
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Corpuri straine: 

-argila bucati 

-argila aderenta 

-continut de carbune 

In cazul in care se 

observa prezenta lor 

Ori de cate ori apar 

factori de 

impurificare 

STAS 4606/80 

Continutul de granule 

alterate, moi, friabile, 

poroase, vacuolare 

O proba la max 

500mc pentru fiecare 

sursa 

- SR EN 

13242+A1:2008 

Granulozitatea 

sorturilor 

O proba la max 

500mc pentru fiecare 

sort si fiecare sursa 

- SR EN 933-1:2012 

Forma granulelor 

pentru piatra sparta 

Coeficient de forma 

O proba la max 500t 

pt fiecare sort si 

fiecare sursa 

- SR EN 933-4:2008 

Echivalentul de nisip 

(EN numai la produse 

de basltiera) 

O proba la max 

500mc pentru fiecare 

sursa 

- SR EN 933-

8+A1:2015 

Rezistenta la actiunea 

repetata a sulfatului de 

sodiu (NA2SO4) 5 

cicluri, % max 

O proba la max 

500mc pentru fiecare 

sursa 

- STAS 4606/80 

Rezistenta la sfaramare 

prin compesiune la 

piatra sparta in stare 

saturata la presiune 

normala 

O proba la max 

500mc pentru fiecare 

sort de piatra sparta si 

sursa 

- SR EN 1097-2:2010 

Uzura O proba la max 

500mc pentru fiecare 

sort si sursa 

- SR EN 1097-1:2011 

 

  1.3.   STABILIREA  CARACTERISTICILOR  DE COMPACTARE  PENTRU 

STRATUL INFERIOR DE FUNDAȚIE  DIN BALAST ȘI PENTRU STRATUL  DE 

FUNDAȚIE  REALIZAT  DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL  

   1.3.1. 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 

excutie.  

 Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabilește:  

 du max. P.M.-greutate volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cm3  

 Wopt.P.M. -umiditatea optimă de compactare, exprimată în %  

   

 1.3.2. Caracteristicile  efective de compactare  
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 1.3.2.1. Caracteristicile  efective de compactare se determină de laboratorul santierulul pe probe 

prelevate din lucrare și anume:  

 duef-greutatea volumică în stare uscată efectivă, exprimată în g/cm3  

 Wef-umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului de 

compactare, gc.  

𝑔𝑐 =
duef

dumax
𝑥100 

 

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

   

 1.4.  REALIZAREA  STRATURILOR  DE FUNDAȚIE  

 1.4.1. Măsuri preliminare  

 1.4.1.1. La execuția stratului de fundație se va trece numai după recepționarea lucrarilor de 

terasamente sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru 

realizarea acestor lucrari.  

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

dispozitivele necesare punerii în operă a straturilor de fundație.  

 1.4.1.3. 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.  

 1.4.1.4. În cazul straturilor de fundatie prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este 

cazul la autostrazi 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 afară suprafeței de 

lucru, în orice punct al traseului, la cel puțin 15 cm deasupra  șanțului sau deasupra terenului în 

cazul rambleelor.  

 1.4.1.5. 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.  

 1.4.2. Experimentarea  execuției straturilor  de fundație  

   1.4.2.1. lnainte 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 pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundație din piatră spartă amestec 

optimal 0-63, cu sau fără substrat de nisip în funcție de soluția prevăzută în proiect.  

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

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

 În toate cazurile experimentarea se va face pe tronsoane de probă în lungime de min 30m cu 

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

 Experimentarea  are ca scop stabilirea, în condiții de execuție curentă pe șantier, a componenței 

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

cu o suprafațare corectă.  

 1.4.2.2. Compactarea de probă pe tronsoanele experimentale se va face în prezența inginerului, 

efectuând controlul compactării  prin încercări 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 componenței 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  și intensitatea   

 de compactare a utilajului).  

 1.4.2.3. Intensitatea de compactare =Q/S  

 Q-volumul materialului pus în operă, în unitatea de timp (ore, zi schimb), exprimat în mc  

 S-suprafața compactată în intervalul de timp dat, exprimată în mp.  

 În cazul în care se folosește tandem de utilaje de același tip, suprafețele de compactare de fiecare 

utilaj se cumulează.  

1.4.2.4. În cazul fundației din piatră spartă mare 63-80, 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 uscată până la fixarea 

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

reprize a șplitului de împănare 16-25, până la obținerea încleștării optime.  

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

pe suprafața fundației de piatră spartă, iar alte pietre cu dimensiunea de 40 mm aruncate în față 

ruloului nu mai pătrund în stratul de fundație și sunt sfărâmate fără ca stratul de fundație să 

sufere dislocări sau deformări.  

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

 pentru restul lucrărilor.  

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

a servi la urmărirea calității lucrărilor ce se vor executa.    

 1.4.3. Execuția straturilor de fundație    

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

 1.4.3.1. Piatră spartă mare se așterne, numai după recepția stratului inferior de balast, care, 

prealabil așternerii, va fi umezit.  

 1.4.3.2. Piatră spartă se așterne și se compacteaza la uscat în reprize. Până la încleștarea pietrei 

sparte, compactarea  se execută cu cilindrii compresori netezi de 6t după care operațiunea  se 

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

atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.  

 1.4.3.3.  După terminarea  cilindrării,  piatră spartă se împănează cu split 16-25, care se 

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

savură 0-8 sau cu nisip.  
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 1.4.3.4.  Până la așternerea stratului imediat superior, stratul de fundație de piatră spartă mare 

astfel executat, se acoperă cu material de protecție (nisip grăunțos 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 FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL 

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

proiecte îmbunătățiri ale patului sau realizarea de straturi de formă, se va execută 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 așternut se umectează prin stropire și se cilindrează.  

 1.4.3.6.  Pe substratul de nisip realizat, piatră spartă amestec optimal se așterne cu un repartizor-

finisor de asfalt, cu o eventuala 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.  

 1.4.3.7.  Cantitatea  necesară de apă pentru asigurarea  umidității  optime de compactare  se 

stabilește de laboratorul de șantier ținând seamă de umiditatea agregatului și se adaugă prin 

stropire uniformă evitându-se supraumezirea locală.  

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

tronsonul experimental,  respectându-se  componența  atelierului,  viteza  de deplasare  a 

utilajelor  de compactare, tehnologia și intensitatea Q/S de compactare.   

 1.4.3.9.  La drumurile pe care stratul de fundație nu se realizeaza pe întreaga lățime a platformei, 

acostamentele se completează  și se compacteaza odată cu stratul de fundație, astfel că acesta să 

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

 1.4.3.10. Denivelările care se produc în timpul compactării  sau care rămân după compactarea 

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

cu material de aport și se recompacteaza.  

 Suprafețele 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.  

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

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

cu un strat de zăpadă sau cu pojghiță de gheață.  

 1.4.4. Controlul calității compactării straturilor de fundație  

  1.4.4.1. In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparta mare 63-80, sau din 

piatra sparta amestec optimal, vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7, cu 

frecventa mentionata in acelasi tabel. 

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

 determină prin măsurători cu deflectometru cu pârghie conform Normativului pentru 

determinarea prin deflectografie  și deflectometrie  a capacității portante a drumurilor cu structuri 

rutiere suple și semirigide, indicativ CD 31.  
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 1.4.4.2. Laboratorul  antreprenorului  va ține seamă de următoarele  evidențe privind calitatea 

stratului executat:  

-   compoziția granulometrica 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).    

Tabel 7 

Nr. 

crt. 

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 

VERIFICARE SAU 

CARACTERISTICILE CARE SE 

VERIFICA 

FRECVENTE MINIME 

LA LOCUL DE 

PUNERE IN LUCRU 

METODE DE 

DETERMINARE 

CONF. 

1 Incercarea Proctor modificata: 

-strat balast 

-strat piatra sparta amestec optimal 

Minim 3 probe la o 

suprafata de 2000 mp de 

strat 

STAS 

1913/13-83 

2 Determinarea umiditatii de compactare: 

-strat balast 

-strat piatra sparta amestec optimal 

Minim 3 probe la o 

suprafata de 2000 mp de 

strat 

STAS 1913/1-82 

3 Determinarea grosimii stratului 

compactat 

-toate tipurile de straturi 

Minim 3 probe la o 

suprafata de 2000 mp de 

strat 

- 

4 Verificarea realizarii intensitatii de 

compactare Q/S: 

-toate tipurile de straturi 

zilnic - 

5 Determinarea gradului de compactare 

prin determianrea greutatii volumice pe 

teren: 

--strat balast 

-strat piatra sparta amestec optimal 

Minim 3 pct.pt 

suprafat.<2000mp si 

minim 5 pct. pt. supraf.> 

2000 mp de strat 

STAS 1913/15-

75 

STAS 12288/85 

6 Verificarea compactarii prin incercarea 

cu p.s. in fata compresorului 

Minim 3 incercari la o 

suprafata de 2000 mp 

STAS 6400/84 

7 Determinarea capacitatii portante la 

nivelul superior al stratului de fundatie: 

-toate tipurile de straturi 

In cate 2 puncte situate in 

profiluri transversale la o 

distanta de 10m unul fata 

de altul pt fiecare banda 

cu latimea de 7,5m 

Normativ CD 31-

2002 

 

1.5. CONDIȚII TEHNICE. REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE 

1.5.1. Elemente geometrice 

1.5.1.1. Grosimea stratului de fundație este cea din proiect. 

Abaterea limită la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm. 
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Verificarea grosimii se va 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. 

1.5.1.2. Lățimea stratului de fundație este cea prevăzută în proiect. 

Abaterile limită la lățime pot fi de +/- 5 cm. 

Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului. 

1.5.1.3. Pantă transversală  a stratului de fundație este cea a îmbrăcăminții  sub care se execută, 

prevăzută în proiect. 

Abatere limită este de +/- 4%, în valoare absolută și va fi măsurată la fiecare 25 m. 

Declivitățile în profil longitudinal sunt cele ale îmbrăcăminții sub care se execută. Abaterile 

limită ale cotelor fundației, față de cele din proiect pot fi +/- 10 mm. 

1.5.2. Condiții de compactare 

1.5.2.1. Straturile de fundație din piatră spartă trebuie compactate până la realizarea încleștării 

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

natură petrografică, că și a pietrei sparte utilizate la execuția straturilor și cu dimensiunea de cca 

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

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

sufere dislocări sau deformări. 

1.5.2.2. 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 1913/13-83: 

- pentru drumurile de clasele tehnice I, II și III 

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

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

drumurile de clasă tehnică II și III; 

- pentru drumurile de clasele tehnice I, II și III 

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

•  95%, în toate punctele de măsurare. 

1.5.2.3. Capacitatea  portantă la nivelul superior al straturilor de fundație se consideră realizată 

dacă valorile deformațiilor elastice măsurate, nu depășesc valorile deformațiilor elastice 

admisibile, care este de 250 sutimi de mm. 

1.5.3. Caracteristicile suprafeței stratului de fundație 

Verificarea denivelărilor se face cu dreptarul de 3,00 m lungime, astfel: 

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

denivelările admise fiind de maxim +/- 2,0 cm față de cotele proiectate; 

-  în profil transversal,  verificarea  se face 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. 

   

1.6.  RECEPȚIA LUCRĂRILOR  
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 1.6.1. Recepția pe fază determinantă  

 Recepția pe fază determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului 

privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu HG 272/94 și conform Procedurii 

privind controlul statului în fazele de execuție determinate, elaborate de MLPAT și publicată în 

Buletinul Construcțiilor  volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentație  

sunt complet terminate și toate verificările sunt efectuate.  

 Comisia de recepție examinează lucrările și verifică îndeplinirea condițiilor de execuție   și 

calitative impuse de proiect și caietul de sarcini, precum și constatările consemnate  pe parcursul 

execuției de către organele de control.  

 În urmă acestei recepții se încheie "Proces verbal" de recepție pe fază în registrul de  lucrări 

ascunse.  

 1.6.2. Recepția preliminară la terminarea lucrărilor  

 Recepția preliminară  se face la terminarea lucraritor, pentru întreaga lucrare, conform  

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin 

HG 273/94.  

 1.6.3. Recepția finală  

 Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare și se va 

face în condițiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat prin HG 273-2004.  

   

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

1. Acte normative 

Ordin comun MT/MI nr. 

411/1112/2000 

-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  

NSPM nr. 79/1998 -Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și 

podurilor  

Ordin AND nr. 116/1999 -lnstructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de 

întreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor  

NGPM/1996 -Norme generale de protecția muncii  

Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu 

mijloace tehnice de stingere  

2. Reglementari tehnice 

CD 31  

 

-Normativ pentru determinarea prin deflectografie și 

deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri 

rutiere suple și semirigide 

3. Standarde 

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

utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri 

SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton 

SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea 

suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi 
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a altor zone cu trafic 

SR EN 1097-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice 

ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea 

rezistenţei la sfărâmare 

SR EN 933-1 :2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza 

granulometrică prin cernere 

SR EN 933-4:2008 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 4: Determinarea formei particulelor. 

Coeficient de formă 

SR EN 933-8+A1:2015 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea 

echivalentului de nisip 

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

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

Încercarea Proctor 

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

STAS 6400/84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii 

tehnice generale de calitate 

 

 

Observație: Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripțiilor tehnice de bază (STAS-uri, 

normative, instrucțiuni tehnice, etc) în vigoare la data elaborării. Orice modificări ulterioare în 

conținutul prescripțiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca și orice prescripții aprute după 

data întocmirii proiectului sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul 

prezentului caiet de sarcini. 
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CAIET DE SARCINI 

FUNDAȚII DIN BALAST 

     
 1.1.  GENERALITĂȚI  

 1.1.1. Obiect și domeniu de aplicare  

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

fundație din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice sau ale 

străzilor, precum și a drumurilor forestiere.  

 El cuprinde condițiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcție 

folosite, prevăzute în SR EN 13242+A1:2008 și de stratul de fundație realizat conform STAS 

6400-84.  

 1.1.2. Prevederi generale  

 1.1.2.1. Stratul de fundație din balast sau balast optimal se realizează într-unul sau mai multe 

straturi, în funcție de grosimea stabilita prin proiect și variază conform prevederilor STAS 6400-

84 între 15 și 30 cm.  

 1.1.2.2. Antreprenorul  este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice 

corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

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

autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet 

de sarcini.  

 1.1.2.4. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Beneficiarului, verificări 

suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini.  

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

dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea masurilor care se impun.  

 1.2.  MATERIALE  

 1.2.1. Agregate naturale  

 1.2.1.1. Pentru execuția stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu 

granula maximă de 63 mm.  

 1.2.1.2. Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau îngheț, nu trebuie 

să conțină conțină corpuri străine vizibile (bulgări de pamant, cărbune, lemn, resturi vegetale) 

sau elemente alterate.  

   1.2.1.3. În conformitate cu prevederile din normativele în vigoare balastul și balastul amestec 

optimal, pentru a fi folosite în stratul de fundație, trebuie să îndeplinească caracteristicile 

calitative arătate în tabelul 1.  

 1.2.1.4. Balastul amestec optimal se poate obține fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-

25,  25-63, fie direct din balast, dacă îndeplinește condițiile din tabelul 1.  

 1.2.1.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului amestec optimal sunt 

arătate în tabelul 2.  

 1.2.1.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, în depozite 

intermediare, pentru a se asigura omogenitatea și constanța calității acestuia. Aprovizionarea la 

locul de punere în operă se va face numai după efectuarea testelor de laborator complete, pentru 
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a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele prezentului caiet de sarcini și după 

aprobarea Inginerului.  

 1.2.1.7. Laboratorul Antreprenorului va ține evidența calității balastului sau balastului amestec 

optimal astfel:  

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

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

laborator.  

 1.2.1.8. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcție de 

cantitatea necesară și de eșalonarea lucrărilor.   

 1.2.1.9. În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea  și depozitarea 

acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor provenite din surse diferite.  

 1.2.1.10. În cazul în care la verificarea  calității balastului sau a balastului  amestec optimal 

aprovizionat, granulozitatea acestora  nu corespunde  prevederilor  din tabelul  1 aceasta  se 

corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condițiilor calitative 

prevăzute.  

 

 

   Tabel 1 
 

CARACTERISTICI 

CONDITII DE ADMISIBILITATE METODE DE 

VERIFICARE 

CONFORM 
AMESTEC 

OPTIM 

FUNDATII 

RUTIERE 

COMPLETAREA 

SISTEMULUI RUTIER 

LA ÎNGHET-

DEZGHET 

-STRAT DE FORMĂ- 

Sort 0-63 0-63 0-63 - 

Continut de fractiuni %    STAS 1913/5 

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

 

 

 

 

SR EN 933/1-

2012 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

0-63 mm 100 100 100 

Granulozitate Conform figurii 

Coeficient de neuniformitate (Un) minim - 15 15 

Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 30 SR EN 933-

8+A1:2015 

Uzura cu masina tip Los Angeles 

(LA) % max. 

30 50 50 SR EN 1097-

1:2011 
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Tabel 2 
Domeniu de 

 

granulozitate 

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

0,02 0,2 1 4 8 25 63 

 

0-63 

Inferioară 

 

superioară 

0 

 

3 

4 

 

10 

12 

 

22 

28 

 

38 

35 

 

50 

60 

 

75 

100 

 

100 

 

1.2.2. Apa  

 Apa necesară compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal 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.  

 1.2.3. Controlul calității balastului sau a balastului amestec optimal înainte de realizarea 

stratului de fundație  

 Controlul calității se face de către Antreprenor, în conf. cu prevederile cuprinse în tabelul 3.  

   Tabel 3 
  

Actiunea, procedeul de 

verificare 

sau caracteristici ce se verifică 

Frecventa minimă Metoda de 

determinare 

conform 
La aprovizionare La locul de punere în 

operă 

0 1 2 3 4 

1 Examinarea datelor înscrise în 

certificatul de calitate sau 

certificatul de garantie 

La fiecare lot 

aprovizionat 

 

- 

 

- 

 

2 

 

Determinarea granulometrică. 

Echivalentul de nisip. 

Neomogenitatea balastului 

O probă la fiecare lot 

aprovizionat, de 

500 tone, pentru 

fiecare sursă (dacă este 

cazul pentru fiecare 

sort) 

 

 

 

 

- 

SR EN   

933-1:2012 

SR EN 933-

8+A1:2015 

 

 

 

3 

 

 

 

Umiditate 

 

 

 

- 

O probă pe schimb (si 

sort) înainte de 

începerea lucrărilor si 

ori de câte ori se 

observă o schimbare 

cauzată de conditii 

meteorologice 

 

 

 

SR EN 

933-

1:2012 
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4 

Rezistente la uzura cu masina tip 

Los Angeles   (LA) 

O probă la fiecare lot 

aprovizionat pentru 

fiecare sursă (sort) la 

fiecare 

5000 tone 

 

- 

SR EN 

1097-

1:2011 

 

1.3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE  

 1.3.1. Caracteristicile optime de compactare  

 Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se 

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

 Prin încercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13-83 se stabilește:  

 du max. P.M. = greutatea volumica în stare uscată, maximă exprimata în g/cm3  

 Wopt P.M. = umiditate optimă de compactare, exprirnata în %.  

 1.3.2. Caracteristicile efective de compactare  

 1.3.2.1. Caracteristicile  efective de compactare se determine de laboratorul șantierului pe probe 

prelevate din lucrare și anume:  

 du ef = greutatea volumică, în stare uscată, efectlva, exprimată în g/cm3;  

 W ef = umiditatea efectivă de compactare,  exprimata în % în vederea stabilirii gradului de  

 compactare gc.  

𝑔𝑐 =
duef

dumax. PM
𝑥100 

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

art. 3.5.2.  

 1.4. PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI  

 1.4.1. Măsuri preliminare  

 1.4.1.1. La execuția stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal se va trece numai 

după recepționarea lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu 

prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.  

 1.4.1.2. lnainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele  necesare 

punerii în operă a balastului sau balastului amestec optimal.  

 1.4.1.3. Înainte de așternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din 

fundații: drenuri transversale  de acostament, drenuri longitudinale  sub acostament  sau sub 

rigole și racordurile stratului de fundație la acestea, precum și alte lucrări prevăzute în acest scop 

în proiect.  

 1.4.1.4. În cazul straturilor de fundație prevăzute pe întreaga platforma 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 orice punct al 

traseului, la cel puțin 15 cm deasupra șanțului sau în cazul rambleelor deasupra terenului.  

 1.4.1.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor luă măsuri de a nu 

se amestecă agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa folosită, acestea 

fiind consemnate în registru de șantier.  
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 1.4.2. Experimentarea  punerii în operă a balastului sau a balastului  amestec optimal  

 1.4.2.1. Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare 

pe un tronson de probă în lungime de minimum 30 m și o lățime de cel puțin 3,40 m (dublul 

lățimii utilajului de compactare).  

   Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execute curentă pe șantier, a componenței  

atelierului de compactare și a modului de acționare a acestuia, pentru realizarea gradului de 

compactare cerut prin caietul de sarcini, precum și reglarea utilajelor de răspândire pentru 

realizarea grosimii din proiect și pentru o suprafațare corectă.  

 1.4.2.2. Compactarea  de probă pe tronsonul experimental  se va face în prezența Inginerului, 

efectuând controlul compactarii  prin încercări de laborator, stabilite de comun acord și efectuate 

de un laborator de specialitate.  

 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 utilajului de compactare 

folosit.  

 Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactare și anume:  

 •   grosimea maximă a stratului de balast pus în operă;  

 •   condițiile de compactare (verificarea eficacității utilajelor de compactare și  

 intensitatea de compactare a utilajului),   

 Intensitatea de compactare=Q/S  

 Q = volumul de balast pus în operă, în unitatea de timp (oră, zi, schimb), exprimat în mc;  

 S = suprafața compactată în intervalul de timp dat, exprimată în m2.  

 În cazul folosirii de utilaje de același tip, în tandem, suprafețele compactate de fiecare utilaj se  

 cumulează.  

 1.4.2.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector 

de referință pentru restul lucrării. Caracteristicile obținute pe acest tronson se vor consemna în 

registru de șantier, pentru a servi la urmărirea calității lucrărilor ce se vor executa.  

 1.4.3. Punerea în operă a balastului  

 1.4.3.1. Pe terasamentul  recepționat se așterne și se nivelează balastul într-unul sau mai multe 

straturi, în funcție de grosimea prevăzută în proiect și de grosimea optimă de compactare stabilită 

pe tronsonul experimental.  

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

proiect.  

1.4.3.2. 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. 

1.4.3.3. Compactarea straturilor de fundație din balast se face cu atelierul de compactare stabilit 

pe tronsonul experimental, respectându-se componența atelierului, viteza utilajelor de 

compactare, tehnologia și intensitatea Q/S de compactare. 
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1.4.3.4. Pe drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga lățime a platformei, 

acostamentele se completează și se compacteaza odată cu stratul de fundație, astfel că acesta să 

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

1.4.3.5. Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundație, sau care rămân 

după compactare, se corectează  cu materiale de aport și se recompacteaza. Suprafețele cu 

denivelări mai mari de 4 cm se completează, se nivelează și apoi se compacteaza din nou. 

1.4.3.6. Este interzisă folosirea balastului înghețat. 

1.4.3.7. Este interzisă așternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau pojghiță de 

gheață. 

 

1.4.4. Controlul calității compactării balastului 

1.4.4.1. În timpul execuției stratului de fundație din balast se vor face, pentru verificarea 

compactării, încercările și determinarile arătate în tabelul 4. 

  Tabelul 4 
NR. 

CR 

T. 

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 

VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, 

CARE SE VERIFICĂ 

FRECVENTE MINIME LA 

LOCUL DE PUNERE ÎN 

OPERĂ 

METODE DE 

VERIFICARE 

CONFORM 

1 Încercare Proctor modificată - STAS 1913/13-83 

2 Determinarea umiditătii de compactare 

si corelatia umiditătii 

zilnic, dar cel putin un test la 

fiecare 250 m de banda de 

circulatie 

SR EN 933-

1:2012 

3 Determinarea grosimii stratului 

compactat 

minim 3 probe la o suprafată de 

2.000 mp de strat 
- 

4 Verificarea realizării intensitătii de 

compactare Q/S 

 

zilnic 
- 

5 Determinarea gradului de compactare prin 

determinarea greutătii volumice 

în stare uscată 

zilnic în minim 3 puncte pentru 

suprafete < 2.000 mp si minim 5 

puncte pentru suprafete > 2.000 

mp de strat 

STAS 1913/15-75 

 

STAS 12288/85 

6 Determinarea capacitătii portante la nivelul 

superior al stratului de fundatie 

 

Normativ 

CD 31 

 

În ce privește capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, această se determină 

prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin 

În câte două puncte situate în 

profiluri transversale la distante de 

20 m unul de altul pentru fiecare 

bandă cu lătime de 7,5 m 
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deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și 

semirigide, indicativ CD 31.  

 1.4.4.2. Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidențe privind calitatea stratului 

executat:  

-compozitia granulometrica a balastului utilizat;  

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

densitate maximă uscată);  

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

1.5.  CONDIȚII TEHNICE, REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE  

 1.5.1. Elemente geometrice  

 1.5.1.1. Grosimea stratului de fundatle din balast sau din balast amestec optimal este cea din 

proiect.  

 Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ± 20 mm. Verificarea grosimii se face cu  

 ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat.  

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

prezentat recepției.  

 1.5.1.2. Lățimea stratului de fundație din balast sau din balast amestec optimal este prevăzută în 

proiect. Abaterile limită la lățime pot fi de ± 5 cm. Verificarea lățimii executate se va face în 

dreptul profilelor transversale ale proiectului.   

 1.5.1.3.  Panta transversală a fundației  de balast sau balast amestec  optimal este cea a 

îmbrăcăminții sub care se execută, prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu ± 0.5 cm 

diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea  respectivă și se măsoară la fiecare 25 m 

distanță.  

 1.5.1.4. Declivitățile în profil longitudinal sunt conform proiectului.  

 Abaterile limită la cotele fundației din balast, față de cotele din proiect pot fi de ± 10 mm.  

 1.5.2. Condiții de compactare    

Straturile de fundație din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate  până la realizarea 

următoarelor  grade de cornpactare,  minime din densitatea  în stare uscată maximă determinate 

prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13:  

 -pentru drumurile din clasele tehnice I, II și III:  

 •  100%, în cel puțin 95% din punctele de rnasurare;  

 •  98%, în toate punctele de măsurare. pentru drumurile din clasele tehnice IV și V;  

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

 •  95%, în toate punctele de măsurare.  

 Capacitatea portanță la nivelul superior al stratului de fundație se consideră realizată dacă 

valorile deflexiunilor măsurate nu depășesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul 

5 (conf. CD 31).                       

     Tabel 5 

Grosimea 

stratului de 

Valorile deflexiunii admisibile 

Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: 
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fundatie din 

 

balast sau balast 

amestec optimal 

h (cm) 

Strat de 

formă 

Pământuri de tipul (conform STAS 1243) 

Conform 

STAS 12.253 

Nisip prăfos, 

nisip argilos 

(P3) 

Praf nisipos, 

praf argilos- 

nisipos, 

praf argilos (P4) 

Argilă prăfoasă, 

argilă nisipoasă, 

argilă prăfoasă nisipoasă 

(P5) 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

185 

163 

144 

129 

118 

109 

101 

95 

89 

323 

284 

252 

226 

206 

190 

176 

165 

156 

371 

327 

290 

261 

238 

219 

204 

190 

179 

411 

366 

325 

292 

266 

245 

227 

213 

201 

 

Notă: Balastul din stratul de fundație trebuie să îndeplinească conditiile de admisibilitate din SR 

EN 13242+A1:2008 și STAS 6400/84.  

 Măsuratorile de capacitate portantă se vor efectua în conf. cu prevederile normativului CD 31. 

Interpretarea masuratorilor  cu deflectometrul  cu pârghie tip Benkelman efectuate în scopul 

calității execuției lucrărilor de fundații se va face prin examinarea modului de variație la 

suprafața stratului de fundație, a valorii deflexiunii corespunzătoare  vehiculului etalon (cu 

sarcina pe osia din spate de 115 kN) și a valorii coeficientului de variație (Cv).  

 Uniformitatea execuției este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de fundație, 

valoarea coeficientului de variație este sub 35%.  

 1.5.3. Caracteristicile suprafeței stratului de fundație  

 Verificarea denivelărilor suprafeței fundației se efectuează cu ajutorul latei  de 3.00 m lungime 

astfel:  

-  în profil longitudinal, măsuratorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulație și nu 

pot fi mai mari de ± 2,0 cm;  

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

pot fi mai mari de ± 1,0 cm.  

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

face corectarea suprafeței fundației.   

 1.6.  RECEPȚIA LUCRĂRILOR  

 1.6.1. Recepția pe fază determinantă  

 Recepția pe fază determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform regulamentului privind 

controlul de stat al calității în construcții aprobat cu HG 272/94 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 documentații   

sunt complet terminate și toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art. 5, 

11, 12, 13 și 14.  
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 Comisia de recepție examinează lucrările și verifică îndeplinirea conditiilor de execuție și 

calitative impuse de proiect și caietul de sarcini precum și constatările consemnate pe parcursul 

execuției de către organele de control.  

 În urma acestei recepții se încheie Proces verbal în registrul de lucrări ascunse.  

 1.6.2. Recepția preliminară, la terminarea lucrărilor  

 Recepția preliminară se face odată cu recepția preliminară a întregii lucrări, conform 

regulamentului de recepție a lucrarilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 

273/94.  

 1.6.3. Recepția finală  

 Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare și se va 

face în condițiile prevederilor regulamentului aprobat cu HGR 273/94.  

  DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

1. Acte normative 

Ordin comun MT/MI nr. 

411/1112/2000 

-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  

NSPM nr. 79/1998 -Norme privind exploatarea și întreținerea drumurilor și 

podurilor  

Ordin AND nr. 116/1999 -lnstructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de 

întreținere, reparare și exploatare a drumurilor și podurilor  

NGPM/1996 -Norme generale de protecția muncii  

Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu 

mijloace tehnice de stingere  

2. Reglementari tehnice 

CD 31  

 

-Normativ pentru determinarea prin deflectografie și 

deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri 

rutiere suple și semirigide 

3. Standarde 

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

utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri 

SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton 

SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea 

suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi 

a altor zone cu trafic 

SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea 

pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare 

SR EN 1097-1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice 

ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură 

(micro-Deval) 

SR EN 933-1 :2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
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agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza 

granulometrică prin cernere 

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

dispozitivul cu con şi nisip 

SR EN 933-8+A1:2015 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 

agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea 

echivalentului de nisip 

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

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

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

Încercarea Proctor 

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

STAS 6400/84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii 

tehnice generale de calitate 

 

 

Observație: Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripțiilor tehnice de bază (STAS-uri, 

normative, instrucțiuni tehnice, etc) în vigoare la data elaborării. Orice modificări ulterioare în 

conținutul prescripțiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca și orice prescripții apărute după 

data întocmirii proiectului sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul 

prezentului caiet de sarcini. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 
 

MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD 

 



C U P R I N S 
 

 

CAP. I. GENERALITATI 

1. Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale  

2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice  

3. Referinte 

 

CAP. II. MATERIALE. CONDITII TEHNICE 

1. Agregate  

2. Filer  

3. Lianti  

4. Aditivi 

 

CAP. III. PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE 

1. Compozitia mixturilor 

2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

3. Caracteristicile straturilor gata executate 

- Gradul de compactare şi absorbtia de apa 

- Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 

- Elemente geometrice ale stratului executat 

- Caracteristicile suprafetei stratului executat din mixturi asfaltice 

 

CAP. IV. PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERĂ 

1. Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice  

2. Lucrări pregătitoare  

3. Aşternerea mixturilor asfaltice  

4. Compactarea mixturilor asfaltice 

 

CAP.V. CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR EXECUTATE 

1. Controlul calitatii materialelor 

2. Controlul procesului tehnologic 

3. Controlul calitatii stratului executat din mixturi asfaltice 

4. Verificarea elementelor geometrice 

 

CAP.VI.   RECEPTIA LUCRĂRILOR 

1. Receptia pe faze determinante  

2. Receptia la terminarea lucrărilor  

3. Receptia finală 



 

 

 

CAPITOLUL I 

G E N E R A L I T Ă T I 

 ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 

 1.1. Prezentul normativ stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca 

mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare a acestora, controlul calitatii 

materialelor componente, prepararea, transportul, punerea în opera, precum si straturile 

rutiere executate din aceste mixturi. 

 1.2. Caietul de sarcini se aplică la constructia, modernizarea si reabilitarea drumurilor 

publice si a străzilor, precum si la constructia drumurilor de exploatare. 

Aceste cerinte se aplică pentru toate mixturile asfaltice care intră în componenta sistemului 

rutier. 

Mixtura pentru uzura căii pe pod va avea aceleaşi performante cu cea din cale curentă. 

 1.3. Modul principal de abordare a specificatiilor privind mixturile asfaltice este 

orientat spre cel fundamental mentionat în SR EN 13108, primordială fiind realizarea 

performantelor mentionate în normativ. 

 1.4. Mixtura asfaltică utilizată la executia straturilor rutiere va îndeplini conditiile de 

calitate din acest normativ şi va fi stabilita în functie de clasa tehnică a drumului, zona 

climatică şi studiul tehnico-economic. 

 1.5. Performantele mixturilor asfaltice se studiază şi se evaluează în laboratoarele 

autorizate sau acreditate - acceptate de către beneficiarul lucrării. 

 1.6. La executia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor utiliza 

mixturi asfaltice ce respecta cerintele din prezentul normativ si sunt în concordanta cu 

cerințele standardelor din seria SR EN 13108 în vigoare. 

 

 ART.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 

 2.1. Mixtura asfaltica preparata la cald este un material de constructie realizat printr-

un proces tehnologic ce presupune încalzirea agregatelor naturale si a bitumului, malaxarea 

amestecului, transportul si punerea în opera, prin compactare la cald. 

Mixturile asfaltice prezentate în acest caiet de sarcini se utilizeaza pentru stratul de uzura 

(rulare), stratul de legatura (binder), precum si pentru stratul de baza. 

 2.2. Îmbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, în general, din doua straturi: 

• stratul superior, denumit strat de uzura (rulare); 

• stratul inferior, denumit strat de legatura (binder). 

Îmbracamintile bituminoase cilindrate pot fi execute într-un singur strat, respectiv stratul de 

uzura (rulare), în cazuri justificate tehnic. 

Stratul de baza din mixturi asfaltice este un strat ce intra în componenta structurilor rutiere și 

peste care se aplica îmbracamintile bituminoase. 

Denumirea, simbolul și notarea mixturilor asfaltice prezentate în tabelul 1 este în 

conformitate cu cerințele seriei de standarde SR EN 13108. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Exemple: 

Simbol: BADPS 22,4   

Notare: BADPS 22,4 leg. 50/70 cu aditiv de adezivitate = beton asfaltic deschis cu pietris 

sortat cu graula maxima de 22,4 mm, pentru strat de legatura, cu bitum 50/70 și cu aditiv 

pentru adezivitate.   

  

Simbol: MAS 11,2 

Notare: MAS 11,2 rul. 50/70 cu aditivi de adezivitate, fibre și granule polimer = mixtura 

asfaltica stabilizata cu granula maxima de 11,2, pentru strat de uzura cu bitum 50/70 și cu 

aditivi pentru adezivitate, fibre și granule polimer.  

Simbol: MAP 16  

Notare: MAP 16 rul PMB 45/80 = mixtura asfaltica poroasa cu granula maxima de 16 

pentru strat de uzura cu bitum modificat 45/80. 



 

 

 

 

 2.3. Pentru executia straturilor de uzura (rulare), conform tabel 2, se vor avea în 

vedere urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice, în functie de clasa tehnica a drumului / 

categoria tehnica a strazii: 

• beton asfaltic cu criblura, beton asfaltic cu pietriș concasat, conform cu SR EN 13108-1; 

• mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu continut ridicat de bitum și 

aditivi de stabilizare - conform cu SR EN 13108-5; 

• mixturi asfaltice poroase, cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea 

apei si reducerea nivelului de zgomot - conform cu SR EN 13108-7. 

  

 
 2.4. Pentru executia straturilor de legatura (binder) se vor avea în vedere urmatoarele 

tipuri de mixturi asfaltice, conform cu SR EN 13108 – 1, în functie de clasa tehnica a 

drumului/categoria tehnica a strazii (tabelul 3):   

 
 2.5. Pentru executia stratului de baza, se vor avea în vedere urmatoarele tipuri de 

betoane asfaltice (anrobate bituminoase), conform cu SR EN 13108-1, în functie de clasa 

tehnica a drumului / categoria tehnica a strazii (tabelul 4). 

 

 

 

 



 

 

 

 
 2.6. Mixturile asfaltice se aplica pe: 

• straturi de fundație; 

• straturi de baza; 

• îmbracaminți rutiere existente. 

  

În cazul îmbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de baza din agregate 

naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe îmbracamintea din beton de ciment 

sau pe îmbracamintea bituminoasa existenta, se recomanda executarea unui strat antifisura 

peste stratul suport. 

 Mixturile asfaltice poroase se aplica pe un strat suport impermeabil (etans). 

 

 2.7. Pentru aplicarea acestui normativ se utilizeaza termenii și definitiile 

corespunzatoare din: 

SR 4032-1, SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 si SR EN 13108-20, SR EN 

13043/2003+AC/2004 dintre care, în principal: 

• Criblura: agregat natural alcatuit din granule de forma poliedrica obtinuț prin 

concasarea, granularea și selectionarea în sorturi (clase de granulozitate) a rocilor 

dure, de regula magmatice, bazice și semibazice; 

• Pietriș concasat: agregat natural alcatuit din granule de forma poliedrica obținut prin 

concasarea, granularea și selectionarea în sorturi (clase de granulozitate) a agregatelor 

din balastiera; 

• Pietris sortat: agregat natural de balastiera sortat în clase de granulozitate; 

• Nisip natural: Agregat natural de balastiera, neprelucrat sau prelucrat prin sortare și 

spalare, cu dimensiunile 0...2 mm; 

• Nisip de concasaj: Agregat natural de cariera/balastiera sfarâmat artificial cu 

dimensiunile 0...2 mm. 

 

 

C A P I T O L U L  II 

MATERIALE. CONDITII TEHNICE 

 

 ART.3. AGREGATE 

 3.1. Pentru îmbrăcăminti bituminoase se utilizează un amestec de sorturi din agregate 

naturale neprelucrate si prelucrate care trebuie să îndeplinească, conditiile de calitate în 

conformitate cu prevederile Caietului de sarcini AND 605, tabelele 5, 6, 7 si 8. 

 Clasa minimă a rocii din care se obtin agregatele naturale de carieră, în functie de 

clasa tehnică a drumului sau categoria străzii, trebuie să fie conform SR EN 13242-A1-2009. 

 Caracteristicile fizico-mecanice ale rocii de provenientă a agregatelor naturale de 

carieră trebuie să fie conform SR EN 13242-A1-2009. 

 Agregatele naturale vor respecta prevederile SR EN 13043. 



 

 

 

 Agregatele de balastiera folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie să fie spălate 

în totalitate, înainte de a fi introduse în instalatia de preparare. 

 Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat în padocuri, prevăzute cu 

platforme betonate, având pante de scurgere a apei si pereti despărtitori, pentru evitarea 

amestecării si impurificării agregatelor. 

 3.2. Aprovizionarea cu agregate naturale se va face după verificarea certificatelor de 

conformitate care atestă calitatea acestora. 

 3.3. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale 

sunt conform din SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie sa apartina seriei de baza plus seria 1 – 

conform SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm și 0,125 mm. 

 

 ART.4. FILER 

 Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de 

creta sau filerul de var stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043. Este interzisa 

utilizarea, ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie sa fie conform cerintelor prezentate în 

tabelul 9. 

 
Filerul se depoziteaza în silozuri cu încarcare pneumatica. Nu se admite folosirea 

filerului aglomerat. 

 

 ART.5. LIANTI 

 5.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în 

prezentul caiet de sarcini sunt: 

• bitum clasa de penetrație 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 31, 

respectiv art.32 din prezentul normativ; 

• bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) sau 

clasa 5 (penetratie 40/100), conform SR EN 14023 si art.32, din prezentul normativ. 

Liantii se selecteaza în functie de penetratie, în concordanta cu zonele climatice din 

tabelul 1, si anume: 

• pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile clasa de penetrație 35/50 sau clasa de 

penetrație 50/70 si bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4; 

• pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile clasa de penetrație 50/70 sau clasa de 

penetrație 70/100 si bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5 dar cu 

penetratie mai mare de 70 (1/10 mm); 

• pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile clasa de 

penetrație 50/70 sau bitumuri modificate clasa 4.  

 

Tabelul 1 



 

 

 



 

 

 

5.2. Fata de cerintele specificate în SR EN 12591 + Anexa Natională NB, şi SR EN 14023 + 

Anexa Natională NB, bitumul trebuie să prezinte conditia suplimentară de ductilitate la 25°C 

(determinată conform SR 61): 

• mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70; 

• mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50; 

• mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT1 

• mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT1 

 

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

12607-1. 

 

5.3. Bitumul şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de minim 80% 

fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respective in caz contrar, se aditivează cu 

agenti de adezivitate. 

5.4. Adezivitatea se determină prin metoda spectrofotometrică conform SR 10696 şi/sau SR 

EN 12697-11. 

Pentru agregatele de balastieră, adezivitatea se va determina obligatoriu atât prin metoda 

cantitativă (conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11) cât şi prin metoda calitativă, conform 

Caiet de sarcini NE 022-2003 în vigoare. Se va lua în considerare adezivitatea cu valoarea 

cea mai dezavantajoasă. 

5.5. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, pe 

tipuri de bitum, în conformitate cu specificatiile producătorului de bitum, respectiv 

specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada şi temperatura 

de stocare va fi aleasă în functie de specificatiile producătorului, astfel meât caracteristicile 

initiate ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării mixturii. 

Se recomandă ca la stocare temperatura bitumului să fie de 120 °C...140 °C iar eel modificat 

de minimum 140 °C şi recirculare 20 minute la începutul zilei de lucru . 

5.6. Pentru amorsare se utilizează emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SR 

8877-1 şi SR EN 13808. 

5.7. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele 

produsului si se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru 

bitum şi bitum modificat) şi art. 34 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot 

aprovizionat, dar nu pentru mai mult de: 

- 500 t bitum/bitum modificat din acelaşi sortiment: 

- 100 t emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment 

5.8. Pentru amorsări si badijonări se va folosi emulsie bituminoasă cu rupere rapidă sau bitum 

tăiat, cu respectarea prevederilor SR 8877 – 1 si SR EN 13808. 

