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CAPITOLUL 1. 
GENERALITĂTI 

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia 

straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor 
publice si ale străzilor. 

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie să  fie Indeplinite de materialele de constructie 
folosite, prevăzute In SR 662 Si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400. 

ART.2. PREVEDERI GENERALE 
2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizează  Intr-unul sau mai 

multe straturi, In functie de grosimea stabilită  prin proiect si variază  conform prevederilor STAS 
6400, ?titre 15 Si 30 cm. 

2.2. Antreprenorul este obligat să  asigure măsurile organizatorice si tehnologice 
corespunzătoare pentru respectarea strictă  a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator 
autorizat, efectuarea tuturor Incercărilor si determinărilor rezultate din aplicarea prezentului 
caiet de sarcini. 

2.4. Antreprenorul este obligat să  efectueze, la cererea "Beneficiarului", verificări 
suplimentare fată  de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

2.5. in cazul 'In care se vor constata abateri de la prezentul let de sarcini, 
"Beneficiarul" va dispune Intreruperea executiei lucrărilor si luarea mă  
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CAPITOLUL II 
MATERIALE 

ART.3. AGREGATE NATURALE 
3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec 

optimal, cu granula maximă  de 63 mm. 
3.2. Balastul trebuie să  provină  din roci stabile, nealterabile la aer, apă  sau inghet, nu 

trebuie să  contină  corpuri străine vizibile (bulgări de părnânt, cărbune, lemn, resturi vegetale) 

sou elemente alterate. 
3.3. in conformitate cu prevederile SR 662, pct. 2.3.4.2 balastul si balastul amestec 

optimal, pentru a fi folosite în stratul de fundatie, trebuie să  indeplinească  caracteristicile 

calitative arătate în tabelul 1. 
Tabel 1 

CARACTERISTICI 
CONDITII DE ADMISIBILITATE METODE DE 

VERIFICARE 
CONFORM 

AMESTEC 
OPTIM 

FUNDATII 
RUTIERE 

COMPLETAREA 
SISTEMULUI 
RUTIER LA 

iNGHET-DEZGHET 
-STRAT DE 

FORMA- 
Sort 0-63 0-63 0-63 - 
Continut de fractiuni °Ai STAS 1913/5 

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

STAS 
1606 

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 

STAS 
730 

Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 30 
Uzura Cu masina tip Los Angeles 

(LA) % max. 
30 50 50 

3.4. Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 
16-25, 25-63, fie direct din balast, dacă  indeplineste conditiile din tabelul 1. 

3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal 
stint arătate în tabelul 2. 

Domeniu de Limita Treceri 'in % din greutate prin sitele sau ciururile Cu dimensiuni de ... 
in mm 

granulozitat 0,02 0,2 1 4 8 25 6.3 
e 

Inferioară  0 4 12 28 35 60 100 
0-63 

superioară  3 10 22 38 50 75 100 

3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in 
depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitătii acestuia. 
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Aprovizionarea la locul de punere in operă  se va face numai după  efectuarea testelor de 
laborator complete, pentru a verifica dacă  agregatele din depozite Indeplinesc cerintele 
prezentului caiet de sarcini si după  aprobarea Inginerului. 

3.7. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitătii balastului sau balastului 
amestec optimal astfel: 

intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor; 
intr-un registru (registru pentru incercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate 
de laborator. 
3.8. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de 

cantitatea necesară  si de esalonarea lucrărilor. 
3.9. in cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea Si 

depozitarea acestora se va face astfel Trick să  se evite amestecarea materialelor aprovizionate 
din surse diferite. 

3.10. in cazul 'in care la verificarea calitătii balastului sau a balastului amestec optimal 
aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se 
corectează  cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinire3 conditiilor calitative 
prevăzute. 
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ART.4. APA 
Apa necesară  compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să  

provină  din reteaua publică  sau din alte surse, dar în acest din urmă  caz nu trebuie să  contină  
nici un fel de particule în suspensie. 

ART.5. CONTROLUL CALITĂTII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC 
OPTIMAL iNAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 

Controlul calitătii se face de către Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu 
prevederile cuprinse 'in tabelul 3. 

Tabel 3 

Actiunea, procedeul de 
veriflcare 

sau caracteristici ce se veriflcă  

Frecventa minimă  Metoda de 
determinare 

conform La aprovizionare La locul de punere In 
operă  

\_ 0 1 2 3 • 4 

1 Examinarea datelor Inscrise In 
certificatul de calitate sau 
certificatul de garantie 

La flecare lot 
aprovizionat - - 

2 Determinarea granulometrică. 
Echivalentul de nisip. 
Neomogenitatea balastului 

0 probă  la fiecare 
lot aprovizionat, de 
500 tone, pentru 
fl ecare sursă  (dacă  
este cazul pentru 
fiecare sort) 

- 

STAS 
4606 
STAS 
730 

3 Umiditate - 

0 probă  pe schimb 
(si sort) înainte de 
începerea lucrărilor si 
on de căte on se 
observă  o schimbare 
cauzată  de conditii 
meteorologice 

STAS 
4606 

4 
Rezistente la uzura cu masina 
tip Los Angeles (LA) 

0 probă  la flecare 
lot aprovizionat 
pentru flecare sursă  
(sort) la flecare 
5000 tone 

- 
STAS 
730 
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CAPITOLUL III 
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal 

se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrărilor de 

executie. 
Prin incercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabileste: 

du max.P.M.= greutatea volumică  In stare uscată, maxima exprimată  in g/cmc 

Wopt P.M. = umiditate optimă  de compactare, exprimată  in %. 