Emulsia bituminoasă cationică se va depozita în rezervoare metalice verticale, curătate în 

prealabil, prevăzute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem de încălzire. 

 

 ART.6. ADITIVI 

6.1. În vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot utiliza 

aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati în conformitate cu legislatia în vigoare. Aceşti 

aditivi pot fi adăugati fie direct în bitum, cum sunt de exemplu agentii de adezivitate sau 

aditivii de mărire a lucrabilitătii, fie în mixtura asfaltică, cum sunt de exemplu fibrele 

minerale sau organice, polimerii, etc. 

6.2. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este ”un material component care poate fi 

adăugat în cantităti mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de 

asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea 

mixturii asfaltice”. 



 

 

 

 Fată de terminologia din SR EN 13108 - 1, în acest caiet de sarcini au fost considerati 

aditivi si produşii care se adaugă direct in bitum şi care nu modifica proprietătile 

fundamentale ale acestuia. 

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

laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind în functie de realizarea cerintelor 

de performantă specificate. 

Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bază un standard, un agrement 

tehnic european (ATE) sau un document de declarare şi evaluare a caracteristicilor 

reglementat pe plan naTional, cum ar fi agrementul tehnic. 

 

 ART.7. CONTROLUL CALITĂTII MATERIALELOR ÎNAINTE DE 

ANROBARE 

 Materialele destinate fabricării mixturilor asfaltice pentru îmbrăcămintile 

bituminoase, se verifică în conformitate cu prescriptiile din prezentul caiet de sarcini. 

 

 

C A P I T O L U L  III 

PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE 

 ART.8. COMPOZITIA MIXTURILOR 

8.1. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, 

aditivii şi materialele granulare. 

8.2. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri 

sunt prezentate in tabelul 11. 

            

 



 

 

 

 
La mixturile asfaltice destinate stratului de uzura si la mixturile asfaltice deschise destinate 

stratului de legatura și de baza se foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau 

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

Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 0-4 natural este în 

proportie de maximum: 

• 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzura; 

• 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legatura și de baza. 

Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietris sortat, destinate stratului de baza, se 

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

nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj în proportie variabila, dupa caz. 

 

8.3. Limitele continutului de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt 

conform: 

• tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de 

uzura/rulare si legatura si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate 

straturilor de baza;  

• tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate.  



 

 

 

 
 

 
8.4. Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele ganulometrice ale 

amestecurilor de agregate naturale si filer sunt conform:  

• tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de 

uzura/rulare si legatura si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate 

straturilor de baza; 

• tabelului 14 – pentru mixturile asfaltice stabilizate;  

• tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase. 

 



 

 

 

 
 

 
 

8.5. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de catre un 

laborator de specialitate autorizat / acreditat tinând cont de valorile precizate în tabelul 16. În 

cazul în care, din studiul de dozaj rezulta un procent optim de liant în afara limitei din tabelul 

16, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului si a beneficiarului. 

 

 

 

 

 8.6. În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza 

conform legislatiei si reglementarilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu preliminar de 

laborator.  

 8.7. Studiul preliminar pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaltice (dozaj) 

va include rezultatele încercarilor efectuate conform pct. 8.8, pentru cinci continuturi diferite 

de liant. 

 8.8. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice în vederea elaborarii dozajului de 

fabricatie se va efectua pe baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde 

obligatoriu: 



 

 

 

• verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, 

respectiv rapoarte de încercare); 

• procentul de participare al fiecarui component în amestecul total;  

• stabilirea dozajului de liant funcție de curba granulometrica aleasa; 

• validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 30 nr.crt.1 

din AND 605. 

 

Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare data când apare cel putin una din 

situatiile urmatoare:  

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

- schimbarea sursei de agregate; 

- schimbarea tipului mineralogic al filerului; 

- schimbarea aditivilor. 

 

 

CAPITOLUL IV 

PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERĂ 

Art. 1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

1.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri de probă 

confectionate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime şi 

pe probe prelevate de la malaxor sau de la aşternere pe parcursul executiei, precum şi din 

straturile îmbrăcămintii gata executate. 

1.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrărilor, precum şi din 

stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 12697-27. 

1.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie să se 

încadreze în limitele din tabelele de mai jos.  

1.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN 12697-6 şi 

SR EN 12697-34. 

Absorbtia de apă se va efectua conform metodei din anexa B al Normativului AND 605. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Art. 2. Caracteristicile straturilor gata executate 

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 

- gradul de compactare şi absorbtia de apă 

- rezistenta la deformatii permanente 

- elementele geometrice ale stratului executat 

- caracteristicile suprafetei îmbrăcămintilor bituminoase executate 

 

Gradul de compactare şi absorbtia de apă  

a. Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea aparentă a mixturii 

asfaltice compactate în strat si densitatea aparentă determinate pe epruvete Marshall 

compactate în laborator din aceeaşi mixtură asfaltică. 

Nota: Densitatea aparentă se determină conform SR EN 12697-6. Densitatea aparentă a 

mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat sau 

prin măsurători in situ cu echipamente de măsurare adecvate, omologate, la minim 7 zile 

după aşternere. 

b. Incercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în determinarea 

densitatii aparente şi a absorbtiei de apă pe plăcute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu 

diametrul de 100 mm netulburate. 



 

 

 

c. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apă şi gradul de compactare al straturilor din mixturi 

asfaltice, cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23. 

 
 

Art. 3. Elemente geometrice  

a. Elementele geometrice şi abaterile limită la elementele geometrice trebuie să 

îndeplinească conditiile din tabelul 24. 

 

 

 
* condițiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleza conform 

art. 2.3 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017, cu modificarile și completarile 

ulterioare. 

b.  Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice şi conditiile tehnice 

care trebuie să fie îndeplinite sunt conform tabelului 25. 

c. Verificări ale uniformitatii în profil transversal şi longitudinal se vor face prin sondaj şi în 

cazul straturilor de bază şi legătură, înainte de aşternerea stratului superior. Acestea nu vor 

depasi 5mm. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor de uzură executate din 

mixturi asfaltice se efectuează în termen de o lună de la executia acestora, înainte de 

receptia la terminarea lucrărilor. 



 

 

 

 

 
* condițiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleza conform 

art. 2.3 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1296/2017, cu modificarile și completarile 

ulterioare. 

NOTA 1.  Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate 

IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 

NOTA 2. Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul 

transversal, aparitia făgaşelor şi se face cu echipamente electronice omologate sau metoda 

şablonului. 

NOTA 3. Adâncimea texturii se determină prin metoda volumetrică sau metoda profilometrică. 

Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT. În caz de litigiu se determină aderenta cu 

pendulul. 



 

 

 

Dacă nu există alte precizări în caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determină cu aparatul cu 

pendul alegând 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate 

la distanta de 5...10 m între ele, pentru care se determină rugozitatea, în puncte situate la un metru 

de marginea părtii carosabile (pe urma rotii) şi la o jumătate de metru de ax (pe urma rotii). 

Determinarea adâncimii macrotexturii se face în aceleaşi puncte în care s-a aplicat metoda cu 

pendul. 

 

Art. 4. Prepararea mixturilor  

4.1. Mixturile asfaltice se prepară în instalatii prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, 

resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a 

bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv de malaxare fortată a agregatelor cu liantul 

bituminos. Verificarea functionării instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face în 

mod periodic de către personal de specialitate conform unui program de întretinere specificat 

de producătorul echipamentelor şi programului de verificare metrologic al dispozitivelor de 

măsura şi control. 

Antreprenorul va supune Inginerului la aprobare instalatia de preparat mixturi asfaltice, 

inainte de productia mixturilor. 

4.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturilor asfaltice la ieşirea din 

malaxor se stabilesc în functie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau confom 

specificatiilor producătorului), cu observatia că temperaturile din partea superioară a 

intervalului se utilizează la executia îmbrăcămintilor rutiere bituminoase în zone climatice 

reci. 

 
 

 

4.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în 

conditiile concrete de transport (distanta şi mijloace de transport) şi conditiile climatice să fie 

asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabelului 19. 

4.4. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile specificate în 

tabelul de mai sus, în scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul 

tehnologic. 

4.5. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi cantitati de 

bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată 

reîncălzirea bitumului, atunci este necesară determinarea penetratiei acestuia. Dacă penetratia 

bitumului nu este corespunzătoare se renunta la utilizarea lui. 

4.6. Durata de amestecare, în functie de tipul instalatiei, trebuie să fie suficientă pentru 

realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu liantul 

bituminos. 

4.7. Mixturile asfaltice executate la cald se transports cu autobasculante adecvate, acoperite 

cu prelate speciale, imediat după încărcare urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot 

timpul transportului, să fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate şi uscate. 

4.8. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transports obligatoriu cu 

autobasculante cu bena termoizolantă şi acoperită cu prelată. 

 



 

 

 

Art. 5. Lucrări pregătitoare 

5.1. Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice 

Inainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat, iar dacă este cazul se 

remediază şi se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta legătura între 

stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat. In cazul stratului suport din macadam, 

acesta se curata şi se mătură. 

Suprafata stratului suport trebuie să fie uscată. 

5.2. Amorsarea 

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul suport şi rosturile 

de lucru cu o emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă. Amorsarea stratului suport se 

realizează uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat 

în functie de natura stratului suport. 

Amorsarea se va face pe suprafata curatată şi uscată, în fata fmisorului la o distanta maximă 

de 100 m, în aşa fel încât aşternerea mixturii să se facă după ruperea emulsiei bituminoase. 

In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rămasă după aplicarea 

amorsajului, trebuie să fie de (0,3...0,5) kg/m2. 

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau 

macadam cimentat, când grosimea totală a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai 

mică de 15 cm, rosturile se acoperă pe o latime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte 

materiale agrementate tehnic. 

 

Art. 6. Punerea in opera  

6.1. Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, 

pe o suprafata uscată. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aşternerea 

se face la temperaturi ale stratului suport de minim 15°C, pe o suprafata uscată. 

Lucrările se întrerup pe ploaie şi se reiau numai după uscarea stratului suport. 

6.2. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare - 

finsoare prevăzute cu sistem încălzit de nivelare automat care asigură precompactare. 

Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime constanta, pe fiecare strat şi pe toată 

lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă. 

6.3. In cazul unor întreruperi accidental care conduc la scăderea temperaturii mixturii rămasă 

necompactată aceasta va fi îndepărtată. Această operatie se face în afara zonelor pe care 

există, sau urmează a se aşterne, mixtură asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca 

rost de lucru transversal. 

6.4. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în functie de tipul liantului, 

temperaturile prevăzute în tabelul 27. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, 

în buncărul repartizatorului. 

6.5. Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât 

cele prevăzute în tabelul nr.19. 



 

 

 

 
6.6. Aşternerea se va face pe întreaga latime a căii de rulare. Atunci când acest lucru nu este 

posibil, se stabileşte prin proiect şi se supune aprobării beneficiarului latimea benzilor de 

aşternere şi pozitia rosturilor longitudinale ce urmează a fi executate. 

6.7. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanta de transport şi capacitatea de fabricate a 

statiei, pentru a se evita total întreruperile în timpul executiei stratului şi aparitiei crăpăturilor / 

fisurilor la suprafata stratului proaspăt aşternut. Functie de performantele finisorului, viteza la 

aşternere poate fi de 2, 5...4 m/min. 

6.8. In buncărul utilajului de aşternere, trebuie să existe în permanenta suficientă mixtură, 

necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului. 

6.9. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebită se va acorda 

realizării rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie foarte regulate şi 

etanşe. La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente rostului de 

lucru, longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului, astfel încât să rezulte o 

muchie vie verticală. Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor 

decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

Atunci când există şi strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile 

de lucru ale straturilor se vor executa întretesut. 

6.10. Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcămintii bituminoase, nefiind lăsat 

neprotejat sub trafic. 

Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din beton asfaltic 

deschis, acesta nu se va lăsa neacoperit în anotimpul rece pentru evitarea aparitiei degradărilor.  

Art. 7. Compactarea mixturii asfaltice 

7.1. La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplică tehnologii 

corespunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru 

fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte. 

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează cu compactoare 

cu rulouri netede şi/sau compactoare cu pneuri, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, 

astfel încât să se obtină gradul de compactare conform tabelului 15. 

Pentru obtinerea gradului de compactare prevăzut se determină, pe un sector experimental, 

numărul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, în functie de performantele 

acestora, de tipul şi grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice. 

Această experimentare se face înainte de începerea aşternerii stratului în lucrarea respective, 

utilizând mixturi asfaltice preparate în conditii similare cu cele stabilite pentru productia 

curentă. 

Incercările de etalonare a atelierului de compactare şi de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub 

responsabilitatea unui laborator autorizat, care să efectueze în acest scop, toate încercările pe 

care le va considera necesare. 

Metoda de compactare propusă va fi considerate satisfăcătoare dacă se obtine pe sectorul 

experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 23. 



 

 

 

7.2. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat 

pentru compactoarele uzuale este cel mentionat în tabelul 28. La compactoarele dotate cu 

sisteme de masurare a gradului de compactare în timpul lucrului, se va tine seama de valorile 

afisate la postul de comanda. Compactarea se va executa pe fiecare strat în parte. 

 
7.3. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului 

dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. Pe sectoarele în rampă, prima 

trecere se face cu utilajul de compactare în urcare. Compactoarele trebuie să lucreze fără 

şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea stratului executat din 

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

inaccesibile compactorului, în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale 

căminelor de vizitare, se compactează cu maiul mecanic. 

7.4. Suprafata stratului se controlează în permanenta, iar micile denivelări care apar pe 

suprafata stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a 

rulourilor compactoare pe toată latimea benzii. 

 

 

C A P I T O L U L  V 

CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR 

 

Controlul calitatii lucrărilor de executie a straturilor de uzură, de legătură şi de bază din 

mixturi asfaltice se efectuează pe faze. 

 

Controlul calitatii materialelor - se face conform prevederilor prezentului Caiet de Sarcini. 

Controlul procesului tehnologic 

Controlul procesului tehnologic constă în următoarele operatii: 

1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: 

- functionarea corectă a dispozitivelor  de  cântărire  sau  dozare volumetrică: la inceputul 

fiecărei zile de lucru; 

- functionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

 

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 

- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 

- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător: permanent; 

- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. 

 

3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos: 

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

- temperatura mixturii asfaltice la aşternere si compactare: cel putin de două ori pe zi la 

compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13; 

- modul de executie a rosturilor: zilnic; 

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic 



 

 

 

 

4. Verificarea respectării compozitiei mixturii asfaltice prestabilită, prin analize de laborator 

efectuate de laboratorul de şantier: 

- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor, înainte de 

adăugarea liantului - aceasta trebuie să se încadreze în limitele de toleranta admise, fata de 

compozitia prestabilită (retetă): zilnic sau ori de cdte ori se observă o calitate 

necorespunzătoare a mixturilor asfaltice; 

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

- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrică şi continutul de bitum) prin 

extractii pe probe de mixtură prelevate de la malaxor şi aşternere: zilnic. 

 

5. Verificarea calitatii mixturii asfaltice, prin analize de laborator efectuate de un laborator 

autorizat pe probe de mixtură asfaltică: 1 probă / 400 tone mixtură fabricată, dar cel putin 

una pe zi, care va determina: 

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie să se încadreze în limitele din prezentul caiet de 

sarcini si să corespundă compozitiei stabilite prin studiul preliminar de laborator, abaterile 

admise fata de reteta aprobată fiind cele indicate în tabelul 29; 

- caracteristici fizico-mecanice trebuie să se încadreze în limitele din prezentul caiet de 

sarcini 

 

 
6. Tipurile de incercări şi frecventa acestora, functie de tipul de mixtură şi clasa tehnică a 

drumului sunt prezentate în tabelul 30, în corelare cu SR EN 13108-20. 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice 

Verificarea calitatii stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete, astfel: 

- carote ø200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj 

- carote ø100 mm sau plăci de min.( 400 x 400) mm sau carote de ø200 mm (în suprafata 

echivalentă cu a plăcii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a 

gradului de compactare si absorbtiei, precum şi a compozitiei la cererea beneficiarului. 

Epruvetele se prelevează în prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului şi al 

consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea părtii carosabile, 

încheindu-se un proces verbal, în care se va nota grosimea straturilor. 



 

 

 

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai 

defavorabile. 

Verificarea compactării stratului, se efectuează prin determinarea gradului de compactare in 

situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote. 

Incercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în 

determinarea densitatii aparente şi a absorbtiei de apă, pe plăcute (100x100) mm sau pe 

carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.  

Celelalte încercări constau în măsurarea grosimii stratului, a absorbtiei de apă şi a 

compozitiei (granulometrie şi continut de bitum). 

 

Verificarea elementelor geometrice 

Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformitătii suprafetei, se face conform 

STAS 6400 şi constă în: 

- verificarea îndeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport şi fundatie, conform 

prevederilor STAS 6400; 

- verificarea grosimii stratului, în functie de datele înscrise în rapoartele de încercare 

întocmite la încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de 

receptie, prin maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de 

bază; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calitătii îmbrăcămintii. 

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate; 

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face în axă, cu ajutorul unui aparat topografic 

de nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea 

traseului. 

Nu se admit abateri în minus fata de grosimea prevăzută în proiect, respectiv în profilul 

transversal tip. 

Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, cu conditia 

respectării prevederilor prezentului, privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare. 

 

Abaterile limită locale admise la latimea stratului fata de cea prevăzută în proiect pot fi 

cuprinse în intervalul ±50 mm pentru latimea căii de rulare si de ±25 mm pentru latimea 

benzii de urgenta la autostrăzi. 

Abaterile limită admise la panta profilului transversal sunt de +1 mm/m. 

Abaterile limită locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de ±10 mm cu conditia 

respectării pasului de proiectare adoptat. 

Toleranta pentru ecarturile constatate, în raport cu cotele prescrise, este de ±2, 5%. 

 

 

C A P I T O L U L  VI 

RECEPTIA LUCRĂRILOR 

 Receptia pe faze determinante 

Receptia pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de uzură, de 

legătura şi de bază se vor efectua conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii și instalaţii aferente acestora aprobat cu HG 343/2017 şi conform Procedurii 

privind controlul statului în fazele de executie determinante, ordinul 1370/2014 publicat de 

MDRAP in MOF cu nr 576 din 01.08.2014. 

Receptia la terminarea lucrărilor 

Receptia la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului 

de receptie a lucrărilor în constructii şi instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343/2017. 

Comisia de receptie examinează lucrările executate fata de documentatia tehnică aprobată şi 

de documentatia de control întocmită în timpul executiei. 



 

 

 

In vederea efectuării receptiei la terminarea lucrărilor, pentru lucrările de ranforsare, 

reabilitare, precum şi constructii noi de drumuri şi autostrăzi, în plus fata de prevederile 

specificate mai sus se vor prezenta şi măsurători de capacitate portantă. 

In perioada de garantie, urmare a verificării comportării în exploatare a lucrărilor, toate 

eventualele defectiuni ce vor apare se vor remedia de către Antreprenor. 

Receptia finală 

Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum şi constructii noi de drumuri şi autostrăzi, 

în vederea Receptiei Finale se vor prezenta măsurătorile de planeitate, rugozitate si capacitate 

portantă, care se vor compara cu măsurătorile prezentate la Receptia la Terminarea 

Lucrărilor. 

Receptia finală se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 343/2017 după expirarea 

perioadei de garantie. 

 

NOTA 1 Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate 

IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 

 

NOTA 2 Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul 

transversal, aparitia făgaşelor şi se face cu echipamente electronice omologate sau metoda 

şablonului. 

 

NOTA 3 Adâncimea texturii se determină prin metoda volumetrică sau metoda profilometrică. 

Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT. 

În caz de litigiu se determină aderenta cu pendulul. 

Dacă nu există alte precizări în caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determină cu aparatul cu 

pendul alegând 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate 

la distanta de 5...10 m între ele, pentru care se determină rugozitatea, în puncte situate la un metru 

de marginea părtii carosabile (pe urma rotii) şi la o jumătate de metru de ax (pe urma rotii). 

Determinarea adâncimii macrotexturii se face în aceleaşi puncte în care s-a aplicat metoda cu 

pendul. 
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CAIET DE SARCINI 

INDICATOARE RUTIERE 

 

 

1. GENERALITĂȚI  

 1.1 Obiect și domeniu de aplicare  

Prezentul caiet de sarcini se referă la execuția indicatoarelor rutiere, a dispozitivelor de 

susținere  și  a  mijloacelor  auxiliare,  utilizate  la  semnalizarea  rutieră  permanentă  și/sau 

temporară pe drumuri naționale și la recepția acestora.  

  Acesta cuprinde clasificări după dimensiuni, simboluri, forme, prescripții tehnice, precum și 

alte condiții ce trebuie îndeplinite de produsele sus menționate, în vederea utilizării lor pentru 

semnalizarea drumurilor naționale.  

 1.2 Prevederi generale  

  Confecționarea indicatoarelor rutiere și calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor 

seriei de standarde privind Siguranța circulației – Indicatoare rutiere (SR 1848/1, 2 și 3 – 2011).  

  Producătorul  va  asigura  prin  mijloace  proprii  sau  prin  colaborare  cu  unități  de  

 specialitate, efectuarea încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de 

sarcini.  

 Producătorul  este  obligat  ca  la  cererea  beneficiarului  să  efectueze  pe  cheltuiala  sa, 

verificări suplimentare față de cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini.  

 Producătorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care 

să conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.  

 În cazul  în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va 

dispune înlocuirea indicatoarelor necorespunzătoare și aplicarea măsurilor prevăzute de contract  

 și de reglementările în vigoare.  

 La transpunerea proiectului de semnalizare și marcaje este obligatorie respectarea tuturor 

condițiilor din avizul emis de beneficiar.  

   



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

2 

 

 

2. TIPURI DE INDICATOARE, DISPOZITIVE DE SUSȚINERE A INDICATOARELOR ȘI 

MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE, PE DRUMURI NAȚIONALE  

2.1. Forme, culori, simboluri ale indicatoarelor  

Formele, simbolurile și dimensiunile indicatoarelor sunt conform SR 1848/1, 2 și 3 – 2011.  

2.1.1. Indicatoare de avertizare  

• Triunghi echilateral  cu chenar roșu având simbolul desenat cu negru pe fond alb;  

• Dreptunghi  cu fond alb pe care sunt figurate vârfuri de săgeți roșii care indică sensul 

virajului sau benzi roșii înclinate descendent spre partea carosabilă.  

• Săgeți  încrucișate  pentru  semnalizarea  trecerilor  la  nivel  cu  calea ferată,   de   culoare   

albă  cu  chenar  roșu  –  se   instalează  de administratorul căii ferate;  

2.1.2. Indicatoare de reglementare  

2.1.2.1.    Indicatoare de prioritate  

• triunghi echilateral alb cu chenar roșu – pentru cedarea trecerii;  

• octagon de culoare roșie având inscripția “STOP”;  

• romb cu fond alb și chenare galbene și negre pentru drumul cu prioritate;  

• circular cu fond alb și chenarul roșu, având ca simbol două săgeți de sens contrar, una roșie 

și una neagră;  

• pătrat cu două săgeți de sens contrar, una roșie și una albă, pe fond albastru;  

2.1.2.2.    Indicatoare de interzicere sau restricție:  

• Au formă circulară cu chenar roșu și simbolurile negre sau, după caz, roșii pe fond alb sau 

albastru.  

2.1.2.3.    Indicatoare de obligare:  

• Au formă circulară cu înscrisuri de culoare albă pe fond albastru.  

2.1.3. Indicatoare de orientare și avertizare  

Aceste indicatoare au fondul de culoare albastră pe drumurile din afara localităților și albă pentru 

obiectivele locale. Semnalizarea devierii temporare a circulației este pe fond galben.  

2.1.3.1.    Indicatoare de orientare:  

Au următoarele forme:  
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• dreptunghiulară – pentru panourile de presemnalizare;  

• săgeată – pentru orientarea în intersecții;  

 Înscrisurile vor fi de tip “ingust”, cu înălțimea literei majuscule H = 200 mm, sau H =  250 

mm.  

Pentru percepția cu ușurință a mesajului de pe panourile de orientare, înscrisurile se vor 

realiza cu înălțimea literelor de 400 mm în cazul în care acestea se montează pe portaluri și cu o 

înălțime a literelor de 300 mm pentru panourile care se montează pe console.  

 2.1.3.2.    Indicatoare de informare:  

  Au forme pătrate sau dreptunghiulare cu înscrisuri de culoare albă sau cu simbol negru ori 

roșu într-un pătrat cu fond alb. Pentru indicatorul de trecere pietoni există și varianta la care 

indicatorul are pe contur un chenar, cu lățimea de 50 mm, de culoare galben fluorescent din folie 

retroreflectorizanta cl.3.  

 2.1.3.3.    Indicatoare de informare turistică  

 Indicatoare de informare turistică au aspectul asemănător cu a indicatoarelor de informare 

generală, cu deosebirea că sunt pe fond maro.  

2.1.4. Panouri adiționale  

  Aceste panouri au forme de dreptunghi, pătrat sau săgeată și sunt montate sub indicatoarele 

descrise anterior sau sub semafoarele rutiere din intersecțiile de drumuri, completându-le 

semnificația.  

   

 2.2. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor  

  Aceste  indicatoare se realizează similar cu indicatoarele pentru semnalizarea curentă cu 

diferența că se execută pe fond galben.  

 2.3. Mijloace de susținere a indicatoarelor  

  Pentru intersecțiile dintre drumurile naționale cu drumuri naționale și drumuri naționale cu 

drumuri județene, semnalizarea se va realiza pe console iar pentru cele cu drumuri comunale pe 

stâlpi.  

  Mijloace de susținere ale indicatoarelor pot fi: stîlpi cu diferite profiluri, console încastrate 

în ziduri, console de sine stătătoare, portaluri, etc.  
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  Aceste mijloace de susținere a indicatoarelor trebuie protejate anticoroziv prin zincare la 

cald sau prin vopsire cu vopsea specială pe bază de zinc.  

  Portalurile și consolele se vor achiziționa cu contur închis (secțiune poligonală sudată din  

 tablă profilată din oțel OL37 zincata termic).  

  Stâlpul de susținere pentru indicatoare rutiere, console și portaluri, indiferent de înălțime să 

fie executat dintr-o singură bucată.  

Fundațiile care se execută pentru prinderea sistemelor de susținere a semnalizării verticale 

să fie executate la nivelul părții carosabile în vederea asigurării vizibilității.  

 Sistemele de susținere  și anume consolele și  portalurile vor fi  protejate cu parapet 

metalic.  

  Pentru asigurarea unei rezistențe mecanice superioare a structurii metalice cât și din  

considerente de sigurantă circulației în caz de impact, stâlpii consolelor și portalurilor se vor  

executa dintr-o singură bucată, fără înnădiri. Celelalte sisteme de susținere (stâlpi cu diferite 

dimensiuni) vor fi executate din țeavă de oțel sablată și vopsită în câmp electrostatic sau țeavă 

zincata.  

  Secțiunea stâlpilor și grinzilor transversale ale consolelor și portalurilor va fi cu profil 

închis, vor fi protejate cu parapet metalic și vor fi prevăzute cu sistem simplu și accesibil de 

montare-demontare a grinzii în consolă și stâlp de susținere pentru asigurarea gabaritului necesar 

viitoarelor transporturi agabaritice.  

  Proiectele  consolelor  și  portalelor  care  vor  fi  selectate  pentru  implementare,  vor  fi 

verificate din punct de vedere al rezistenței și stabilității și vor fi ștampilate de verificator 

autorizat.  

   

3. CONFECȚIONAREA INDICATOARELOR  

   

  Suportul indicatoarelor rutiere amplasate pe structuri metalice de tip consolă sau portal se 

vor confecționa din profile de aluminiu, cu grosimea minimă de 2 mm.  

  Suportul pentru indicatoarele rutiere care se vor monta pe stâlpi va fi confecționat din tablă  

de  oțel,  cu  grosimea  minimă  de  1  mm,  protejată  anticoroziv  și  vopsită  în  câmp 
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electrostatic.  

 Indicatoarele triunghiulare, circulare, în formă de săgeată și cele dreptunghiulare cu lațuri  

 sub 1000 mm confecționate din aluminiu vor avea conturul ranforsat prin dublă îndoire.  

 La indicatoarele din oțel, bordurarea va fi făcută prin simpla îndoire. Indicatoarele din oțel 

vor fi protejate integral prin zincare cu un strat de acoperire în grosime de minimum 8 microni și 

apoi vopsite pe spate și pe rebord cu un strat de acoperire în grosime de minimum 60 microni.   

Indicatoare cu dimensiunea maximă de 3 m se vopsesc în câmp electrostatic. Indicatoarele la care 

dimensiunea maximă depășește 3 m, se protejează cu vopsea pe bază de zinc peste care se aplică 

vopsea alchidică. Indicatoarele din aluminiu se vopsesc numai pe spate și pe canturi în culoare gri 

deschis, mată sau semimata spre a evita efectul de oglindă. Se interzice utilizarea vopselelor pe 

bază de ulei.  

  Sistemul de prindere pe stâlp al indicatorului va fi deasemenea protejat anticoroziv prin 

zincare sau cadmiere. Protecția anticoroziva trebuie să asigure o durată de serviciu a suportului 

metalic egală cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate, în condiții normale de 

exploatare.  

  Legătura între indicatoare și sistemul de prindere pe stâlpi se va realiza cu șuruburi montate 

pe găuri practicate pe rebordul indicatoarelor, prin bolțuri filetate pe spatele indicatoarelor, cu 

sudură prin puncte sau prin benzi dublu adezive speciale.  

   Panourile dreptunghiulare sau pătrate la care latura ce mai mică depășește 1000 mm, se  

 execută astfel:  

-dintr-una sau mai multe foi de tablă ranforsate cu corniere sau profile de tablă îndoită, pe 

contur și la îmbinarea foilor de tablă;  

-din profile speciale din aluminiu, astfel încât să aibă o suprafața uniformă și să reziste 

fenomenelor meteo nefavorabile.  

 La  indicatoarele  menționate  mai  sus,  fețele   indicatoarelor  se  execută  din  folii 

reflectorizante clasa 1, 2, sau  3, funcție de solicitările din teritoriu.  

  Conturul de culoare roșie al indicatoarelor triunghiulare și circulare, precum și fondul  

 albastru al indicatoarelor de obligare și informare, se execută prin serigrafiere. Simbolul de 

culoare neagră al indicatoarelor triunghiulare și circulare precum și a celor de informare și 
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localizare se poate realiza fie prin serigrafiere, fie prin aplicarea simbolului sau literelor decupate 

din folie neagră autoadezivă.  

  Fondul de culoare albastră aferent fețelor indicatoarelor de orientare se va realiza prin 

aplicarea de folii reflectorizante clasa l. Pe acest fond se vor aplica chenarul și scrierea din folie 

reflectorizantă de culoare albă clasa 2.  

  Pentru realizarea indicatoarelor cu înscrisuri, se poate proceda la aplicarea pe panou a unor 

folii reflectorizante albe de clasa 2 (High intensity grade) sau clasa 3 (Diamond grade) peste care 

se aplică un film colorat special, de culoare verde sau albastră, din care au fost  

 decupate literele constituind mesajul dorit.  

 Folia reflectorizantă de clasa 1 trebuie să aibă durata de serviciu garantată de 7 ani, iar cele 

din clasele 2 și 3 de 10 ani.  

 Indicatoarele rutiere pentru drumurile naționale se vor confecționa din folie clasa 2 (high  

 Intensity Grade).  

 Pregătirea suprafeței vopsite a indicatoarelor metalice în vederea aplicării foliei 

reflectorizante comportă următoarele operațiuni:  

 •   degresarea cu apă și detergenți a suprafeței pentru a îndepărta orice urmă de ulei;  

 •   înlăturarea urmelor de praf cu o cârpă moale, curată și ștergerea cu o cârpă înmuiată în 

alcool;  

 •   după zvântare se poate trece la aplicarea foliei reflectorizante.  

   

Foliile reflectorizante trebuie să corespundă calitativ condițiilor din acest caiet de sarcini.  

Aplicarea foliei se poate face “la rece” atunci când se folosește folie cu adeziv activate prin  

 presare, sau “la cald”, în instalații speciale, atunci când se folosește folie cu adeziv activate la 

cald.  

 În  cazul  aplicării  “la  rece”,  atât  indicatorul  cât  și  folia  se  lasă  cel  puțin  24  ore  la 

temperatura încăperii, care trebuie să fie de 20 – 25 ° C.  

  Indicatoarele se ambalează câte două bucăți, față în față, separate printr-o foaie de hârtie de 

protecție. Depozitarea se face pe stelaje a căror rafturi să nu fie la înălțime mai mare de 1,50 m, în 

poziție verticală, fără a se sprijini direct unele de altele spre a evita zgârieturile.  
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  Indicatoarele de presemnalizare care au dimensiuni mai mari se ambalează astfel încât să nu 

fie degradate în timpul manipulării și a transportului.  

  Pe ambalaj se vor aplica sau atașa etichete pe care se va înscrie numărul figurii din SR 

1848-1:2011 și denumirea indicatoarelor ambalate.  

  Toleranțe  pentru  dimensiunile  indicatoarelor  sunt  în  conformitate  cu  prevederile SR 

1848-2:2011.  

  Dimensiunile indicatoarelor pentru drumuri naționale sunt din categoria “mari”, așa cum 

sunt prevăzute în SR 1848-2:2011, cu completările din prezentul caiet de sarcini. Pentru unele  

tronsoane de drumuri europene de importanță deosebită, COMPANIA NAȚIONALĂ DE 

ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE, poate solicita indicatoare de dimensiuni 

“foarte mari”.  

  Marcarea indicatoarelor se face prin poansonarea pe rebord a inițialelor CNAIR însoțite de 

anul de fabricație. De asemenea, pe spatele indicatorului se vor lipi etichete greu destructibile cu o 

suprafață de maxim 30  cm² care conțin:  

 * sigla și denumirea firmei care a fabricat folia reflectorizantă;  

 * sigla și denumirea producătorului;  

 * anul de fabricație;  

 *cuvintele“INDICATOR GARANTAT”  

  Inițialele CNAIR și anul de fabricație pot fi eventual incluse în stratul de vopsea în câmp 

electrostatic de pe spatele indicatorului.  

   

4. CONDIȚII DE CALITATE ALE FOLIEI REFLECTORIZANTE  

 4.1. Generalități  

Foliile reflectorizante mai frecvent utilizate pe drumuri naționale sunt cele din clasele 1, 2 și 

3 descrise mai jos:  

    Folii reflectorizante de clasa 1 (engineering grade) – sunt constituite din microbile de sticlă 

înglobate într-o rășină transparentă care are fața văzută netedă, iar fața cealaltă este acoperită  

 cu un adeziv durabil activate la cald sau la rece prin simplă presare.  

  Folii reflectorizante de clasa 2  (high intensity grade) – au performanțe de retroreflexie mult 
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superioare foliilor de clasa I. Aceste folii au spre exterior aer încapsulat   între suprafața microbilelor 

și fața superioară a foliei.  

 Beneficiarul  poate  solicita  realizarea  unor  indicatoare  cu  folie  reflectorizantă  de  clasă  

3, denumită și folie reflectorizantă microprismatica, compusă din elemente optice sub formă de 

lentile prismatice constituite din rășină sintetică transparentă.  

  Metodele de testare pentru foliile reflectorizante noi și pentru indicatoarele aflate în 

exploatare constau din teste fotometrice, încercări la acțiuni mecanice și rezistență la medii agresive.  

  Foliile reflectorizante de orice tip trebuie să fie însoțite în vederea utilizării de un buletin de 

calitate emis de unul din laboratoarele specializate recunoscute pe plan european.  

  Tehnologiile de prelucrare, aplicare și imprimare a foliilor reflectorizante, trebuie să respecte 

prescripțiile fabricantului foliei privind precauțiile de luat la efectuarea acestor operații.  

 Determinarea coeficientului de retroflexie se face pe mostre cu dimensiunile de 15 x 15 cm, 

la  unghiuri de incidență β a sursei luminoase de 5°, 30°, 40°  față de normală și la unghiuri de 

recepție α 0,2°, 0,33°, 1°si 2°, în raport cu fasciculul incident. Coeficientul  de retroreflexie R׳ se 

măsoară cu “CIE Publication” nr. 54 Retroreflection 1982 pentru sursa de iluminare A (temperatura 

culorii de 2856°K), se exprimă în cd / lx.m² și se determină în laborator cu retroreflectometre fixe 

iar pe indicatoare montate pe drumuri, cu ajutorul reflectometrelor mobile. Valoarea coeficientului R 

rezultă ca o medie a citirilor  efectuate în diferite puncte pe toată suprafața mostrei. Valorile minime 

admisibile sunt cele înscrise în Tabelele A1 – A6 de mai jos. Pentru foliile albe serigrafiate cu culori 

transparente coeficientul R׳ nu trebuie să fie mai mic de 70% din valorile pentru foliile colorate 

înscrise în tabele.  

   

Coeficient minim de retroreflexie – R׳(Cd / 

Lx.m²) Iluminant: CIE – Iluminant Standard A 

Tabelul A1 – Folii clasa l (Noi si in exploatare) 

α β Alb Galben Rosu Verde Albastru Maro Oranj 

0,2° 5° 

30° 

40° 

70 

30 

10 

50 

22 

7 

14,5 

6 

2 

9 

3.5 

1,5 

4 

1,7 

0,5 

1 

0,3 

0,1 

25 

7 

2,2 
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α β Alb Galben Rosu Verde Albastru Maro Oranj 

 5° 250 170 45 45 20 12 100 

0,2° 30° 150 100 25 25 11 8,5 60 

 40° 110 70 15 12 8 5 29 

 5° 180 122 25 21 14 8,5 65 

0,33° 30° 100 67 14 12 8 5 40 

 40° 95 64 13 11 7 3 20 

 5° 15 9 2,5 2 0,5 0,4 4,5 

1° 30° 7,5 4,5 1,5 1 0,3 0,2 2,5 

 40° 4,5 3 1 0,5 0,2 0,1 2 

 5° 5 3 0,8 0,6 0,2 0,2 1,5 

2° 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,9 

 40° 1,5 1 0,3 0,2 - - 0,8 

 

0,33° 5° 

30° 

40° 

50 

24 

9 

35 

16 

6 

10 

4 

1,8 

7 

3 

1,2 

2 

1 

0,4 

0,6 

0,2 

- 

20 

4,5 

2,2 1° 5° 

30° 

40° 

12 

6 

2 

7,5 

3,5 

1 

2 

1 

0,7 

1,5 

0,7 

0,5 

0,5 

0,2 

0,1 

0,2 

0,1 

- 

1,7 

1,0 

0,7 2° 5° 

30° 

40° 

5 

2,5 

1,5 

3 

1,5 

1 

0,8 

0,4 

0,3 

0,6 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

- 

- 

- 

- 

1,2 

0,6 

0,4  

Tabelul A2 – Folii din clasa 2 (Noi si in exploatare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul  A3 – Folii clasa 3 (Noi) 

Unghi de observatie α 

[ ° ] 

Unghi de incidenta β 

[ ° ] 

Alb 

0,33 5 310 

0,5 5 280 

1,0 5 70 

1,5 5 18 

2,0 5 6,2 

0,33 15 300 

0,5 15 230 

1,0 15 65 

1,5 15 17 

2,0 15 4,7 
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Tabelul A4 de mai jos cuprinde condițiile privind cerințele coeficientului de retroflexie R׳  

minim,  

pentru toate culorile în raport cu valorile specificate pentru alb din tabelul A3.  

   Galben Rosu Oranj Albastru Verde Verde2 

Proportie 

comparativa cu alb 

 

0,8 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,07 

 

NOTĂ: Coeficientul de retroreflexie pe suprafața udă pentru toate clasele de folie se 

determină numai de un laborator specializat dotat cu aparatură adecvată.  

  Pentru foliile galbene serigrafiate cu lac transparent roșu, coeficientul R׳ nu trebuie  să fie mai 

mic decât 50 % din valoarea indicată pentru culoarea roșie în tabelele de mai sus.  

 Pentru foliile clasa 3, în exploatare, coeficientul  de retroreflexie este prezentat în tabelul A5.  

   

Tabel A5. Coeficientul de retroreflexie minim pentru folie in exploatare 

Unghi de 

observatie 

α 

[°] 

Unghi de 

incidenta 

β 

[°]* 

Culorile indicatoarelor rutiere 

Alb Galben Rosu Oranj Albastru Verde 1 Verde 2 

0,33° 5° 248 198 62 124 12 2

5 

17 

0,33° 30° 120 96 30 60 6 1

2 

8 

1

° 

5° 56 45 14 28 3 6 4 

1

° 

30° 25 20 6 13 1,3 2,5 1,8 

Foliile galbene fosforescente  din clasa 3, se caracterizează  prin coeficienții 

minimi de retroreflexie din tabelul A.6.
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Culoare  1 2 3 4 

Alb X 

Y 
0,305 

0,315 
0,335 

0,345 
0,325 

0,355 
0,295 

0,325 

Galben X 

Y 
0,494 

0,505 
0,470 

0,480 
0,513 

0,437 
0,545 

0,454 

Rosu X 

Y 
0,660 

0,340 
0,610 

0,340 
0,638 

0,312 
0,690 

0,310 

Verde X 

Y 
0,110 

0,415 
0,170 

0,415 
0,170 

0,500 
0,110 

0,500 

Albastru X 

Y 
0,130 

0,090 
0,160 

0,090 
0,160 

0,140 
0,130 

0,140 

 

 

Tabelul A6: Coeficientii minimi de retroflexie RA ( cd/lux/m²) 

Unghiul de observare 

α 

Unghiul de intrare β 

- 4° 30° 45° 

0,1° 400 250 70 

0,2° 240 150 55 

0,5° 165 75 15 

1,0° 45 24 6 

Măsurarea culorii se face cu colorimetru conform CIE Publication nr. 15.2 Colorimetry,  

 1986, proba fiind iluminată cu o sursă de iluminare standard D65, sub un unghi de 45° față de 

suprafața normală și cu o direcție de măsurare de 0° (geometrie de măsurare 45 / 0).  

 Pentru foliile reflectorizante, domeniile de culoare sunt exprimate prin coordonatele 

punctelor de colț x și y, denumite coordonate cromatice. Domeniile coordonatelor cromatice pentru 

foliile reflectorizante clasa 1 și clasa 2, sunt înscrise în Tabelul B, iar pentru foliile în exploatare în  

 tabelul C.  