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină  de laboratorul santierului pe 

probe prelevate din lucrare si anume: 
du ef = greutatea volumică, in stare uscată, efectivă, exprimată  in g/cmc 
W ef = umiditatea efectivă  de compactare, exprimată  in % 

in vederea stabilirii gradului de compactare gc. 
d.u.ef. 

gc. =  x100 
du max.PM 

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmări realizarea gradului de compactare 
arătat la art.13. 

CAPITOLUL IV 
PUNEREA ÎN OPERA A BALASTULUI 

ART.8. MĂSURI PRELIMINARE 
8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece 

numai după  receptionarea lucrărilor de terasamente, sau de strat de form, in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucră ri. 

8.2. inainte de inceperea lucrărilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele 
necesare punerii in operă  a balastului sau balastului amestec optimal. 

8.3. inainte de asternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din 
fundatii: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub 
rigole si racordurile stratulut de fundatie la acestea, precum si alte lucrări prevăzute In acest 
scop in proiect. 

8.4. in cazul straturilor de fundatie prevăzute pe intreaga platformă  a drumului, cum 
este cazul la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzuta a se face printr-
un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuării apelor în once punct 
al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului. 

8.5. in cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de 
a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosită, 
acestea fiind consemnate in registrul de santier. 
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ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII ÎN OPERA A BALASTULUI SAU A 
BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 

9.1. inainte de Inceperea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să  efectueze o 

experimentare pe un tronson de probă  in lungime de minimum 30 m si o %time de cel putin 

3,40 m (dublul lătimii utilajului de compactare). 
Experimentarea are ca scop stabilirea, în conditii de executie curentă  pe santier, a 

componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea 
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de răspăndire, 

pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corectă. 
9.2. Compactarea de probă  pe tronsonul experimental se va face in prezenta 

Inginerului, efectuând controlul compactării prin incercări de laborator, stabilite de comun acord 
si efectuate de un laborator de specialitate. 

În cazul in care gradul de compactare prevăzut nu poate fl obtinut, Antreprenorul va 

trebui să  realizeze o nouă  incercare, după  modificarea grosimii stratului sau a utilajului de 
compactare folosit. 

Aceste incercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării Si anume: 
grosimea maximă  a stratului de balast pus in operă; 
conditiile de compactare (verificarea eficacitătii utilajelor de compactare si intensitatea 
de compactare a utilajului). 

Intensitatea de compactare = Q/S 
Q = volumul de balast pus in operă, în unitatea de timp (oră, zi, schimb), exprimat in mc 
S = suprafata compactată  in intervalul de timp dat, exprimată  in mp. 

În cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, In tandem, suprafetele compactate de fiecare 
utilaj se cumulează. 

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca 
sector de referintă  pentru restul lucrării. 

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna în registrul de santier, pentru 
a servi la urmărirea calitătii lucrărilor ce se vor executa. 

ART.10. PUNEREA ÎN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC 
OPTIMAL 

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se nivelează  balastul sau balastul 
amestec optimal intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevăzută  in proiect Si 
de grosimea optimă  de compactare stabilită  pe tronsonul experimental. 

Asternerea si nivelarea se face la sablon, Cu respectarea lătimilorsi pantelor prevăzute 
in proiect. 

10.2. Cantitatea necesară  de apă  pentru asigurarea umiditătii optime de compactare se 
stabileste de laboratorul de santier tinând seama de umiditatea agregatului si se adaugă  prin 
stropire. 

Stropirea va fi uniformă  evitându-se supraumezirea locală. 
10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face 

cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectăndu-se componenta 
atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia Si intensitatea Q/S de compactare. 

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizează  pe intreaga lătime a 
platformei, acostamentele se completează  si se compactează  odată  cu stratul de fundatie, astfel 
ca acesta să  fie permanent Tricadrat de acostamente, asigurându-se totodată  si măsurile de 
evacuare a apelor, conform pct. 8.3. 

10.5. Denivelările care se produc in timpul compactării straturilor de fundatie, sau care 
rămân după  compactare, se corectează  cu materiale de apart si se recompactează. Suprafetele 
cu denivelă ri mai man i de 4 cm se completează, se renivelează  si apoi se compactează  din nou. 

10.6. Este interzisă  folosirea balastului inghetat. 
10.7. Este interzisă  asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă  sau cu 

pojghită  de gheată. 
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ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A 
BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 

11.1. in timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se 

vor face, pentru verificarea compactării, Incercările si determinările arătate Tr) tabelul 4. 

Tabel 4 

NR. 
CR 
T. 

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 
VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, 

CARE SE VERIFICA 

FRECVENTE MINIME LA LOCUL 
DE PUNERE IN OPERA 

METODE DE 
VERIFICARE 
CONFORM 

1 incercare Proctor modificată  - STAS 
1913/13 

2 Determinarea umiditătii de 
compactare si corelatia umiditătii 

zilnic, dar cel putin un test la 
fiecare 250 m de banda de 
circulatie 

STAS 
4606 

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 
In stare uscată  

zilnic In minim 3 puncte pentru 
suprafete < 2.000 mp si minim 5 
puncte pentru suprafete > 2.000 
mp de strat 

STAS 
1913/15 

STAS 
12.288 

6 Determinarea capacitătii portante la 
nivelul superior al stratului de 
fundatie 

in câte două  puncte situate 'in 
proflluri transversale la distante 
de 10 m unul de altul pentru 
flecare bandă  cu lătime de 7,5 m 

Norniativ 
CD 31 

În ce priveste capacitatea portantă  la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se 
determină  prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru 
determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri 
rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31. 

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine următoarele evidente privind calitatea stratului 
executat: 

compozitia granulometrică  a balastului utilizat; 
caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modiflcat (umiditate 
optimă, densitate maximă  uscată) 
caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portant)). 

CAPITOLUL V 
CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE 
12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea 

din proiect. 
Abaterea limită  la grosime poate fl de maximum +/- 20 mm. 
Veriflcarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpurge 

stratul, la flecare 200 m de strat executat. 
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Grosimea stratului de fundatie este media măsurătorilor obtinute pe flecare sector de 
drum prezentat receptiei. 

12.2. Lătimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevăzută  
in proiect. 

Abaterile limită  la lătime pot fl +/- 5 cm. 
Verificarea lătimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului. 
12.3. Panta transversală  a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a 

imbrăcămintii sub care se execută, prevăzută  in proiect. Denivelările admisibile sunt Cu +/- 0,5 
cm diferite de cele admisibile pentru imbrăcămintea respectivă  si se măsoară  la flecare 25 m 
distantă. 

12.4. Declivitătile in profll longitudinal sunt conform proiectului. 
Abaterile limită  la cotele fundatiei din balast, fată  de cotele din proiect pot fl de +/- 10 

MM. 

ART.13. CON DITII DE COMPACTARE 
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pSnă  la 

realizarea următoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscată  maximă  
determinată  prin incercarea Proctor modificată  conform STAS 1913/13-83: 

> pentru drumurile din clasele tehnice I, II si III 
• 100%, in cel putin 95% din punctele de măsurare; 
• 98%, in cel mult 5% din punctele de măsurare la autostrăzi sifin toate punctele de 

măsurare la drumurile de clasa tehnică  II si III; 
> pentru drumurile din clasele tehnice IV si V 

• 98%, in cel putin 93% din punctele de măsurare; 
• 95%, in toate punctele de măsurare. 

Capacitatea portantă  la nivelul superior al stratului de fundatie se consideră  realizată  
dacă  valoarile deflexiunilor măsurate nu depăsesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in 
tabelul 5 (conform CD 31). 

Tabel 5 

Grosimea 
stratului de 
fundatie din 

balast sau 
balast amestec 

optimal 
h (cm) 

Valorile deflexiunii admisibile 
Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: 

Strat de 
formă  

Pă rnănturi 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 

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie să  Indeplinească  conditiile de admisibilitate 
din SR 662 si STAS 6400. 
Măsurătorile de capacitate portantă  se vor efectua in conformitate cu preveclerile 

Normativului CD 31. 
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Interpretarea măsurătorilor Cu deflectometrul Cu pârghie tip Benkerman efectuate in 
scopul calitătii executiei lucrărilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la 
suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu 
sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cu). 

Uniformitatea executiei este satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al stratului de 
fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%. 

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE 
Veriflcarea denivelărilor suprafetei fundatiei se efectuează  cu ajutorul latei de 3,00 m 

lungime astfel: 
in profil longitudinal, măsurătorile se efectuează  in axul flecărei benzi de circulatie Si nu 
pot fl mai marl de + 2,0 cm; 
in profil transversal, veriflcarea se efectuează  in dreptul profilelor arătate in project si nu 
pot fl mai marl de + 1,0 cm. 
In cazul aparitiei denivelărilor mai man decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini 

se va face corectarea suprafetei fundatiei. 

CAPITOLUL VI 
RECEPTIA LUCRARILOR 

ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA 
Receptia pe faza determinantă, stabilită  in proiect, se efectuează  conform 

Regulamentului privind controlul de stat al calitătii în constructii aprobat cu HG 272/94 si 
conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborată  de 
MLPAT Si publicată  în Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările 
prevăzute in documentatii sunt complet terminate si toate verificările sunt efectuate in 
conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14. 