   

Tabelul B Folii din clasele 1 si 2 
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Culoare Coordonate cromatice Factor minim de 

luminanta ß 

 1 2 3 4 Clasa 1 Clasa 2 

Alb X 

Y 

0,350 

0,360 

0,300 

0,310 

0,285 

0,325 

0,l335 

0,375 

0,35 0,27 

Galben X 

Y 

0,545 

0,454 
0,487 

0,423 
0,427 

0,483 
0,465 

0,534 
0,27 0,16 

Rosu X 

Y 

0,690 

0,310 

0,595 

0,315 

0,569 

0,341 

0,655 

0,345 

0,05 0,03 

Verde X 

Y 

0,007 

0,703 

0,248 

0,409 

0,177 

0,362 

0,026 

0,399 

0,04 0,03 

Albastru X 

Y 

0,078 

0,171 

0,150 

0,220 

0,210 

0,160 

0,137 

0,038 

0,01 0,01 

Oranj X 

Y 

0,078 

0,171 

0,150 

0,220 

0,210 

0,160 

0,137 

0,038 

0,01 0,01 

Maro X 

Y 

0,455 

0,397 

0,523 

0,429 

0,479 

0,373 

0,558 

0,394 

0,04 0,03 

 

 

NOTA: Pentru culorile Maro si Oraj, punctele de colt sunt cele inscrise in tabelul de mai jos 

 

Tabelul C Folii in exploatare 
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DIAGRAMA      CROMATICĂ        

 SUPRAFAȚA      DE      CULOARE      PENTRU      FOLII 

RETROREFLECTORIZANTE NOI  
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Culoare Coordonate cromatice Factor de luminanta ß 

     
Alb X 

Y 
0,350 

0,360 
0,300 

0,310 
0,285 

0,325 
0,335 

0,375 
> 0,40 

Galben X 

Y 
0,545 

0,454 
0,487 

0,423 
0,427 

0,483 
0,465 

0,534 
> 0,24 

Rosu X 

Y 
0,735 

0,265 
0,674 

0,236 
0,569 

0,341 
0,655 

0,345 
> 0,03 

Oranj X 

Y 
0,610 

0,390 
0,535 

0,375 
0,506 

0,404 
0,570 

0,429 
> 0,12 

Verde X 

Y 
0,007 

0,703 
0,248 

0,409 
0,177 

0,362 
0,026 

0,399 
> 0,03 

Verde 2 X 

Y 
0,313 

0,682 
0,313 

0,453 
0,248 

0,409 
0,127 

0,557 
> 0,01 

Albastru X 

Y 
0,078 

0,171 
0,150 

0,220 
0,210 

0,160 
0,137 

0,038 
> 0,01 

 

Pentru foliile reflectorizante clasa 3 noi si in exploatare, coordonatele cromatice 

sunt prezentate in tabelul D1 si D2: 

Tabel D.1 Coordonatele cromatice si factorii de luminanta pentru folii 

Culoare Coordonate cromatice Factor de luminanta ß 

     

Alb X

 

Y 

0,305 

0,315 

0,335 

0,345 

0,325 

0,355 

0,295 

0,325 

> 0,40 

Galben X

 

Y 

0,494 

0,505 

0,470 

0,480 

0,513 

0,437 

0,545 

0,454 

> 0,24 

Rosu X

 

Y 

0,735 

0,265 

0,700 

0,250 

0,610 

0,340 

0,660 

0,340 

> 0,03 

Oranj X

 

Y 

0,610 

0,390 

0,535 

0,375 

0,506 

0,404 

0,570 

0,429 

> 0,12 

Verde X

 

Y 

0,110 

0,415 

0,170 

0,415 

0,170 

0,500 

0,110 

0,500 

> 0,03 

Verde 2 X

 

Y 

0,170 

0,520 

0,220 

0,450 

0,245 

0,480 

0,210 

0,550 

> 0,01 

Albastru X

 

Y 

0,130 

0,090 

0,160 

0,090 

0,160 

0,140 

0,130 

0,140 

> 0,01 

 

Tabel D.2 Coordonatele   cromatice si factorii de luminanta pe timp de zi, pentru folie in 

exploatare. 
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La foliile din clasa 3, factorul contrastului de culoare (k)  al coeficientului de retroreflexie 

pentru produse retroreflectorizante colorate comparative cu cele albe,   galbene și roșii sunt 

prezentate în tabelele a, b și c de mai jos: 

a.  Factorul (k) al coeficientului de retroreflexie R, comparative cu alb  

Culoare Factorul – R minim Factorul – R maxim 

Galben 0,65 0,90 

Rosu 0,20 0,35 

Oranj 0,40 0,55 

Albastru 0,05 0,10 

Verde 0,05 0,16 

Verde 2 0,06 0,14 

 

b.  Factorul (k) al coeficientului de retroreflexie R, comparative cu galben 

Culoare R minim – Factor R maxim - Factor 

Rosu 0,3 0,45 

Albastru 0,05 0,12 

Verde 0,06 0,20 

Verde 2 0,07 0,20 

 

c.  Factorul (k) al coeficientului de retroreflexie Ri, comparative cu rosu 

Culoare R minim – Factor R maxim - Factor 

Albastru 0,18 0,32 

 

Coordonatele cromatice pentru foliile retroreflectorizante gri si negru Clasa I si Clasa 2 

utilizate la confectionarea indicatoarelor rutiere sunt prezentate in Tabelul E de mai jos: 

 

Tabelul E 

Culoare  1 2 3 4 Factor de iluminare 

minim                     maxim 
Gri X 0,305 0,350 0,340 0,295  

0.08                              0,10 Y 0,315 0,360 0,370 0,325 

Negru X 0,300 0,385 0,345 0,260  
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Y 0,270 0,355 0,395 0,310 < 0,02 

 

Foliile galben fluorescent din clasa 3 se caracterizeaza prin urmatoarele 

coordonate  

cromatice si factori de fosforescenta (tabel F1 si F2). 

 

Tabel F1 : Coordonate limite cromatice CIE * si factorul minim de luminanta totala 

Culoare 1 2 3 4 Luminanta Y 

(%) Galben 

fosforescent 

x y x y x y x y  

40 
0,521 0,424 0,557 0,442 0,479 0,520 0,454 0,491 

 

Tabel F2: Factorul minim de fluorescenta 

 

Culoare YF (%) 

Galben-fosforescent 25 

 

Foliile retroflectorizante trebuie să prezinte o bună aderență la suport, îndepărtarea prin 

jupuire neputând fi posibilă fără distrugerea foliei.  

 Testul de aderență la suport se execută pe eșantioane având dimensiunile de 10x15cm. 

Cu un cuțit sau lamă se jupoaie folia de pe suport să mai rămână prinsă la un capăt o bucată de 2 

x 2 cm.. Se încearcă jupuirea mai departe a foliei cu mână. Dacă această nu este posibilă decât 

prin  distrugerea foliei, testul de adeziune se consideră ca fiind corespunzător.  

 Testul la rezistența la șoc se execută astfel:  

 * o mostră cu dimensiunile de 15 x 15 cm decupată din indicatorul rutier este așezată pe o 

ramă având laturile de 10 x 10 cm. De la o înălțime de 25 cm cade o bilă de oțel cu diametrul de 

51 mm, având o greutate de 540 gr, pentru folii din clasa 1 și clasă 2. Pentru clasa 3, testarea se 

face conform ISO 6272.2 și EN 12859-1;  

 * testul  se consideră corespunzător dacă folia nu se desprinde de suport  și  nu prezintă 

crăpături.  

 Testul la rezistență la căldură uscată se execută astfel:  



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

17 

 

 * o monstra având dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se mențin 24 ore în etuvă la 

temperatura de 71°± 3° C, apoi se condiționează 2 ore la temperatura camerei, după care se poate  

interpreta testul. Testul este considerat corespunzător dacă mostra nu prezintă defecte de tipul 

fisuri, cojiri sau desprinderi de suport. Pentru folii clasa 3 plăcuțele au dimensiuni de 15 x 15 cm. 

Expunerea se face la temperatura de 77° C. Caracterizarea optică se face conf. Tabel D2 și Tabel 

A5.  

 Testul la rezistență la frig se execută astfel:  

 * o monstra având dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se păstrează timp de 72 ore în 

congelator la temperature de-35° ± 3° C, după care se condiționează 2 ore la temperatura camerei 

și se interpretează testul. Testul este considerat corespunzător dacă mostra nu prezintă  defecte de 

tipul de fisuri, cojiri sau desprinderi de suport.  

 Testul de rezistență la coroziune constă în determinarea rezistenței la ceață salină 

produsă prin pulverizarea la temperatura de 35° ± 2°C a unei soluții de 5 părți în greutate clorură 

de sodium dizolvată în 95 părți  apă distilată. Mostrele de testat, cu dimensiunile de 15,0 x 15,0  

cm, sunt supuse acțiunii ceții salină la min. 2 cicluri de câte 22 ore fiecare, separate de un interval 

de 2 ore la temperatură camerei, timp în care mostrele pot fi uscate. La terminarea ambelor 

cicluri, mostrele se spală cu apă distilată și se usucă cu o pâslă în vederea examinării.  

 Testul  se  consideră  corespunzător  dacă  mostrele  nu  prezintă  defecte  de suprafață de 

tipul fisuri, decolări, etc, iar coeficientul de retroreflexie și coordonatele cromatice corespund 

condițiilor înscrise în Tabelul A1, A2 și C (pentru clasa 1 și clasa 2), respective Tabelele D2 și 

A5 (pentru clasa 3).  

 Testul la rezistență la intemperii se execută astfel:  

 *mostrele de folii reflectorizante se expun în diferite zone climatice timp de 2 ani, cu fața 

orientate spre sud și la o înclinare de 45° față de orizontală. Suprafața mostrei se spală periodic 

pentru îndepărtarea pulberilor depuse din atmosferă. În vederea interpretării testului, mostrele se 

spală cu apă distilată și se condiționează.  

 Testul se consideră corespunzător dacă:  

 •   mostrele nu prezintă defecte de suprafață de tip fisuri, umflături,cojiri, contracții ce 

depășesc 0,8 mm,  întinderi sau desprinderi de suport și corespunde fotometric condițiilor de 
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“rezistenta la coroziune”.  

 Documente de certificare a calității pentru folia reflectorizante sunt un buletin de analiză 

emis de unul din laboratoarele europene specializate și Agrement tehnic MLPAT-CATC pentru 

folie.  

 Pentru indicatoarele rutiere se vor utiliza folii reflectorizante clasa 1, clasa 2 și clasa 3. 

Proprietățile cromatice, factorii de luminanță și coeficienții de retroreflexie ai foliilor 

retroreflectorizante microprismatice din clasa 1 și clasa 2 trebuie să fie conform prevederilor SR 

EN 12899-1:2007. (Tabel l ;Tabel2;Tabel3;Tabel4)  

 Proprietățile cromatice, factorii de luminanță și coeficienții de retroreflexie a foliilor  

retroreflectorizante microprismatice din clasa 3 tebuie să fie conform prevederilor SR 1848 -

2:2011 (Tabel 13 respectiv Tabel 14).  

 Foliile retroreflectorizante trebuie să prezinte în structură un marcaj de identificare  

durabil și vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie să fie cel puțin egală cu durata de serviciu a 

foliei. Marcajul trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:  

 -marcajul CE;  

 -numele sau logoul producătorului  

 -codul de identificare al lotului de producție  

 -clasa de retroreflexie/durata de serviciu  

 În   conformitate   cu   SR   EN   12899-1:2007   pentru   foliile   retroreflectorizante 

microprismatice se vor prezenta Agrement Tehnic European, Certificat de Conformitate CE emis 

de organismul de certificare precum și Declarație de Conformitate CE din partea producătorului de 

folii. De asemenea se vor prezenta Fișe Tehnice de produs ale foliilor retroreflectorizante 

microprismatice. (documentele se vor transmite în original și copie legalizată tradusă în limba 

română.)  

   

5. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI RECEPȚIA INDICATOARELOR  

   

 Se vor achiziționa numai produse a căror conformitate este certificată prin Agremente și  

Avize tehnice sau Certificate de conformitate emise de organismele abilitate.  
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 Fiecare lot de indicatoare livrate trebuie să fie însoțit de un buletin de calitate emis de 

producător.  

 Verificarea calității, a cantității și recepția indicatoarelor se fac de către reprezentanții 

beneficiarului.  

 Furnizorul  trebuie  să-și  asigure  colaborarea  unui  laborator  competent  în  domeniu 

acceptat și de beneficiar.  

 Furnizorul va trebui să propună un plan de control al calității, însușit de beneficiar, 

cuprinzând testele ce se vor efectua la fabricație.  

 În plus față de aceste teste, beneficiarul își rezervă dreptul de a face contra expertizele pe 

care le consideră necesare, pe cheltuiala furnizorului.  

 Verificarea integrității și a calității indicatoarelor la predarea către beneficiar.  

 Verificarea prin sondaj a planeității feței indicatoarelor și a dimensiunilor. Verificarea 

integrității ambalajelor.  

 Verificarea corespondenței indicatorului cu imaginile prezentate în SR EN 1848/1– 2011. 

Verificarea numărului de indicatoare din fiecare tip.  

    

   

   

  Verificarea buletinului de calitate ce însoțește marfa, emis de producător.  

 Recepția se face atât în ce privește calitatea cât și în ce privește tipodimensiunile. Toate 

produsele care nu corespund calitativ caietului de sarcini vor fi refuzate.  

   

DOCUMENTE DE REFERINTA 

 

SR 1244-1/1996                 Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Condiţii tehnice, 

clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel 

SR 1244-2/2004                 Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Partea 2: Instalaţii 

neautomate - Prescripţii 

SR EN Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule 
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1423/2012               antiderapante şi amestecul acestor două componente 

SR EN 

1424:1999 

Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate 

SR EN 

1436+A1:2009 

Produse pentru marcare rutieră. Performanţa marcajelor rutiere pentru 

utilizatorii drumului 

SR EN 1463-

1:2009 

Produse pentru marcare rutieră. Butoane reflectorizante. Partea 1: Condiţii 

iniţiale de performanţă 

SR EN 1463-

2:2002 

Produse pentru marcarea rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 2: 

Încercare rutieră 

SR EN 1793-

1:2013  

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de 

încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 1: Caracteristici 

intrinseci ale absorbţiei acustice 

SR EN 1793-

2:2013 

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de 

încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 2: Caracteristici 

intrinseci ale izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de câmp acustic difuz 

SR EN 1793-

3:1999 

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metodă de 

încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 3: Spectrul sonor 

standardizat al circulaţiei 

SR EN 1794-

1:2011 

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performanţe 

neacustice. Partea 1: Performanţe mecanice şi cerinţe de stabilitate 

SR EN 

1824:2012 

Produse pentru marcare rutieră. Încercări rutiere 

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: 

Clasificare, simboluri şi amplasare  

SR 1848-2:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: 

Condiţii tehnice 

SR 1848-3:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: 

Scriere, mod de alcătuire 

SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Amplasare şi 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

21 

 

funcţionare 

STAS 1848/5 - 

82               

Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii tehnice de 

calitate 

SR 1848-7:2015 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere 

SR EN 

12352:2006 

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de 

securitate 

SR EN 

12368:2015  

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 

SR EN 12676-

1:2002 

Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici 

SR EN 12676-

2:2002 

Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 2: Metode de încercare 

SR EN 

13459:2011 

Produse pentru marcare rutieră. Eşantionare din stoc şi încercări 

AND – 

CESTRIN/1998 

Instructiuni tehnice pentru marcaje rutiere 
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Anexa 1  

 Prezenta anexă la Caietul de Sarcini, vine să specifice condițiile tehnice, tehnologiile și 

tipurile de material ce se vor pune în operă în cadrul proiectului de execuție. Aceasta reprezintă o 

selecție din caietul de sarcini pentru lucrările de modernizare și construcție de noi drumuri, cu 

evidențierea celor potrivite pentru condițiile de trafic, climatice și de siguranță rutieră specifice 

acestui proiect. Totodată această selecție s-a făcut și pe baza punctului de vedere al Direcției 

Siguranței Circulației.  

   

 1. Tip folie reflectorizantă    

 Folia reflectorizantă folosită în proiect va fi clasa II (tip High Intensity Prismatic). 

   

 2. Tip panouri suport pentru indicatoare    

 Panourile suport pentru indicatoare se execută din tablă de aluminiu de 2 mm (pentru 

indicatoarele standard) respectiv din profile de aluminiu extrudat, pentru panourile de orientare 

de mari dimensiuni. Toate indicatoarele se execută cu dublă bordurare pe întregul contur și 

colțuri rotunjite, în conformitate cu prevederile SR 1848-2011 secțiunile 1 și 2 și SR EN 12899.  

   

 3. Stâlpi cu diferite profiluri pentru indicatoare rutiere    

 Indicatoarele – cele a căror amplasare are loc în afara căii de rulare-se montează pe stâlpi 

cu diferite profiluri, executate din oțel zincat la cald. Decizia pentru amplasarea unui anumit tip 

de suport se ia pe baza situației din teren și a propunerii tehnice înaintată de Producător, funcție 

de conformația / geometria terenului și dimensiunile (determinantă este suprafața  panoului)  

acestuia.  Soluția  de  fundare  (fundație  beton  simplu  sau  armat, dimensionare, etc.) pentru 

fiecare tip de stâlp se dă de către Producător și se aprobă de Consultant.  

   

 4. Structuri metalice complexe – console și portaluri / semi-portaluri   

 Acolo unde proiectul o prevede, indicatoarele rutiere vor fi suspendate deasupra căii de  

rulare, prin montajul pe console sau portaluri / semi-portaluri. Un semi-portal este o structură tip 

portal care subîntinde doar un sens de deplasare al autostrăzii (are un picior de sprijin în zona 

mediană, celălalt în acostament/taluz lateral) și este folosită doar pentru semnalizarea verticală a 

acelui sens de deplasare. Prin comparație, un portal are o deschidere ce cuprinde ambele sensuri 

de deplasare pe autostradă și va putea fi folosit pentru susținerea de indicatoare rutiere pentru 
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ambele direcții de mers.  

   

 Tip structură – Pentru asigurarea unei rezistențe mecanice superioare a structurii 

metalice cât și din considerente de siguranța circulației în caz de impact, stâlpii consolelor și 

portalurilor se vor executa dintr-o singură bucată, fără înnădiri.  

 Secțiunea stâlpilor și grinzilor transversale ale consolelor și portalurilor va fi cu profil 

închis, vor fi protejate cu parapet metalic și vor fi prevăzute cu sistem simplu și accesibil de 

montare-demontare a grinzii în consolă și stâlp de susținere pentru asigurarea gabaritului necesar 

viitoarelor transporturi agabaritice.  

 Proiectele  consolelor  și  portalelor  care  vor  fi  selectate  pentru  implementare,  vor  fi 

verificate din punct de vedere al rezistenței și stabilității și vor fi ștampilate de verificator 

autorizat.    

   

 Tip fundație – pilot(i) forat(i) sau talpă cu cuzinet, funcție de soluția tehnică prevăzută în 

proiectul de specialitate de la Producător.  

   

 Considerente de ordin general-toate structurile metalice de tip consolă și portaluri/semi-

portaluri se vor executa pe baza unor proiecte de specialitate individuale date de Producător, care 

să conțină detalii pentru sistemul de montare – demontare a grinzii în consolă sau  a  portalului  și  

stâlpilor  de  susținere  pentru  asigurarea  condițiilor  care  să  permită transporturi agabaritice, 

aprobate și avizate de un verificator de proiecte MLPAT. Proiectul va conține toate planșele 

necesare execuției și punere în operă la nivel de detalii de execuție precum și breviarul de calcul 

de rezistență statică și dinamică, procedeele tehnologice de execuție, detalii de armare și execuții 

fundații, etc. Proiectele vor conține și detalii de execuție pentru elementele și dispozitivele de 

montarea a panourilor indicatoare pe console /portaluri/ semi-portaluri.  

 Alegerea soluțiilor tehnice – console, portaluri/ semi-portaluri se va face pe baza 

proiectelor avizate, cu punerea în balanța a eficienței economice și a fezabilității tehnice, 

raportate la situația din teren. Este de astepat ca în anumite situații, o structură tip consolă să fie 

mai puțin economică decât o structură semi-portal sau că un semi-portal să poată îndeplini 

cerințele funcționale ale  proiectului de semnalizare,  în locații  în care  s-au prevăzut  inițial 

portaluri.    
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CAIET DE SARCINI 

MARCAJE RUTIERE 

 

1. GENERALITĂȚI  

  Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificațiile tehnice și condițiile obligatorii de 

realizare a marcajelor rutiere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, precum și a 

reglementărilor tehnice  privind circulația pe drumurile publice.  

  Marcajele rutiere, la solicitarea beneficiarului, se execută cu caracter permanent sau 

temporar.  Indiferent de caracterul marcajelor, din considerente de siguranța rutieră, acestea se 

realizează obligatoriu cu microbile pentru a fi vizibile pe timp de noapte.  

  Marcajele permanente sunt marcaje cu durată de viață funcțională, pentru care se acordă 

garanție de execuție și se realizează cu produse de marcare de culoare albă.  

 Marcajele temporare sunt marcaje fără durată de viață funcțională, pentru care nu se poate 

stabili garanție de execuție și se realizează, de regulă cu produse de marcare de culoare  

 galbenă.  