Comisia de receptie examinează  lucrările si verifică  indeplinirea conditiilor de executie si 
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatările consemnate pe parcursul 
executiei de către organele de control. 

In urma acestei receptii se incheie "Proces verbal" in registrul de lucrări ascunse. 

ART.16. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR 
Receptia preliminară  se face odată  cu receptia preliminară  a intregii lucrări, conform 

Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii Si instalatii aferente acestora, aprobat cu 
HG 273/94. 

ART.17. RECEPTIA FINALA 
Receptia finală  va avea loc după  expirarea perioadei de garantie pentru Intreaga lucrare 

si se va face In conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94. 
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ANEXĂ  
FUN DATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL 

DOCUMENTE DE REFERINTA 

I. ACTE NORMATIVE 

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - 
publicat in MO 397/24.08.2000 

Norme metodologice privind conditiile de 
Trichidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de 

circulatie în vederea executării de lucrări in zona 
drumului public si/sau pentru protejarea drum ului. 

- Norme generale de protectia muncii. 
Norme privin`d exploatarea Si Intretinerea 
drumurilor si podurilor. 
Norme de prevenire si stingere a incendiilor si 
dotarea cu mijloace tehnice de stingere. 
Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru 
lucrări de intretinere, reparare si exploatare a 
drumurilor si podurilor. 

NGPM/1996 
NSPM nr. 79/1998 

Ordin MI nr. 775/1998 

Ordin AND nr. 116/1999 

II. REGLEMENTARI TEHNICE 

20. CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si 
deflectometrie a capacitătii Rortante a drumurilor 
Cu structuri rutiere suple si semirigide. 

III. STAN DARDE 

- Lucrări de drumuri. Agregate naturale de 
balastieră. Conditii tehnice de calitate. 
Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate si 
drumuri. Metode de Incercare. 

- Teren de fundare. Determinarea urniditătii. 
- Teren de fundare. Determinarea granulozitătii. 

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de 
compactare. incercarea Proctor. 

- Teren de fundare. Determinarea greutătii volumice 
pe teren. 

- Agregate naturale grele pentru mortare si betoane 
Cu lianti minerali. Metode de Incercare. 
Lucrări de drumuri. Straturi de bază  si de fundatie. 
Conditii tehnice generale de calitate. 

- Lucrări de drumuri. Determinarea densitătii 
straturilor rutiere cu dispoz n si nisip. 

SR 662 

STAS 730 

STAS 1913/1 
STAS 1913/5 
STAS 1913/13 

STAS 1913/15 

STAS 4606 

STAS 6400 

STAS 12288 
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GENERALITATI  

1.1.1 Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de 
fundatie din 

piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice 
Si strazilor. 

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materiale folosite si 
stratul de fundatie realizat. 

1.1.2 Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si la drumurile 
industriale, 

agricole si forestiere cu acordul beneficiarului acestor drumuri. 

4  

1.2.1 Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0-63 se realizeaza intr-un singur 
strat a carui grosime este stabilita prin proiect. 

1.2.2. Fundatia din piatra sparta 63-90 se realizeaza in d.,oua straturi, un strat 
inferior de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm 
conform prevederilor STAS 6400-84. 

1.2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau 
realizarea unor masuri de imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din 
pamanturi coezive, stratul de fundatie din piatra sparta optimala 0-63 se va realiza in mod 
obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi: 

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare; 
- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa,cilindrare. 

Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast asa cum se prevede 
la pct. 

1.2.2., acesta preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare 
privind grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuarea apei. 

1.2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare Cu un 
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din apficarea 
prezentului caiet de sarcini. 

1.2.5. Antreprenorul este obligat se efectueze la cererea lnginerului velficari 
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

1.2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
Inginerul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun. 
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CAPITOLUL I - materiale 

1.1 AGREGATE NATURALE 

1.1.1. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele 
agregate: 

a. Pentru fundatie din piatra sparta mare, 63-90; 
- balast 0-71 mm in stratul inferior; 

piatra sparta 63-90 mm in stratul superior; 
- split 16-25 pentru impanarea stratului superior; 

nisip grauntos sau savura ca material de protectie. 
b. Pentru fundatie din piatra Sparta amestec optimal 0-63 mm 

nisip 0-7 mm pentru realizarea substratului in cazul cand pamantul din patul 
drumului este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0- 
71 mm, pentru substratul drenant; 
piatra sparta amestec optimal 0-63 mm. 

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se prevad in cazul cand 
stratul superior este un macadam sau un beton de ciment. 

1.1.2. Agregatele trebuie sa provina din rod i stabile, adica neatterabile la aer, apa 
sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 

1.1.3. Agregatele folosite in realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplinesca 
conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contina corpuri 
straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate. 

Tabel 1 

NISIP —  Conditii de admisibilitate 

CARACTERISTICI 
Conditii de admisibilitate pentru: 

Strat izolant Strat de protectie 

SORT 0 - 7 3 - 7 

Gran ulozitate 

-continut de fractiuni sub 0,09 mm, %, 
max 

-continut de fractiuni sub 0.02 mm, %, 
max 

-conditii de filtru invers 

12 

- 

d15 < 5 des 

- 

5 

- 

Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, 
min. 

6 x 10-5  - 
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Tabel 2 

BALAST — Conditii de admisibilitate pentru fund atii 

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate 

SORT 0-71 

Continut de fractiuni, %, max: 

-sub 0.02 mm 

-0... 7.1 mm 15 

3 

... 70 

Granulozitate Continua 

Coeficient de neuniformitate (Un), min. 15 

Echivalent de nisip (EN), min 30 

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

Tabel 3 

PIATRA SPARTA —  Conditii de admisibilitate 

Denumire 
a curenta Sortul 

Dimensiu 
ni 

mm 

Cantitatea de granule 
ce trec prin ciurul: 

Piatra 
necore 

sp. 
dimens 

% max 

Forma Superior 

% 
.  

Inferior 

(1/0 

Savura 0 - 8 0 - 8 95 ... 100 - - Poliedrica 

Split 

8-16 8... 16 95... 100 0... 10 15 Raportul 
dintre 

dimensiunile 
granulelor 

min. 
1:0.5:0.25 
sau b/a?_ 

0.50 

c/a. 0.25 

16-25 16... 25 95... 100 0... 10 15 

25 - 40 25 ... 40 95... 100 0... 10 15 

Piatra 

sparta 
mare 

63 - 90 63... 90 90... 100 0... 100 15 

Corpuri straine admise max. 15. 

1.1.4. Piatra sparta optimala se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-
25, 25-40 si 40-63 fie direct de la concasare daca indeplineste conditiile din tabelul 4. 
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Tabel 4 

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Conditii de admisibilitate 

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate 

SORT 0-63 

Continut de fractiuni, %, max: 

-sub 0.02 mm 

-sub 0.2 mm 

-0 ... 8 mm 

-25 ... 63 mm 

3 

4 ... 10 

30 ... 45 

25 ... 45 

Granulozitate Sa 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 

Tabel 5 

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Granulozitate 

Domeniu 
de 

granulozita 
to 

i. L mita 

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

0.02 0.2 8 25 40 60 

0 ... 63 
Inferior 0 4 30 55 75 100 

Superior 3 10 45 70 85 100 

1.1.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura 
omogenitatea si constanta calitatii acestora. 

Aprovizionarea la locul punerii in opera se va face numai dupa ce analizzle de 
laborator au aratat ca este corespunzator. 

1.1.6. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele 
trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, sepa-at pe 
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sorturi Si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau 
amestecare. 

1.1.7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate 
cu prevederile tabelului 6. 

1.1.8. 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 laborator. 

1.1.9. 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. APA 

Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica 
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in 
suspensie. 

wv,\$411rT,-  ILYC: 

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate 
cu prevederile cuprinse in tabelul 6. 

Tabel 6 

AGREGATE 

ACTIUNEA, PROCEDEUL 
DE VERIFICARE SAU 

CARACTERISTICILE CARE 
SE VERIFICA 

FRECVENTA MINIMA 
METODE DE 

DETERMINARE 
CONF. STAS 

La 
aprovizionare 

La locul de 
punere in opera 

Examinarea datelor inscrise 
in certificatul de calitate sau 
certificatul de garantie 

La fiecare lot 
aprovizionat - - 

Corpuri straine: 

-argila bucati 

-argila aderenta 

-continut de carbune 

In cazul in care 
se observa 
prezenta lor 

Ori de cate on 
apar factori de 
impurificare 

4606 — 80 
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Granulozitatea sorturilor 

0 proba la max. 
500 mc pentru 
fiecare sort si 
sursa 

- 4606 — 80 

Aspectul Si forma granulelor 
pentru piatra sparta 

0 proba la max. 
500t pentru 
fiecare sort si 
fiecare sursa 

- 4606 — 80 

Echivalentul de nisip 
0 proba la max. 
500mc pentru 
fiecare sursa 

- 730 — 89 

Umiditatea - 

0 proba pe sch. 
Si sort si on de 
cate on se 
observa o 
schimbare 
cauzata de 
conditiile 
meteorologice 

4606 — 80 

Rezistenta la sfaramare prin 
compresiune la piatra sparta 
in stare saturata la presiune 
normala 

0 proba la max. 
500mc pentru 
fiecare sort de 
piatra sparta si 
sursa 

- 730— 89 

Uzura cu masina tip Los 
Angeles 

0 proba la max. 
500mc pentru 
fiecare sort si 
fiecare sursa 

- 730 — 89 

CAPITOLUL II- STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU 
STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE 
FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMA 

2.1 CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de 
piatra sparta se stabilesc de catre un laborator de specialitate inainte de inceperea 
lucrarilor de executie. 

Prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 se stabileste: 

pdu max. PM — greutate volumica in stare uscata, maxima exprimata in 
g/cm3  

Wopt PM - umiditate optima de compactare, exprimata in % 
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2.2. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 

2.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul 
santierului pe probe prelevate din lucrare si anume: 

duef — greuatea volumica in stare uscata efectiva, exprimata in g/cm3  

Wef — umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % 

In vederea stabilirii grad ului de compactare, gc. 

p dUef 

gc = x100 

p dUmax PM 

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de 
compactare aratat la pct. 7.1. 

CAPITOLUL III- REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE 

3.1.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea 
lucrarilor de terasamente sau strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de 
sarcini pentru realizarea acestor lucrari. 

3.1.2. lnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica Si regla toate utilajele Si 
dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie. 

3.1.3. lnainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa 
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatie — drenuri transversale de acostament, drenuri 
longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea — 
precum Si alte lucrari prevazute in acest soap in proiect. 
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3.1.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului 
cum este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se 
face printr-un strat drenant continuu se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor 
in once punct al traseului la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor 
deasupra terenului. 

3.1.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra 
sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de 
drum in functie de sursa folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator. 

,  

3.2.1. lnainte de inceperea lucrarilor Executantul este obligat sa efectueze 
experimentarea executarii straturilor de fundatie. 

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie — strat de fundatie 
din piatra sparta mare 63-90 pe un strat de balast de min 10 cm sau fundatie din piatra 
Sparta amestec optimal 0-63, cu sau fara substrat de nisip in functie de solutia prevazuta 
in proiect. 

In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63-90 experimentarea se va face separat 
pentru stratul inferior din balast si stratul superior din piatra sparta mare. 

In toate cazurile experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de 
min 30m si latime de cel putin 3.50 m (dublul latimii utilajului de compactare). 

Experimentarea are ca scop de a stabili pe santier in conditii de executie curenta, 
componenta atelierului de compactare, modul de actionare a acestuia pentru realizarea 
gradului de compactare, cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in project 
se poate executa intr-un singur strat sau doua, reglarea utilajelor de raspandire pentru 
realizarea grosimii respective si o suprafatare corecta. 

3.2.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in pezenta 
lnginerului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe tererl dupa 
cum este cazul, stabilite de comun acord. 

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va 
trebui sa realizeze o noua incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei 
utilajului de compactare folosit. 

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume: 

grosimea maxima a stratului fundatiei; 
conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si 
intesitatea de compactare a utilajului). 
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Intensitatea de compactare = Q/S 

Q — volumul materialului pus in opera in unitatea de timp (ore, zi, schimb) exprimat in mc 

S — suprafata calcata la compactare in intervalul de timp dat, exprimat in mp. 

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele calcate de 
fiecare utilaj se cumuleaza. 

3.2.3. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63-90, se urmareste stabilirea 
corecta de atelierul de compactare compus din rulouri compresoare usoare Si rulouri 
compresoare mijlocii, a numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea 
uscata pana la fixarea pietrei sparte 63-90 si in continuare a numarului minim de treceri 
dupa asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16-25 pana la obtinerea inclestarii 
optime. 

Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa 
nici un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta, iar alte pietre de aceeasi 
marime 63-90 puse in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate. 

3.2.4. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector 
de referinta pentru restul lucrarilor. 

Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru a servi la 
urmarirea calitatii lucrarilor. 

A. Fundatii din piatra sparta mare 63-90 pe un strat de balast 

a. Executia stratului inferior din balast 

3.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne Si se niveleaza balastul intr-unsingur 
strat 

avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se 
obtina 10 cm 

Asternerea Si nivelarea se vor face la sablon cu respectarea latimii si pantei 
prevazute in proiect. 

3.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optine de 
compactare se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului 
si se adauga prin stropire. 

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala. 

3.3.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare 
stabilit pe tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza de 
compactare, tehnologia Si intesitatea Q/S de compactare. 

3.3.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga Itime a 
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de ftridatie 
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astfel ca stratul de fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente asigurandu-se si 
masu rile de evacuare a apelor conform pct. 7.3. 

3.3.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau 
raman dupa compactare se corecteaza cu material de apart si se recompacteaza. 

Suprafetele cu denivelari mai man i de 4 cm se completeaza, se reniveleaza Si apoi 

se compacteaza din nou. 

3.3.6. Este interzisa executia stratului de fundatie din balast inghetat. 

3.3.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada 
sau cu pojghita de gheata. 

b. Executia stratului superior din piatra sparta 63-90 

3.3.8. Se asterne piatra Sparta numai dupa receptia stratului inferior de balast care 
in prealabil va fi umezit. 

3.3.9. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. Pana la 
inclestarea pietrei sparte compactare se executa cu cilindri compresori compresori netezi 
de 6 to dupa care se continua compactarea cu cilindri de 10-14 tone cu sau fara vibrare. 
Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental. 