 Marcajele rutiere temporare se execută:  

 −    în perioada când se fac lucrări de reabilitare, reparare, întreținere drumuri, sau în alte situatii 

de necesitate;  

 −    completări și refaceri de marcaje în perioada 1 noiembrie – 31 martie;  

 −    pe suprafețe bituminoase sau de ciment, noi, date imediat în exploatare;  

 −    pe suprafețe cu rugozitate mai mare de 1,00 mm (HS);  

   

  Marcajele amovibile  sunt marcajele efectuate pe tratamente cu pietriș, pavaje, tratamente  

cu  materiale  neanrobate  sau  foarte  rugoase,  betoane  vechi  uzate,  lustruite, intersecții de 

drumuri modernizate cu drumuri neasfaltate, pe care se desfășoară trafic agricol, în localități, 

sectoare cu exudatii sau alte fenomene de interfata care influențează negativ adeziunea vopselei, 

curbe deosebit de periculoase, suprafețe bituminoase proaspăt executate, acostamente  

neconsolidate,  fără  vegetație,  sau  degradări  ale  drumului  ca  urmare  a intervențiilor de 

deszăpezire,  fără durata de viață funcțională, pentru care nu se poate stabili garanție de execuție.  
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 La transpunerea proiectului de semnalizare și marcaje este obligatorie respectarea tuturor 

condițiilor din avizul emis de beneficiar respectiv Direcția Întreținere Și Siguranța Circulației 

din cadrul CNAIR.    

2. PRODUSE UTILIZATE PENTRU REALIZAREA MARCAJELOR RUTIERE  

 Se pot utiliza următoarele tipuri de produse pentru marcaj rutier:  

   2.1. Vopsea pe bază de solvent organic cu uscare la aer de culoare albă sau galbenă, 

care formează peliculă prin uscare la aer.  

 Vopseaua de marcaj se aplică pe partea carosabilă, urmată imediat de pulverizarea pe 

suprafața acesteia a microbilelor sau a bilelor mari de sticlă. Pulverizarea cu microbile sau cu 

bile mari se execută pe suprafața de vopsea proaspăt aplicată, pentru a asigura o bună fixare a 

acestora.  

 Calitatea vopselei și timpul de uscare a marcajelor se apreciază pe baza datelor furnizate 

de producător, menționate în Anexa nr 1.  

   2.2. Vopsea pe bază de solvent-apă ( ecologică) cu uscare la aer, de culoare albă sau 

galbenă, care formează pelicula prin uscare la aer.  

 Vopseaua de marcaj se aplică pe partea carosabilă, urmată imediat de pulverizarea pe 

suprafața acesteia a microbilelor sau a bilelor mari de sticlă. Vopseaua se aplică, ca atare sau  

 pe amorsă în grosimi ale peliculei ude de 400 până la 600 microni.  Pulverizarea cu 

microbile  

 sau cu bile mari se execută pe suprafața de vopsea proaspăt aplicată, pentru a asigura o 

bună fixare a acestora.  

 Calitatea vopselei și timpul de uscare a marcajelor se apreciază pe baza datelor furnizate 

de producător, menționate în Anexa nr 1.  

   2.3. Vopsea tip masă plastică pe bază de solvent-apă (ecologică) cu uscare la aer de 

culoare albă, pentru marcaje în peliculă continuă sau în model structurat (profilat) cu aspect 

dantelat, asigurând  vizibilitatea marcajului ziua și noaptea, pe timp uscat sau ploios.        

 Vopseaua se aplică, ca atare sau pe amorsă în grosimi ale peliculei ude de 2000µm. 

Microbilele se pulverizează pe suprafața de vopsea proaspăt aplicată, pentru a asigura o bună 
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fixare a acestora.  

 Marcajul se execută cu mașina echipată cu dispozitive speciale de aplicat vopsea.  

 Calitatea vopselei, a amorsei și timpul de uscare a marcajelor se apreciază pe baza 

datelor furnizate de producător, care vor cuprinde în principiu aceleași elemente din Anexa nr 1 

și care are o durata de viață minimum 2 ani.  

 2.4. Produse în doi componenți aplicabile la rece  

    Cantitățile procentuale ale celor doi componenți care se amestecă, sunt recomandate de 

fabricant.  Microbilele se  pulverizează  pe  suprafața  neintarita  a  peliculei  rezultată  din 

amestecul celor doi componenți (compomentul A-vopsea și componentul B-întăritor).  

  Vopseaua în doi componenți se poate utiliza la execuția marcajelor rutiere, cu grosimi de 

peliculă udă cuprinse între 250-4000 μm, aplicată  în peliculă continuă sau structuri în diferite 

modele .  

  Aplicarea acestui tip de vopsea se face în aceleași condiții de mediu ca și vopselele cu 

uscare la aer.  

  Marcajele efectuate cu aceste produse trebuie să confere, în trafic, un efect rezonator.  

  Calitatea acestor produse și timpul de întărire a marcajelor se apreciază pe baza datelor 

furnizate de producător, care vor cuprinde în principiu aceleași elemente din Anexa nr 1 și care 

are o durata de viață minimum 2 ani.  

 2.5. Produse termoplastice aplicate la cald, se aplică la temperaturi cuprinse între 1800 

C și 2000 C, la grosimi între 2000 – 4000 μm, pe suprafețe bituminoase noi sau vechi, fără  

degradări, pe beton de ciment utilizând primer, sau pe anumite tipuri de vopsele de marcaj. 

Aceste produse realizează marcaje sub formă de peliculă continuă sau structuri în diferite 

modele, având un puternic efect rezonator.  

  Produsele termoplastice asigură vizibilitatea pe timp de zi și noapte, pe timp uscat sau 

umed. Aceste produse conțin incluse microbile de sticlă și pentru creșterea valorilor de 

retroreflexie după aplicare se pulverizează microbile pe suprafața marcajului.  

  Calitatea acestor produse și timpul de întărire a marcajelor se apreciază pe baza datelor 

furnizate de producător care vor cuprinde în principiu aceleași elemente din Anexa nr 1 și care 

are o durata de viață de minim 2 ani.  
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  2.6.  Produse prefabricate  pentru marcare rutieră, formate din elemente care se 

asamblează și aplică la cald, în grosime de 3000 µm, pe suprafețe bituminoase noi, vechi, în 

stare bună, peste marcaje termoplastice în stare bună și pe suprafețe de beton de ciment utilizând 

primer.  

  Aceste produse conțin înglobate microbile, dar pentru creșterea retroreflexiei imediat după 

aplicare se presară microbile de sticlă.  

  Marcajele prefabricate asigură vizibilitate pe timp de zi și noapte, pe timp uscat și umed. 

Marcajele efectuate cu aceste produse trebuie să confere, în trafic, un efect rezonator.  

  Notă: Coeficienții de retroreflexie (RL )  pe timp uscat, umed și ploios, luminanța (β), și  

domeniul de culoare definit de coordonatele cromatice pentru marcajele rutiere, albe și galbene, 

vor fi cele prevăzute în SR EN 1436/A1: 2009.  

  Se acceptă doar vopsele și sau produsele testate pentru minimum două milioane de treceri 

(2  Mio) și care poartă  marcajul  de conformitate cu prevederile HG 622/2004.  

  Microbilele și bilele mari de sticlă pot fi pulverizate ca atare, dar și în amestec cu granule 

antiderapante.  

  Calitatea acestor produse se apreciază pe baza datelor furnizate de producător care vor  

 cuprinde în principiu aceleași elemente din Anexa nr 1.  

   

 3. CONTROLUL VOPSELEI ȘI PRODUSELOR UTILIZATE PENTRU EXECUȚIA 

MARCAJELOR RUTIERE  

Vopseaua și produsele destinate efectuării marcajelor rutiere, se vor  analiza pe bază de 

probe, prelevate din ambalaje originale, închise ermetic și sigilate.  

Probele vor fi analizate de către un laborator autorizat CESTRIN, conform dotării și 

metodologiei acestuia.  

În cazul obținerii de către acest laborator a unor rezultate necorespunzătoare, se acceptă o 

contra  probă,  prin  CESTRIN,  iar  în  cazul  în  care  și  cea  de  a  doua  verificare  este  

 necorespunzătoare, atunci se anunță urgent antreprenorul ca să sistează lucrările, iar CNAIR va 

trimite pentru analiză vopseaua sau alte produse de marcare,  în ambalaje originale. Costul 
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transportului și al analizelor va fi suportat de către antreprenor. În cazul confirmării a unor 

rezultate necorespunzătoare, antreprenorul este obligat să înlocuiască acest lot de vopsea și să 

refacă pe cheltuiala sa lucrările efectuate cu vopseaua necorespunzătoare.  

   

   

 4.  CONDIȚII  TEHNICE  PENTRU  MICROBILE,  BILE  MARI  DE STICLĂ ȘI 

GRANULE ANTIDERAPANTE  

  Microbilele de sticlă sau bile mari sunt particule transparente, sferice destinate să asigure 

vizibilitatea nocturnă a marcajelor rutiere prin retroreflexia fasciculelor incidente ale farurilor 

unui vehicul spre conducătorul vehiculului.   

     Granule antiderapante sunt destinate creșterii caracterului antiderapant al marcajului rutier.  

Fiecare produs de marcare, utilizează un anumit tip de microbile sau bile mari de sticlă.  

 Tipul și dozajul de microbile sau bile mari de sticlă vor fi recomandate de fabricantul de produse 

utilizate pentru marcaje rutiere și confirmate de buletinul BAST.  

  Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticlă, ca atare sau în amestec cu granule 

antiderapante se face în saci etanși.  

  Prescripțiile tehnice privind microbilele, bilele mari de sticlă și granulele antiderapante 

trebuie să corespundă prevederilor SR EN 1423/2012 și vor fi descrise și garantate calitativ de  

 fabricant.  

   

 5.    CLASIFICAREA MARCAJELOR RUTIERE  

 Marcajele longitudinale de:  

 −    separare a sensurilor de circulație ;  

 −    separare a benzilor de același sens;  

 Marcaje de delimitare a părții carosabile ; Marcaje transversale de :  

 −    oprire ;  

 −    cedare a trecerii ;  

 −    traversare pentru pietoni ;  

 −    traversare pentru bicicliști.  
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 Marcaje diverse pentru :  

 −    ghidare ;  

 −    spații interzise ;  

 −    interzicerea staționării ;  

 −    stații de autobuze, troleibuze, taximetre ;  

 −    locuri de parcare ;  

 −    săgeți sau inscripții.  

    

 Marcaje laterale aplicate pe :  

 −    lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin)  

 −    parapete  

 −    stîlpi și copaci situați pe platforma drumului  

 −    borduri  

 Dimensiunile și modurile de pozare a marcajelor, funcție de diverse situații, se execută 

conform prescripțiilor  SR 1848-7/2015. În înțelesul prezentului Caiet de sarcini, marcajele de 

delimitare  

 a părții carosabile se consideră marcaje longitudinale.  

  Din considerente de siguranță rutieră, COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE își rezervă dreptul de a completa sau modifica dimensiunile 

și/sau modul de pozare a marcajului, prevăzute în SR 1848-7/2015 fără a schimba semnificația 

semnalizării orizontale.  

   

  6.CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR 

 

6.1 DRUMURI NAȚIONALE EUROPENE ȘI DRUMURI NATIOALE PRINCIPALE:  

 6.1.1 Separarea sensurilor de  circulație (marcaj axial) și  separarea benzilor  de același sens 

pentru drumuri cu 2,3 și 4 benzi de circulație, se execută astfel:  

 •   lățimea benzii de marcaj 15 cm;  

 •   marcajul se execută conform prevederilor SR 1848/7-2015;  
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 •   grosimea peliculei ude de vopsea de 500 – 600 microni funcție de  :  

 suprafața  drumului,  zone  cu  acostamente  consolidate  sau  cu  rambleuri  cu  vegetație,  de 

tipul îmbrăcăminților  asfaltice  noi ,  vechi,  în  stare  bună,  slamuri  bituminoase,  tratamente 

bituminoase anrobate, betoane de ciment noi ,  

 6.1.2. Delimitarea părții carosabile :  

 •   lățimea benzii de marcaj 15 cm  

 •   marcajul se execută :  

 o în afara localităților cu linie continuă, cu excepția drumurilor la care  acostamentele 

(consolidate) sunt amenajate ca benzi de urgență cu lățimi de  minimum 2.5 m,  unde se execută 

cu linie discontinuă conform prevederilor SR 1848- 7/2015.  

 o în interiorul localităților, de regulă cu linie discontinuă;  

 •   grosimea peliculei ude de vopsea de 400 – 500 microni, funcție de:  

 suprafața  drumului,  zone  cu  acostamente  consolidate  sau  cu  rambleuri  cu  vegetație,  de 

tipul îmbrăcăminților asfaltice noi , vechi în stare bună, rea, slamuri bituminoase, tratamente 

bituminoase anrobate, betoane de ciment noi .  

 Marcajele transversale și marcajele diverse se  execută cu grosimi ale peliculei ude de vopsea de  

600 microni.  

   

 6.2 EXECUȚIA MARCAJULUI RUTIER  

 Marcajele rutiere se execută de o firmă cu experiență în lucrări executate pe autostrăzi și drumuri 

naționale și cu respectarea prescripțiilor prezentului   caiet de sarcini, în ceea ce privește:  

 −    calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa nr. 1.  

 −    tipul îmbrăcăminții rutiere,  rugozitatea suprafeței, condiții de mediu și locale;  

   

−   proiectul de reglementare a circulației prin indicatoare și marcaje rutiere sau 

filmul marcajului;  

 −    execuția corectă a premarcajului;  

 −   pregătirea suprafeței pe care se aplică marcajul ( curățare corespunzătoare pentru 

eliminarea oricăror reziduri, deșeuri sau alte materiale care contribuie la 
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degradarea marcajului rutier).  

 −    stabilirea dozajului ud de vopsea;  

 −    dozaj de microbile , bile de sticlă de alte dimensiuni;  

 −    norme de Protecția Muncii, Prevenirea și stingerea incendiilor, din Instrucțiunile  

 Tehnice pentru Marcaje Rutiere  AND- CESTRIN;  

 −   instituirea restricțiilor de circulație în conformitate cu „Normele metodologice 

privind  condițiile  de  închidere  a  circulației  și  de  instituire  a  restricțiilor  de 

circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru 

protejarea drumului ’’.  

 Execuția premarcajului se face  prin trasarea unor puncte de reper, și simboluri  pe 

suprafața părții carosabile, care au   rolul  de a ghida  executantul pentru realizarea 

corectă a marcajelor. Simbolurile utilizate vor fi cele prevăzute în instrucțiunile 

tehnice pentru marcaje rutiere AND- CESTRIN /1998.  

 −   premarcajul  trebuie  să  respecte  documentele  grafice  puse  la  dispoziție  de 

beneficiar (DRDP,SDN);  

 −   premarcajul se execută cu aparate topografice   sau manual,marcându-se pe teren 

cu vopsea punctele de reper determinate;  

 −    corectitudinea realizării premarcajului de către executant, se verifică de 

responsabilul  desemnat  cu supravegherea realizării lucrărilor , înainte de 

aplicarea marcajului definitiv. În cazul respingerii premarcajului de către acesta, 

executantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.  

 •   Vopselele de marcare se aplică   pe suprafețe curate și perfect uscate, numai 

mecanizat. Microbilele sau bilele mari de sticlă  se aplică mecanizat  pe vopseaua 

udă;  

 •   Cu produse compatibile cu cele aplicate în anii anteriori;  

 •   Pe sectoare de drum unde suprafața nu este corespunzătoare, această se curăță prin 

suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;  

   Pe suprafețe mici, grase, acestea se curăță prin frezare, fără degradarea suprafeței 

drumului sau prin spălare cu jet de apa sub presiune;  
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 •   Îndepărtarea  prin  frezare  a  unor  suprafețe  marcate  se  tarifează  separat,  în 

următoarele situații :  

 •   Când modificări ale “Proiectelor de reglementare a circulației prin indicatoare și 

marcaje rutiere”, impun corecturi ale marcajului existent;  

 •   Când modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune 

ștergerea  marcajului existent și executarea noului marcaj pe alt amplasament;  

 •   La solicitarea beneficiarul lucrărilor, când:  

 o se impune ștergerea unor marcaje temporare ;  

 o marcajul rutier vechi se exfoliaza ;  

 În cazurile  prevăzute la punctele de mai sus, se acceptă și corectarea cu vopsea 

neagră  de marcaj, în condițiile în care suprafețele marcate necorespunzător sunt reduse și 

izolate. În această situație   cantitatea de vopsea neagră consumată nu se tarifează. Vopseaua 

neagră trebuie să fie compatibilă cu cea cu care este realizat marcajul ce urmează a fi șters și 

aplicată cu o grosime a filmului ud de vopsea cel puțin egală cu cea a marcajului ce trebuie 

corectat. Vopseaua de marcaj neagră trebuie să acopere complet și permanent vechiul marcaj  

 •   Spălarea cu apa sub presiune se tarifează separat, la metru pătrat de suprafața 

spălată și se execută doar la solicitarea expresă a beneficiarului. La calculul suprafeței spălate, 

lățimea acesteia se consideră egală cu de maximum trei ori lățimea benzii de marcaj, iar 

lungimea egală cu lungimea benzii de marcaj;  

 •   Pe sectoare de drumuri europene,   marcajul axial și cel aferent trecerilor pentru 

pietoni, se pot  aplica, la dispoziția administratorului drumului, de două ori pe an, a doua oară 

înainte de începerea sezonului rece;  

 Prealabil începerii execuției lucrărilor, Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri   

vor furniza executantului :  

 −    proiectul de reglementare a circulației prin marcaje rutiere (filmul marcajului), 

la sc. 1/1000, pentru marcajul longitudinal, precum și detalii de execuție la sc. 1/500, pentru  

 marcajul în curbe, intersecții și alte situații speciale;  

 −    un program cuprinzînd drumurile și cantitățile fizice de lucrări, pe fiecare 

itinerar, care urmează a se executa în anul respectiv,  și lunar  o eșalonare a priorităților de 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

10 

 

executat , precum și a tipodimensiunilor marcajului pentru fiecare drum în parte.  

 −    caracterizarea suprafețelor, pentru fiecare drum, pe care urmează să se aplice  

marcajul rutier conform Capitolului 6. 

 

Execuția  marcajului rutier poate demara în următoarele condiții:  

 −   executantul a obținut aprobarea administratorului drumului și acordul poliției rutiere 

pentru instituirea restricțiilor de circulație pe drumul public, în vederea executării lucrărilor;  

 −    executantul este dotat obligatoriu cu semnalizare rutieră;  

 −    executantul a obținut ordin de începere a lucrărilor din partea administratorului drumului, 

respectiv a conducerii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri ;  

 −   eșalonul  de  lucru  pentru  marcaje  longitudinale  este  constituit  și  are  în componență, 

de regulă:  

 •   un conducător tehnic (din partea executantului) pentru coordonarea activității de aplicare 

a marcajelor rutiere;  

 •   autospecială dotată cu perii sau instalații de spălare specifice pentru curățirea suprafeței 

de lucru pe care se aplică marcajul rutier;  

 •   mașină de marcaj cu mecanic deservent și ajutor;  

 •   remorcă de transport mașină de marcaj;  

 •   muncitori  pentru  pozare-ridicare  a  conurilor  de  semnalizare  și  aprovizionarea 

mașinii  

 de marcaj cu produsele de marcare;  

 •   mașină de însoțire a eșalonului dotată cu semnalizarea corespunzătoare;  

 •   trusă dotată cu  termometru, higrometru și pieptene;  

 •   indicatoare rutiere (fig. U 40 – „Marcaje rutiere”, conform SR 1848/1:2011);  

 •   panouri   mobile   de   avertizare   luminoasă   cu   comandă   electronică(fig.U41   – 

„Semnalizarea unui utilaj ce se deplasează lucrand” conform SR 1848/1:2011), pentru 

presemnalizarea și semnalizarea lucrării.  

 Pentru buna desfășurare a activității de aplicare a marcajelor longitudinale, eșalonul de lucru 

nu va avea mai puțin de cinci lucrători.  
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 Eșalonul  de  lucru  pentru  marcaje  transversale  și  diverse  este  constituit  și  are  în 

componență, de regulă :  

 −    mașină de însoțire și transport ;  

 −    mașină de marcaj;  

 −    panouri mobile de avertizare luminoasă cu comandă electronică  

  (fig. U41 – „Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” conform SR 

1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii ; 

Pentru buna desfășurare a activității de aplicare a marcajelor transversale și diverse, eșalonul de 

lucru nu va avea mai puțin de trei lucrători.  

 Ordinul de începere a lucrărilor cuprinde :  

 −    nominalizarea responsabilului, desemnat prin ordin scris al directorului Direcției Regionale de 

Drumuri și Poduri, din cadrul Secției de Drumuri Naționale pe raza căreia se execută marcaje, să 

supraveghează în permanență execuția lucrărilor ;  

 −    nominalizarea  responsabilului,  desemnat  prin  ordin  scris  al  directorului  

 Regionalei   

 −    data începerii lucrărilor ;  

   

 Semnalizarea rutieră temporară pe timpul execuției lucrărilor constă în:  

 −    presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor prin indicatoare rutiere și mijloace de avertizare 

luminoasă cu comandă electronică ;  

 −    pozarea cu  conuri pentru protecția vopselei ude;  

 −   autovehicul de încheiere a eșalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicată până la 

darea în circulație și de a recupera conurile;  

    

   7.   CONTROLUL CALITĂȚII MARCAJULUI  

 În timpul executării marcajului rutier se fac următoarele verificări:  

 •   Marcajele rutiere se verifică din punct de vedere al formei,dimensiunilor, aspectului, 

rezistenței la uzură și uniformității distribuției microbilelor reflectorizante ;  

 •   Verificarea formei se face vizual. Banda de marcaj trebuie să aibă un contur clar  



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

12 

 

 delimitat, lățime constantă, să nu prezinte frânturi sau  șerpuiri, iar microbilele sau bilele mari să 

fie uniform repartizate pe toată lungimea respectiv lățimea acesteia.  

 •   Controlul  vizual,se efectuează pe timp de zi și noapte,  urmărindu-se luminanța respectiv 

retroreflexia pe toată suprafața marcajului. În situații divergente,  prin CNAIR se poate   dispune 

efectuarea, prin grija executantului, de măsurători cu aparate specifice. Măsuratorile se fac în 

prezența reprezentantului desemnat   de  

 beneficiar. Se consideră rezultate acceptabile acelea care sunt mai mari sau egale cu limitele 

prevăzute în SR EN 1436 /A1:2009.  

  În cazul nerespectării prescripțiilor caietului de sarcini, de către executant, acesta este 

obligat să refacă marcajul pe cheltuiala proprie, în condițiile impuse de  responsabilul desemnat să 

supravegheze și să îndrume  în permanență execuția lucrărilor de marcaje rutiere;  

 •   Față de dimensiunile nominale date de SR 1848/7/2015 se admit abateri conform  

 limitelor maxime prevăzute în Tabelul nr. 1 :  

   

 Dacă se consideră un modul  „ M ”  de marcaj, atunci : B = banda de marcaj;  

 S = interspațiul dintre două benzi de marcaj;  

 l = lățime bandă de marcaj.  

   

 

B                         S 

 

 

 

 

 

 

 

 

M=B
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+S 

 

Tip 

marcaj 

Abatere 

Banda (AB 

) 

Abatere 

Interspatiu (AS  

) 

Abatere 

Marcaj ( AM 

) 1 : 1 ± 5 cm ± 5 cm ± 10 cm 

3 : 6 ± 5 cm ± 5 cm ± 10 cm 

3 : 9 ± 5 cm ± 10 cm ± 15 cm 

9 : 3 ± 10 cm ± 5 cm ± 15 cm 

12 : 3 ± 10 cm ± 5 cm ± 15 cm 

Tabelul nr. 1 

A B = abatere longitudinala a benzii de marcaj; 

A S = abatere longitudinala a interspatiului; 

A M = abatere longitudinala a modulului de marcaj; 

Al     =abatere in latime a benzii de marcaj ± 0,5 cm; 

Pentru marcajele transversale, diverse, prin sageti si inscriptii se admit abateri de maximum ± 

1% . 

 

8.    RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE MARCAJ RUTIER  

  Recepția la terminarea lucrărilor și recepția  la expirarea perioadei de garanție, se  

efectuează în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini. Componența  

comisilor se propune de către directorul DRDP și se aprobă de către directorul general al  

CNAIR . În comisii vor fi cooptați și reprezentanți ai poliției rutiere.  

  Marcajul se recepționează la maximum 15 zile de la terminarea unuia sau mai multor  

trasee de pe raza de activitate a unei Secții de Drumuri Naționale pe care s-au  aplicat  

marcaje, distinct pentru fiecare tip de marcaj ( longitudinal, transversal sau diverse).  

  Marcajele longitudinale și transversale se execută concomitent pe un sector de drum,  

acceptându-se un decalaj de maximum 5 zile între aplicarea celor două tipuri de marcaje  

(longitudinale, respectiv transversale și diverse).  

  Executantul trebuie să comunice beneficiarului data terminării lucrărilor, iar acesta  

demarează începerea recepției lucrărilor.  

  Recepția se execută de către o comisie de recepție, numită de directorul Direcției  
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Regionale de  Drumuri și Poduri.  

  Comisia de recepție se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, este  

de regulă șeful SDN.  

  Președintele stabilește programul și data la care se efectuează recepția, iar secretarul  

comisiei le comunică  :  

     membriilor comisiei de recepție;  

     executantului.  

 Comisia formată din 5 membri are în componență :  

     șeful SDN  

     responsabilul cu siguranța circulației  din SDN ;  

     un reprezentant al DRDP, din cadrul Serviciului Asigurarea Calității (AQ)  

     un reprezentant al poliției rutiere , de pe raza județului pe care se face recepția.  

     șeful de district  

     secretar  

  La recepție va participa, în calitate de asistent, un reprezentant al executantului. La  

recepție pot participa și alți invitați din partea beneficiarului.  

  Comisia de recepție examinează  :  

    respectarea  prescripțiilor  caietului  de  sarcini,  prevederilor  SR1848/7-2015,  ordinelor  

scrise ale CNAIR  și a Instrucțiunilor de Marcaj Rutier  AND – CESTRIN/1998.  

     respectarea proiectului de reglementare a circulației prin indicatoare și marcaje rutiere  

 (filmului marcajului) ;   

           geometria benzii de marcaj (lungime / lățimea)  

     rapoartele  zilnice întocmite la aplicarea marcajului rutier;  

     rezistența la uzură, calitatea vizuală a luminanței și a  retroreflexiei ;  

     geometria benzii de marcaj (lungime și lățime), banda de marcaj să aibă un contur clar 

delimitat având microbile sau bile mari repartizate uniform pe lungimea și lățimea benzii 

de vopsea;  

  Recepția se efectuează prin determinări vizuale, iar dacă acestea conduc la opinii  

divergente în cadrul comisiei, în ceea ce privește rezultatele obținute pentru rezistența la  
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uzură, retroreflexie, luminanță și aderență, atunci se   fac, prin grijă executantului și în  

prezența  beneficiarului, măsurători cu aparate specifice. Măsuratorile se fac doar pe sectoare  

de drum  din afara localităților , dar nu în zone de intersecții de drumuri, așa cum prevede SR  

EN 13459/2011 Produse pentru marcare rutieră. Eşantionare din stoc şi încercări. 

  În situația în care comisia de recepție constată deficiențe de calitate ale marcajului rutier,  

în ceea ce privește aspectul marcajului, al dozajului de vopsea, microbile  sau bile mari  de  

sticlă, a retroreflexiei, luminanței, aderenței la uzură, comisia poate hotări remedierea  

marcajului pe cheltuiala executantului.  

  La terminarea examinării, comisia va consemna observațiile și concluziile în  procesul  

verbal de recepție, cu constatările făcute, propunând directorului DRDP  admiterea cu sau  

fără obiecții a recepției, amânarea sau  respingerea ei.  

  Dacă se constată deficiențe de calitate la marcajul rutier, în ceea ce privește geometria și  

 aspectul  general, dozaj de vopsea și microbile  comisia poate hotări refacerea marcajului pe  

cheltuiala executantului și propune termene de remediere.  

  În cazul în care admiterea recepției se face cu obiecții, în procesul-verbal de recepție se  

vor indică în mod expres acele lipsuri care trebuie remediate. Termenele de remediere se vor  

conveni cu executantul.  

   

  Recepția finală la expirarea perioadei de garanție se execută în apropierea expirării  

termenului de garanție,  cu maximum 15 zile înainte de expirarea perioadei de garanție, dar  

nu mai  târziu de 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Se admit abateri de la aceste  

termene în situații speciale (condiții meteo nefavorabile).  

  Perioada de garanție este cea prevăzută în Anexa nr. 2.  

  Recepția se execută de către o comisie propusă de   conducerea DRDP și aprobată de către  

directorul general al CNAIR.  

 Presedintele  comisiei  este  directorul  adjunct  tehnic  dacă  directorul  general  al   

CNAIR  nu dispune altfel. Din comisie mai fac parte :  

     șeful biroului de Siguranța Circulației din DRDP  

     șeful serviciului Asigurarea Calității (AQ) din DRDP  
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     șeful Serviciului Întreținere Drumuri din DRDP  

     șeful SDN  

     responsabilul cu siguranța circulației  din SDN ;  

     un reprezentant al poliției rutiere , de pe raza județului pe care se face  recepția.  

     secretar  

 La recepție  participă, în calitate de asistent, un reprezentant al executantului.  

La recepție pot participa și alți invitați din partea beneficiarului. Comisia se întrunește la data 

și locul fixate de președintele comisiei.  

  Comisia  verifică  marcajul  acceptat  la  recepția  efectuată  la  terminarea  lucrărilor.  

Comisia utilizează aceleași proceduri tehnice ca și la recepția efectuată la terminarea lucrărilor de  

 marcaj.  

  Comisia analizează calitatea marcajului corespunzător garanției acordate. În caz de 

neconformitate comisia analizează factorii care au influențat scăderea duratei de viață a marcajului 

funcție de precizările din Anexa nr. 2. Dacă se constată   scăderea prematură, pe sectoare izolate, a 

parametrilor marcajelor (amovibile), determinată de fenomenele precizate în Anexa nr. 2, marcajul 

poate fi recepționat.   

Recepția se efectuează prin determinări vizuale, iar dacă acestea conduc la opinii divergente 

în cadrul comisiei, în ceea ce privește rezultatele obținute pentru rezistența la uzură, retroreflexie, 

luminanță și aderență, atunci se   fac, prin grija executantului și în prezența beneficiarului, 

măsurători cu aparate specifice. Măsuratorile se fac doar pe sectoare de drum din afara localităților, 

dar nu în zone de intersecții de drumuri, așa cum prevede SR EN 13459/2011  „ Produse pentru 

marcare rutieră. Eşantionare din stoc şi încercări. În situația în care comisia de recepție constată 

deficiențe de calitate ale marcajului rutier, în ceea ce privește aspectul marcajului, al dozajului de 

vopsea, microbile  sau bile mari  de sticlă, a retroreflexiei, luminanței, aderenței la uzură, comisia 

poate hotărî remedierea marcajului pe  cheltuiala executantului.  

  La terminarea recepției finale  comisia  va consemna constatările  și concluziile referitoare 

la calitatea marcajului recepționat, în procesul verbal de recepție finală,  împreună cu propunerea 

către directorul DRDP de admitere, cu sau fără obiecții, a recepției, de amânare sau de respingere a 

ei.  
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 În cazul în care comisia de recepție finală recomandă admiterea cu obiecții, amânarea sau 

respingerea recepției, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. În 

această situație administratorul drumului va reține din garanția de bună execuție contravaloarea 

lucrărilor necorespunzătoare până la remedierea deficiențelor constatate.  

   

 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

SR 1244-2:2004 Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Partea 2: Instalaţii 

neautomate - Prescripţii 

SR EN 1423:2012 Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, 

granule antiderapante şi amestecul acestor două componente 

SR EN 1424:1999 Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate 

SR EN 

1436+A1:2009 

Produse pentru marcare rutieră. Performanţa marcajelor rutiere pentru 

utilizatorii drumului 

SR EN 1463-1:2009 Produse pentru marcare rutieră. Butoane reflectorizante. Partea 1: Condiţii 

iniţiale de performanţă 

SR EN 1463-2:2002 Produse pentru marcarea rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 2: 

Încercare rutieră 

SR EN 1793-1:2013  Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de 

încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 1: 

Caracteristici intrinseci ale absorbţiei acustice 

SR EN 1793-2:2013  Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de 

încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 2: 

Caracteristici intrinseci ale izolaţiei la zgomote aeriene în condiţii de câmp 

acustic difuz 

SR EN 1793-3:1999 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metodă de 

încercare pentru determinarea performanţei acustice. Partea 3: Spectrul 

sonor standardizat al circulaţiei 

SR EN 1794-1:2011 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performanţe 

neacustice. Partea 1: Performanţe mecanice şi cerinţe de stabilitate 

SR EN 1824:2012 Produse pentru marcare rutieră. Încercări rutiere 

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 

1: Clasificare, simboluri şi amplasare 

SR 1848-2:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 

2: Condiţii tehnice 

SR 1848-3:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 

3: Scriere, mod de alcătuire 

SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Amplasare şi 

funcţionare 

STAS 1848/5-82 Semnalizare rutieră. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Condiţii 
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tehnice de calitate 

SR 1848-7:2015 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere 

SR EN 12352:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare 

şi de securitate 

SR EN 12368:2015  Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 

SR EN 12676-1:2002 Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici 

SR EN 12676-2:2002 Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 2: Metode de încercare 

SR EN 13459:2011 Produse pentru marcare rutieră. Eşantionare din stoc şi încercări 

AND – 

CESTRIN/1998 

Instructiuni tehnice pentru marcaje rutiere 

 



 

 

Anexa nr. 1 

 

FIȘA TEHNICĂ CARACTERISTICI PRODUSE MARCARE 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 

Nr. 

Crt. 

  Solvent organic Solvent apa 

1 Denumire vopsea conform fabricant   

2 Caracterizare vopsea  - - 

2.1 Aspect fizic si culoare conform fabricant   

2.2 Tip liant acrili

c 

  

2.3 Densitate conform fabricant   

2.4 Vascozitate (secunde sau UK) conform fabricant   

2.5 Continut substante nevolatile (care se aplica pe drum) min 

75% 

  

2.6 Continut cenuse la 950˚C (% greutate) min 38% min 45% 

2.7 Temperatura de inflamare (˚C) conform fabricant  - 

2.8 Diluant (tip) conform fabricant   

2.9 Timp depozitare in ambalaj conform fabricant min 1 an min 6 luni 

3 Caracterizare peliculogena  - - 

 

 

3.1. 

Buletin BAST Nr., conform SR-EN-1436/A1:2004 pentru grosime 

pelicula de: 400μ; 600μ; 

Pentru aceste grosimi se vor specifica timpii de uscare, 

dozajele de produse si microbile (produs antiderapant), valori 

ale Retroreflexiei, Luminantei, Rezistenta la uzura si Aderenta 

 

 

pentru minim 2 MIO 

  

4 Identificarea calitatii produselor de marcare si pulverizare  - - 

4.1 Vopsea buletin cu confirmare 

numar buletin 

B A S T  

  

 

4.2 

Microbile, bile mari si produse antiderapante corespunzator SR-EN- 

1423:2012 

 

conform fabricant 

  

5 Conditii de aplicare  - - 
5.1 Conditii atmosferice    

 Temp. aer conform fabricant >+2˚C >+10˚C 

 Temp. suprafata drum conform fabricant 2˚…70C 10˚…70C 



 

 

 HR % conform fabricant max 85% max 85% 
5.2 Conditii tehnologice    

 Masina de marcaj conform fabricant   

6 Coordonate cromatice corespunzator SR-EN-1436/A1:2004 conform fabricant   

7 Toxicitate si protectia mediului ambiant, in UE si in Romania conform fisa de 

siguranta 

  

 

8 

Masuri de siguranta la transport, manipulare, depozitare, combaterea 

incendiilor si protectia personala, in UE si in Romania 

 

conform fisa de 

siguranta 

  

9 Expediere conform fabricant   

 

NOTA:  Datele din coloanele 3 si 4 vor fi completate de catre ofertanti si insotite de documentele de referinta 



 

 

Anexa nr. 2 

 

 

DURATA DE GARANTIE A MARCAJLOR RUTIERE REALIZATE CU VOPSELE LICHIDE MONOCOMPONENTE 

PE BAZA DE SOLVENTI ORGANICI SAU APA 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. 

 

 

 

 

 

Tipul drumului 

 

 

Tipodimensiuni marcaj 

 

DRUMURI CU 4 - 6 BENZI DE 

CIRCULATIE 

 

DRUMURI CU 2 - 3 BENZI DE 

CIRCULATIE 

 

MZA vehicule 

fizice 

 

 

 

< 3500 

 

 

 

3501 - 8000 

 

 

 

8001 - 10000 

 

 

 

> 10.001 

 

 

 

< 3500 

 

 

 

3501 - 8000 

 

 

 

8001 - 10000 

 

 

 

> 10.001 

 

 

Tipul marcajului 

grosime 

film ud de 

vopsea 

(microni) 
 

 

1 

 

 

Autostrazi 

delimitare p.c. linga ZM 400 - - - 8 - 10 

luni 

- - - - 

delimitare p.c. linga BSU 500 - - - 8 - 10 

luni 

- - - - 
separare benzi 500 - - - 8 - 10 

luni 

- - - - 

600 - - - 8 - 10 

luni 

- - - - 

 

 

2 

 

DN europene 

DN principale 

axial 500 12 luni 10 - 12 luni 10 luni 8 - 10 

luni 

7 - 8 luni 6 - 7 luni 6 luni 

separare benzi 500 10 luni 8 - 10 luni 8 luni 8 - 10 

luni 

7 - 8 luni 6 - 7 luni 6 luni 

delimitare p.c. 500 10 luni 8 - 10 luni 8 luni 8 - 10 

luni 

7 - 8 luni 6 - 7 luni 6 luni 

 

3 

DN secundare axial 500 - - - - 6 - 8 luni - - 

delimitare p.c. 400 - - - - 6 - 8 luni - - 

4 Toate drumurile transversale si diverse 600 7 - 8 

luni 

6 - 7 luni 4 - 5 luni 7 - 8 luni 6 - 7 luni 4 - 5 luni 

 

Nota 1: Marcajele rutiere realizate cu produse in doi componenti aplicabile la rece, termoplastice care se aplica prin topire la cald, prefabricte, mase 

plastice in sistem continuu sau profilat trebuie sa aiba durata de garantie de minimum 2 ori mai mare decat ale celor realizate cu vopsele 

lichide monocomponente cu solventi organici sau apa. 

Nota 2: Se accepta scaderea performantelor marcajelor rutiere (retroreflexie si luminanta) in timpul anului datorita prezentei necontrolabile pe 



 

 

drum a prafului, noroiului, apei, produselor antiderapante, petroliere si a altor factori poluanti generati de mediul inconjurator, iar pe 

betonul de ciment inclusiv a reactiilor chimice continue ale acestuia. 

Nota 3: Marcajele efectuate pe tratamente cu pietris, pavaje, tratamente cu materiale neanrobate sau foarte rugoase, 

betoane vechi uzate, lustruite, intersectii de drumuri modernizate cu drumuri neasfaltate, pe care se desfasoara trafic agricol, in localitati, 

sectoare cu exudatii sau alte fenomene de interafata care influenteaza negativ adeziunea vopselei, curbe deosebit de periculoase, suprafete 

bituminoase proaspat executate, acostamente neconsolidate, fara vegetatie, sunt considerate marcaje amovibile si nu au durata de garantie. 
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Anexa 3  

  Prezenta anexa la Caietul de Sarcini, vine să specifice condițiile tehnice, tehnologiile și 

tipurile de material ce se vor pune în operă în cadrul proiectului de execuție. Aceasta reprezintă o 

selecție din caietul de sarcini pentru lucrările de modernizare și construcție de noi drumuri, cu 

evidențierea celor potrivite pentru condițiile de trafic, climatice și de siguranță rutieră specifice 

acestui proiect. Totodată această selecție s-a făcut și pe baza punctului de vedere al Direcției 

Siguranței Circulației.  

   

 EXECUȚIA MARCAJELOR RUTIERE PERMANENTE  

   

 MARCAJ LONGITUDINAL ȘI DIVERS  

   

 Tip material:-Marcajul rutier se va realiza cu materiale având la bază vopsea în doi componenți sau 

termoplastic, cu grosimea de 3000 microni, care au o durată de viață de minimum ani.  

   

 Tehnologie de aplicare:-marcajul se va executa în grosime medie de 3000 microni pe toate 

suprafețele marcate, inclusiv marcajul rezonator marginal; excepție face marcajul rezonator 

transversal, unde pentru obținerea efectului de calmare a traficului dorit, prima bandă se execută în 

grosime de 4000 microni iar următoarele cresc progresiv la 6000 microni (în total 6 benzi 

transversale per set).  

   

 Marcajul lateral pentru delimitarea primei benzi de circulație de banda de urgență se vor face cu 

efect rezonator, fiind aplicate dintr-o singură trecere, cu o înălțime a stratului de bază de 3 mm și o 

înălțime a elementelor rezonatoare de 6 mm.  

 Marcajul lateral se va întrerupe din 10,00m în 10,00 m, pe câte 5,00 cm, pentru a se asigură în 

acest fel scurgerea apelor pluviale, evitându-se astfel apariția acvaplanarii.  

 Distanță  dintre  două  elemente  rezonatoare  succesive  va  fi  de  circa  150  mm  iar  lungimea 

elementului rezonator va fi de circa 50 mm.  
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 MARCAJ CU ELEMENTE PREFABRICATE  

   

 Tip material:-simbolurile sunt executate de către producători specializați, din material termoplast 

în grosime de 3000 microni, cu respectarea codului de culoare specificat de SR EN 1848 pentru 

marcaje și indicatoare rutiere.  