3.3.10. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25, care 
se compacteaza, apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare 
cu savura 0-8 sau nisip. 

3.3.11. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de piatra sparta mare 
astfel executat, se acopera cu material de protectie (nisip grauntuos sau savura). 

In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face 
umplerea golurilor si protectia de fundatie din piatra sparta mare. 

B. Straturi de baza din piatra sparta amestec optimal 

3.3.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive Si pe care 
nu se prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau executia de straturi de forma, se va 
executa in prealabil un substrat de nisip de 7 cm. 

Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon cu respectarea latimii Si pantei 
prevazute pentru stratul de fundatie prevazut in proiect. 

Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza. 

3.3.13. Pe substratul de nisip realizat se asterne amestecul preparat intr-o instalatie 
de nisip stabilizat cu un repartizor-finisor de asfalt cu o eventuala completare a cantitatilor 
de apa corespunzatoare umiditatii optime de compactare. 

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimii si pantei prevazute in 
proiect. 



S.0 PROREDRUM S.R.L 

3.3.14. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de 
compactare se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului 
Si se adauga prin stropire unifoarma evitandu-se supraumezirea locala. 

3.3.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit 
pe tronsonul experimental respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a 
utilajelor de compactare, tehnologia si intesitatea Q/S de compactare. 

3.3.16. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intraga latime a 
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu straturile de 
fundatie astfel ca straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente 
asigurandu-se si masurile de evacuare a apelor conform pct. 7.3. 

3.3.17. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie sau 
raman dupa compactare se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza. 

Suprafetele cu denivelari mai marl de 4 cm se completeaza, se reniveleaza Si apoi 
se cilindreaza din nou. 

3.3.18. Este interzisa executia stratului de fundatie din piatra sparta amestec 
optimal inghetata 

3.3.19. Este interzisa asternerea pietrei sparte amestec optimal pe patul acoperit cu 
un strat de zapada sau cu o pojghita de gheata. 

3.3.20. In cazurile in care piatra sparta amestec optimal se obtine prin amestecarea 
sorturilor in conformitate cu prevederile de la pct. 3.4., la preparare se vor utiliza instalatii 
in amestec continuu si punerea in opera se va face integral mecanizat. 

   

 

Z3. 

 

    

    

3.4.1. In timpul executiei straturilor de fundatie din balast, piatra sparta mare 63-90 
si din piatra sparta amestec optimal se vor face pentru verificarile compactarii 
incercarilor si determinarilor aratate in tabelul 7 cu frecventa mentionata in acelasi 
tabel. 

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie acesta 
se determina prin masuratori cu deflectometrul cu pirghie conform "Instructiunilor tehnice 
departamentale pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii 
portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple si semirigide", indicativ CD 31-94. 

3.4.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea 
stratului executat: 

- compozitia granulometrica a agregatelor 
- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat 

(umiditate optima, densitate maxima uscata) 
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate. capacitate 

portanta). 
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Tabel 7 

Nr 
. 

Cr 
t 

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE 
VERIFICARE SAU 

CARACTERISTICILE CARE SE 
VERIFICA 

FRECVENTE 
MINIME LA LOCUL 

DE PUNERE IN 
LUCRU 

METODE DE 
VERIFICARE 
CONFORM 

STAS 

1 

incercarea Proctor modificata 

-strat balast 

-strat piatra sparta amestec optimal 

- 

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 4606-80 

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 determinarea greutatii volumice pe 
teren 

-strat balast 

-strat piatra sparta amestec optimal 

Minim 3 pct ptr. 
suprafete < 2000 mp 
si minim 5 pct pentru 
suprafete > 2000 mp 
de strat 

1913/15-75 

12288-85 

6 
Verificarea compactarii prin incercarea 
Cu p.s. in fata compresorului 

Minim 3 incercari la o 
suprafata de 2000 mp 

6400-84 

7 

Determinarea capacitatii portante la 
nivelul superior al stratului de fundatie 

-toate tipurile de straturi de fundatie 

In cate doua puncte 
situate in profiluri 
transversale la 
distante de 10 m unul 
de altul pentru fiecare 
banda cu latime de 
75m 

Normativ CD 

31-94 
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CAPITOLUL TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE 

4.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din project. 

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ± 20 mm. 

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se 
strapunge stratul la fiecare 200 m de strat executat sau la 1500 mp sup rafata de drum. 

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector 
de drum prezentat receptiei. 

4.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in project. 

Abaterile limita la latime pot fi ± 5 cm. 

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale 
proiectului. 

4.1.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii prevazuta 
in proiect. 

Abaterea limita la panta este ± 4%, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 
25m. 

4.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si ale imbracamintilor sub 
care se executa. 

Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi ± 10 mm. 