   

 Tehnologie de aplicare:-elementele pre-formate se aplică la cald, cu încălzirea substratului cu o 

flacără deschisă cu gaz până la atingerea temperaturii specificate de fișa tehnică a producătorului, 

urmată de aplicarea și presarea uniformă a elementului de semnalizare pe substrat. Funcție de 

natura substratului, se vor folosi substanțe de pre-tratare (primer), astfel încît să se obține o bună 

aderență.  
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LISTE DE CANTITĂȚI LUCRĂRI 
 

  



lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

3.1. Studii 2.500,000 475,000 2.975,000

3.1.1. Studii de teren 2.500,000 475,000 2.975,000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000

3.1.3. Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000

3.3. Expertiza tehnica 2.500,000 475,000 2.975,000

3.5. Proiectare 29.500,000 5.605,000 35.105,000

3.5.1. Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 10.000,000 1.900,000 11.900,000

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 2.000,000 380,000 2.380,000

3.7. Consultanta 0,000 0,000 0,000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,000 0,000 0,000

3.7.2. Auditul financiar 0,000 0,000 0,000

3.8. Asistenta tehnica 15.000,000 2.850,000 17.850,000

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5.000,000 950,000 5.950,000

3.8.1.1. pe perioada executiei 5.000,000 950,000 5.950,000

3.8.2. Diriginte de santier 10.000,000 1.900,000 11.900,000

54.500,000 10.355,000 64.855,000

pag.1

3.8.1.2.
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC 0,000 0,000 0,000

Total capitol 3

3.5.4.
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / 

acordurilor / autorizatiilor 5.000,000 950,000 5.950,000

3.5.5.
Verificarea tehnica de calitatea a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie
4.500,000 855,000 5.355,000

3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
0,000 0,000 0,000

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general
10.000,000 1.900,000 11.900,000

Total capitol 1

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 
3.000,000 570,000 3.570,000

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.3.
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala
0,000 0,000 0,000

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

ASFALTARE RETEA STRADALA IN ORASUL SOVATA, JUDETUL MURES

curs lei / euro 4,8736 la data de 03.12.2020 curs B.N.R

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 

TVA)
TVA

Valoare cu TVA



lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1. Constructii si instalatii 554.820,000 105.415,800 660.235,800

4.1.1. Lucrari de constructii infrastructura rutiera 554.820,000 105.415,800 660.235,800

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000

4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000

554.820,000 105.415,800 660.235,800

5.1. Organizare de santier 25.000,000 4.750,000 29.750,000

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 25.000,000 4.750,000 29.750,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6.378,020 0,000 6.378,020

5.2.1. Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii finantatoare 0,000 0,000 0,000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 2.899,100 2.899,100

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.899,100 2.899,100

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 59.932,000 11.387,080 71.319,080

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,000 0,000 0,000

91.310,020 16.137,080 107.447,100

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000

6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

700.630,020 131.907,880 832.537,900

579.820,000 110.165,800 689.985,800

Intocmit

        SC ONE CAD STUDIO SRL

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru 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 )

Structura Devizului General aprobata prin HG nr. 907 din 29.11.2016 publicata in MO nr. 1061 din 29.12.2016

Total capitol 5

Total capitol 4

CAPITOL 5 Alte cheltuieli 

5.2.3.
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 
579,820 579,820

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / 

desfiintare
0,000 0,000

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj
0,000 0,000 0,000

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
0,000 0,000 0,000

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 

TVA)
TVA

Valoare cu TVA



lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1. Constructii si instalatii

4.1.1. Carosabil 455.430,000 86.531,700 541.961,700

4.1.2. Acostament 27.000,000 5.130,000 32.130,000

4.1.3. Trotuare 0,000 0,000 0,000

4.1.4. Borduri de trotuar 0,000 0,000 0,000

4.1.5. Borduri stradale 0,000 0,000 0,000

4.1.6. Podete de acces 39.200,000 7.448,000 46.648,000

4.1.7. Parapet de protectie 0,000 0,000 0,000

4.1.8. Santuri trapezoidale de beton 14.805,000 2.812,950 17.617,950

4.1.9. Podete tubulare 8.600,000 1.634,000 10.234,000

4.1.10. Podete din cadre prefabricate 0,000 0,000 0,000

4.1.11. Zid de sprijin 0,000 0,000 0,000

4.1.12. Canalizare pluviala 0,000 0,000 0,000

4.1.13. Camin de inspectie 0,000 0,000 0,000

4.1.14. Gura de scurgere 0,000 0,000 0,000

4.1.15. Mutare stalp electric 0,000 0,000 0,000

4.1.16. Ridicare la cota utilitati 7.500,000 1.425,000 8.925,000

4.1.17. Rigola carosabila 0,000 0,000 0,000

4.1.18. Rigola de acostament 0,000 0,000 0,000

4.1.19. Semnalizare pe verticala 640,000 121,600 761,600

4.1.20. Semnalizare pe orizontala 1.645,000 312,550 1.957,550

554.820,000 105.415,800 660.235,800

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

4.3.1. Iluminat public 0,000 0,000 0,000

4.3.2. Canalizatie fibra optica 0,000 0,000 0,000

4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

554.820,000 105.415,800 660.235,800

Intocmit

           SC ONE CAD STUDIO SRL

DEVIZUL OBIECTULUI

STRADA RACHITEI

curs lei / euro 4,8736 la data de 03.12.2020 curs B.N.R

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 

TVA)
TVA

Valoare cu TVA

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL I - subcap. 4.1.

TOTAL II - subcap. 4.2. 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj
0,000 0,000 0,000

Total deviz pe obiect ( Total I + Total II + Total III )

Structura Devizului General aprobata prin HG nr. 907 din 29.11.2016 publicata in MO nr. 1061 din 29.12.2016

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport
0,000 0,000 0,000

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
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Proiect: ASFALTARE STRADA RACHITEI IN 
ORASUL SOVATA, JUDETUL MURES 

OBIECTIV: ASFALTARE STRADA RACHITEI IN ORASUL 
SOVATA, JUDETUL MURES 

Beneficiar: ORASUL SOVATA, JUDETUL MURES 

Proiectant: SC ONE CAD STUDIO SRL 

- lei - 

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA 

 
Nr. 

 
Capitolul de lucrari 

 
U.M. 

 
Cantitatea 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   CAROSABIL 

PARTE CAROSABILA 1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.1 100 
mc 

 17.43 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      

TSC02D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.2 tona  3,137.57 Transportul rutier al...pamantului sau molozului 
cu autobasculanta      

TRA01A...P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.3 mc  997.15 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), 
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, 
antigeliva si anticapilara, cu asternere 
mecanica;      

DA06B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.4 tona  2,222.34 Transportul rutier BALAST cu autobasculanta      TRA01A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.5 tona  231.34 Transport rutier APA INDUSTRIALA 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)      

TRA05A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.6 mc  483.42 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta pentru drumuri, cu asternere  mecanica 
executate cu impanare fara innoroire;      

DA12B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.7 tona  1,031.13 Transportul rutier PIATRA SPARTA cu 
autobasculanta      

TRA01A... 
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STADIUL FIZIC:   CAROSABIL 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   CAROSABIL 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.8 tona  72.51 Transport rutier APA INDUSTRIALA 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)      

TRA05A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.9 mp  1,786.00 Curatirea mecanica in vederea aplicarii 
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase 
a straturilor suport alcatuite din : macadam sau 
pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie 
mecanica;      

DB01B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.10 100 
mp 

 17.86 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 
a imbracamintilor existente in  vvederea 
aplicarii unui strat de uzura din mixtura 
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu 
rupere rapida      

DB02D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.11 tona  0.05 Transport rutier AMORSA 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)      

TRA05A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.12 tona  0.05 Transport rutier APA INDUSTRIALA 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)      

TRA05A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.13 tona  258.91 Strat de legatura (binder) de criblura executata 
la cald cu asternere mecanica      

DB12B1 

1.13.
L 

   20018325 tona  259.69 Mixtura asfaltica tip BAD22.4      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.14 tona  259.69 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta      

TRA01A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.15 100 
mp 

 17.86 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 
a imbracamintilor existente in  vvederea 
aplicarii unui strat de uzura din mixtura 
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu 
rupere rapida      

DB02D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.16 tona  0.05 Transport rutier AMORSA 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)      

TRA05A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.17 tona  0.05 Transport rutier APA INDUSTRIALA 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)      

TRA05A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.18 mp  1,786.00 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 
cm cu asternere mecanica      

DB16H1 
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STADIUL FIZIC:   CAROSABIL 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   CAROSABIL 

1.18.
L 

   20018326 tona  167.88 Mixtura asfaltica BA16      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.19 tona  167.88 Transportul rutier BA16 cu autobasculanta      TRA01A... 

ACOSTAMENT 2 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.1 mc  88.50 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta pentru drumuri, cu asternere  mecanica 
executate cu impanare fara innoroire;      

DA12B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.2 tona  188.78 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  10 km.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.3 tona  13.28 Transport rutier materiale,semifabricate 
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe 
dist.de 10      

TRA05A10 

total transport utilaj manopera material procent 

Total Cheltuieli directe: 

Santana Recapitulatia: 

Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

Total Inclusiv Cheltuieli directe: 

Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 

Profit 

Total Inclusiv Beneficiu: 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   SANTURI DE PAMANT 

SANT DE PAMANT 1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.1 100 
mc 

 2.22 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in 
:...pamant imbibat cu apa descarcare auto in 
teren catg 1 in condtiile gospodaririi apelor      

TSC02C21 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.2 tona  400.34 Transportul rutier al...pamantului sau molozului 
cu autobasculanta      

TRA01A...P 

total transport utilaj manopera material procent 

Total Cheltuieli directe: 
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STADIUL FIZIC:   SANTURI DE PAMANT 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

Santana Recapitulatia: 

Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

Total Inclusiv Cheltuieli directe: 

Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 

Profit 

Total Inclusiv Beneficiu: 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

Podet tubular Dn600 1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.1 ora  20.00 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in 
teren cu infiltratii puternice de apa,executate 
cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)      

TSA24A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.2 100 
mc 

 0.35 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in 
:...pamant cu umiditate naturala descarcare 
auto in teren catg 2      

TSC02D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.3 tona  63.00 Transportul rutier al...pamantului sau molozului 
cu autobasculanta      

TRA01A...P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.4 100 
mp 

 0.20 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor 
cudenivelari de 10-20cm,in teren foarte tare      

TSE01XD 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.5 mc  6.00 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv      

TSD04D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.6 mc  14.00 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), 
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, 
antigeliva si anticapilara, cu asternere 
manuala;      

DA06A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.7 tona  31.20 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta      

TRA01A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.8 mc  2.50 Turnare beton simplu b75 in 
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. 
manual      

PB02A1 

1.8.L    2100957 mc  2.52 Beton de ciment  C12/15      
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STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.9 tona  6.00 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera 
de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.10 mp  10.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.11 mc  2.40 Turnare  beton simp. b100 in elev. 
culei,aripi,zid,timpan...manual      

PB06A1 

1.11.
L 

   2100995 mc  2.42 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.12 tona  5.81 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.13 mp  24.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.14 m  7.00 Montare  tub circ. beton prec .l=5m dn 600   
premo      

ACC08C1 

1.14.
L 

   6418950 buc  1.41 Tub aduct.  premo D = 600 p = 10   L = 5 
b600sbp islgc t2027      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.15 ora  2.00 Macara pe...pneuri 10-14,9tf      AUT6729 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.16 tona  4.50 Transportul rutier tub cu autocamionul      TRA02A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.17 kg  80.00 Confectionarea armaturilor din otel beton 
pentru beton armat în elemente de constructii 
turnate în cofraje, exclusiv cele executate în 
cofraje glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii 
obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 
10 - 16 mm      

CZ0302B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.18 kg  80.00 Montare  armaturi pentru beton armat  in 
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod 
grinzi drepte,cadre etc.      

PD01A1 
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STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.19 tona  0.08 Transportul rutier armaturi cu autocamionul      TRA02A... 

Camera de cadere 2 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.1 ora  3.00 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in 
teren cu infiltratii puternice de apa,executate 
cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)      

TSA24A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.2 100 
mc 

 0.06 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in 
:...pamant cu umiditate naturala descarcare 
auto in teren catg 2      

TSC02D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.3 tona  10.80 Transportul rutier al...pamantului sau molozului 
cu autobasculanta      

TRA01A...P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.4 mp  2.90 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa 
compactare de : 5 cm.      

IFB09A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.5 tona  0.20 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  10 km.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.6 mc  0.90 Turnare beton simplu b75 in 
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. 
manual      

PB02A1 

2.6.L    2100995 mc  0.91 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.7 tona  2.18 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.8 mc  2.20 Turnare  beton simp. b100 in elev. 
culei,aripi,zid,timpan...manual      

PB06A1 

2.8.L    2100995 mc  2.22 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.9 tona  5.33 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 
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STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.10 mp  16.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.11 mp  12.00 Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm 
ochiurile 100x100mm      

TE06C1 

Aripi 3 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.1 mp  4.00 Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc 
in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, 
impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea 
pereului de: 10 cm.      

IFA03C1 

3.1.L    2100995 mc  0.40 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.2 tona  0.96 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera 
de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.3 mc  0.75 Turnare beton simplu b75 in 
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. 
manual      

PB02A1 

3.3.L    2100945 mc  0.76 Beton de ciment   C12/15   stas  3622      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.4 tona  1.82 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.5 mp  6.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.6 mc  1.20 Turnare  beton simp. b100 in elev. 
culei,aripi,zid,timpan...manual      

PB06A1 

3.6.L    2100995 mc  1.21 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.7 tona  2.90 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera 
de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.8 kg  65.00 Confectionarea armaturilor din otel beton 
pentru beton armat în elemente de constructii 
turnate în cofraje, exclusiv cele executate în 
cofraje glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii 
obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 
10 - 16 mm      

CZ0302B1 
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STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=7 M - 1 BUC 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.9 kg  65.00 Montare  armaturi pentru beton armat  in 
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod 
grinzi drepte,cadre etc.      

PD01A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.10 tona  0.07 Transportul rutier armaturi cu autocamionul      TRA02A... 

total transport utilaj manopera material procent 

Total Cheltuieli directe: 

Santana Recapitulatia: 

Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

Total Inclusiv Cheltuieli directe: 

Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 

Profit 

Total Inclusiv Beneficiu: 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=15 M - 1 BUC 

Podet tubular Dn600 1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.1 ora  20.00 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in 
teren cu infiltratii puternice de apa,executate 
cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)      

TSA24A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.2 100 
mc 

 0.35 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in 
:...pamant cu umiditate naturala descarcare 
auto in teren catg 2      

TSC02D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.3 tona  63.00 Transportul rutier al...pamantului sau molozului 
cu autobasculanta      

TRA01A...P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.4 100 
mp 

 0.20 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor 
cudenivelari de 10-20cm,in teren foarte tare      

TSE01XD 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.5 mc  6.00 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 
1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in 
parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv      

TSD04D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.6 mc  14.00 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), 
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, 
antigeliva si anticapilara, cu asternere 
manuala;      

DA06A1 
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STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=15 M - 1 BUC 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=15 M - 1 BUC 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.7 tona  31.20 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta      

TRA01A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.8 mc  2.50 Turnare beton simplu b75 in 
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. 
manual      

PB02A1 

1.8.L    2100957 mc  2.52 Beton de ciment  C12/15      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.9 tona  6.00 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera 
de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.10 mp  10.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.11 mc  2.40 Turnare  beton simp. b100 in elev. 
culei,aripi,zid,timpan...manual      

PB06A1 

1.11.
L 

   2100995 mc  2.42 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.12 tona  5.81 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.13 mp  24.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.14 m  15.00 Montare  tub circ. beton prec .l=5m dn 600   
premo      

ACC08C1 

1.14.
L 

   6418950 buc  3.03 Tub aduct.  premo D = 600 p = 10   L = 5 
b600sbp islgc t2027      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.15 ora  3.00 Macara pe...pneuri 10-14,9tf      AUT6729 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.16 tona  9.64 Transportul rutier tub cu autocamionul      TRA02A... 
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STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=15 M - 1 BUC 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=15 M - 1 BUC 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.17 kg  80.00 Confectionarea armaturilor din otel beton 
pentru beton armat în elemente de constructii 
turnate în cofraje, exclusiv cele executate în 
cofraje glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii 
obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 
10 - 16 mm      

CZ0302B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.18 kg  80.00 Montare  armaturi pentru beton armat  in 
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod 
grinzi drepte,cadre etc.      

PD01A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.19 tona  0.08 Transportul rutier armaturi cu autocamionul      TRA02A... 

Camera de cadere 2 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.1 ora  3.00 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in 
teren cu infiltratii puternice de apa,executate 
cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)      

TSA24A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.2 100 
mc 

 0.06 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in 
:...pamant cu umiditate naturala descarcare 
auto in teren catg 2      

TSC02D1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.3 tona  10.80 Transportul rutier al...pamantului sau molozului 
cu autobasculanta      

TRA01A...P 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.4 mp  2.90 Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa 
compactare de : 5 cm.      

IFB09A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.5 tona  0.20 Transportul rutier 
al...materialelor,semifabricatelor cu 
autobasculanta pe dist.=  10 km.      

TRA01A10 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.6 mc  0.90 Turnare beton simplu b75 in 
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. 
manual      

PB02A1 

2.6.L    2100995 mc  0.91 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.7 tona  2.18 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 
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STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=15 M - 1 BUC 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.8 mc  2.20 Turnare  beton simp. b100 in elev. 
culei,aripi,zid,timpan...manual      

PB06A1 

2.8.L    2100995 mc  2.22 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.9 tona  5.33 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.10 mp  16.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

2.11 mp  12.00 Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm 
ochiurile 100x100mm      

TE06C1 

Aripi 3 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.1 mp  4.00 Pereu din placi de beton simplu, turnat pe loc 
in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata, 
impartita prin rosturi de 2,5 cm, cu grosimea 
pereului de: 10 cm.      

IFA03C1 

3.1.L    2100995 mc  0.40 Beton de ciment    C35/45      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.2 tona  0.96 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera 
de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.3 mc  0.75 Turnare beton simplu b75 in 
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. 
manual      

PB02A1 

3.3.L    2100945 mc  0.76 Beton de ciment   C12/15   stas  3622      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.4 tona  1.82 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.5 mp  6.00 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din 
panouri cu placaj p cu suprafete...plane      

PC02A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.6 mc  1.20 Turnare  beton simp. b100 in elev. 
culei,aripi,zid,timpan...manual      

PB06A1 

3.6.L    2100995 mc  1.21 Beton de ciment    C35/45      
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STADIUL FIZIC:   PODET TUBULAR D600 L=15 M - 1 BUC 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.7 tona  2.90 Transportul rutier al betonului cu autobetoniera 
de...5,5mc      

TRA06A... 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.8 kg  65.00 Confectionarea armaturilor din otel beton 
pentru beton armat în elemente de constructii 
turnate în cofraje, exclusiv cele executate în 
cofraje glisante fasonarea barelor pentru 
pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii 
obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 
10 - 16 mm      

CZ0302B1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.9 kg  65.00 Montare  armaturi pentru beton armat  in 
fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod 
grinzi drepte,cadre etc.      

PD01A1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

3.10 tona  0.07 Transportul rutier armaturi cu autocamionul      TRA02A... 

total transport utilaj manopera material procent 

Total Cheltuieli directe: 

Santana Recapitulatia: 

Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

Total Inclusiv Cheltuieli directe: 

Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 

Profit 

Total Inclusiv Beneficiu: 

OBIECTUL:   STRADA RACHITEI 

STADIUL FIZIC:   SEMNALIZARE RUTIERA 

SEMNALIZARE RUTIERA 1 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.1 buc  2.00 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de 
circulatie rutiera din :...metal, confectionati 
industrial ;      

DF18A1 

1.1.L    2100957 mc  0.20 Beton de ciment    B 200   stas  3622      

1.1.L    6301793 buc  2.00 Stilp metalic confectionat industrial      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.2 buc  2.00 Montarea indicatoarelor pentru circulatia 
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un 
stalp gata plantat;      

DF19A1 

1.2.L    7103887 buc  2.00 Indicator - conf SR1848-1-2011      

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.3 tona  0.48 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 
autobetoniera de...5,5mc      

TRA06A... 
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STADIUL FIZIC:   SEMNALIZARE RUTIERA 

material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

1.4 km  0.66 Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, 
cu intreruperi sau continue, executate 
mecanizat cu vopsea de  email cu microbile 
de sticla;      

DF16A1 

total transport utilaj manopera material procent 

Total Cheltuieli directe: 

Santana Recapitulatia: 

Contributia 
asiguratorie pentru 
munca 

Total Inclusiv Cheltuieli directe: 

Cheltuieli indirecte 

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 

Profit 

Total Inclusiv Beneficiu: 

Cheltuieli directe: 

Recapitulatie: 

TOTAL GENERAL (faraTVA): 

TVA: 

TOTAL GENERAL: 

       INTOCMIT 
SC ONE CAD STUDIO SRL 

 



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICUL GENERAL DE 

REALIZARE A INVESTIȚIEI 

PUBLICE 
 

  



1 Terasamente 

2 Infrastructura

3 Suprastructura

4 Dispozitive pt. scurgerea apelor

5 Lucrari de arta

INTOCMIT

SC ONE CAD STUDIO SRL

Proiect nr. 27/2020

Nr. 

Crt
Categoria de lucrari ANUL I

LUCRARI DEFALCATE PE LUNI

ASFALTARE STRADA RACHITEI IN ORASUL SOVATA, JUDETUL MURES

I II



 

 

SC ONE CAD STUDIO SRL 
Stejeriș nr 66, Acățari, Mureș 

J26 / 766 / 2013  
CUI 32057544 

Tel.0744 58 46 40 
www.drumurisicladiri.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL B 

PIESE DESENATE 
 

  


	01 PT STRADA RACHITEI.pdf (p.1-23)
	TITL CAIET DE SARCINI.pdf (p.24)
	1. LUCRARI DE TERASAMENTE.pdf (p.25-35)
	2. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA.pdf (p.36-47)
	3. FUNDATII DE BALAST.pdf (p.48-57)
	4. MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA  CALD_2018.pdf (p.58-84)
	5. INDICATOARE RUTIERE.pdf (p.85-107)
	6. MARCAJE RUTIERE.pdf (p.108-131)
	TITL LISTE DE CANTITATI.pdf (p.132)
	DG.pdf (p.133-134)
	DO.pdf (p.135)
	F3.pdf (p.136-148)
	TITL GRAFIC.pdf (p.149)
	04 Grafic de realizare.pdf (p.150)
	TITL DESENE.pdf (p.151)