4.2.1. Stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactai pana 
la realizarea gradului de compactare 95-98% Proctor modificat pentru drumurile din 
clasele tehnice IV — V Si 98 ... 100% Proctor modificat pentru drumurile din clasele tehnice 

Pentru autostrazi se admite realizarea unui grad de compactare de 98% numai intr-
un numar de 5% din punctele masurate. 

4.2.2. Stratul de fundatie din piatra sparta mare 63-90 trebuie compactat pana la 
realizarea inclestarii maxime a agregatelor si care se probeaza prin faptul ca ruloul 
compresor nu mai lasa urme, iar mai multe pietre de acceasi marime si natura cu p iatra 
concasata folosita nu mai patrund in fundatie si sunt sfaramate de rulourile compresorului. 
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4.2.3. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera 
realizata daca valorile deformatiile elastice masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor 
elastice admisibile care este de 250 sutimi de mm. 

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza Cu ajutorul latei de 3.00 m 
lungime astfel: 

in profil longitudinal masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de 
circulatie si nu pot fi mai man i de ± 2 cm. 
in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in 
proiect si sunt cu ± 5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracaminti sub care 
se executa. 

In cazul aparitiei denivelarilor mai man i decat cele prevazute in prezentul caiet de 
sarcini 

se va face corectarea suprafetei fundatiei. 

CAPITOLUL V - RECEPTIA LUCRARILOR 

5.1 RECEPTIA PE FAZA 

Receptia pe faza se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in 
documentatie sunt complet terminate si toate verificarile stint efectuate in conformitate cu 
prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14. 

Comisia de receptie examine.aza lucrarile Si verifica indeplinirea conditiilor de 
executie si calitative impuse de proiecte si caietul de sarcini, precum si constatarile 
consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. 

In urma acestei receptii se incheie "Proces Verbal" de receptie preliminara. 

5.2 RECEPTIA FINALA 

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in 
conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare, precum si a prevederilor din prezentul 
caiet de sarcini. 



CAIET DE SARCINI 

IMBRACAMINTI SI STRATURI DE BAZA BITUMINOASE 

DIN MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD 
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CAI'I'ľ OLlJL 1 
G ENER A LITĂT 1 

SECTIUNEA 1 
Obi ect ;i domettiu de aplicare 

Art. 1. Prezentul Caiet stabileşte conditiile tehnice pc care trebuic scă  
mixturile asfaltice .executate la cald in etapele de proiectare a acestora, con io u calitătii 
materialelor componente. prepararea. transportul, puncrea in operă, precum ;i straturile rutiere 
executate din aceste mixturi. 

Prezentul caiet de sarcini Sc adresează  tuturor factorilor implicati in procesul investijional: 
producători de materiale pentru construcjii, proiectanji, executanti de lucrări, specialişti Cu 
activitate in domeniul construcjiilor atestaji /autorizati in conditiilc legi i, investitori, proprietari, 
administratori, laboratoare de incercări in construcjii autorizate/acreditate, precum ş i organisme 
de verificare/control, etc. 

Art.2. Caietul se aplicii la proiectarea, construcjia, modernizarea, reabilitarea, repararea ş i 
intretinerea tuturor claselor tehnice ale drumurilor/ categoriilor tehnice ale strazilor şi a altor 
zone realizate Cu mixturi asfaltice la cald. 

Cerinjele din prezentul Caiet se aplică  pentru toate mixturile asfaltice care intră  in 
componenja structurii rutiere. 

Straturile de mixturi asfaltice pentru partea carosabilii a podurilor, pasajelor ş i viaductelor 
se vor executa•in conformitate Cu prevederile tehnice privind executia la cald a imbrăcămintilor 
bituminoase pentru calea pe pod. 

Art.3. Modul de abordare a acestor specificatii tehnice pentru mixturile asfaltice realizate este 
ccl mentionat in seria SR EN 13108, primordială  tuind realizarea performat elor mentionate in 
prezentulnormativ. 

Art.4. Mixturile asfaltice utilizate la execujia straturilor rutiere vor indeplini condijiile de calitate 
din prezentul normativ. Tipul mixturii Sc va stabili in funcjie de clasele tehnice ale drumurilor/ 
categoriile tehnice ale strazilor şi zona 

Art.5. Compozijia ş i performantele mixturilor asfaltice se stabilesc, studiază. evaluează  şi se 
verilică  in laboratoarc autorizate / acreditate. 

Art.6. La execujia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor utiliza mixturi 
asfaltice cc respectă  cerinjele din prezentul normativ şi stint in concordanta Cu cerintele 
standardelor din seria SR EN 13108 in viizoare. 

SECTIUNEA 2 
;i terminologie 

Art.7. Mixtura aslaltică  preparata la cald este un material de constructie realizat printr-un 
proccs tehnologic cc presupune incă lzirea aue2atelor -naturalc ;i a bitumului. inalaxarea 

amestecului, transportul şi punerea in operă, prin compactare la cald. 

Art.8. Mixturile asfaltice prezentate in acest normativ Sc utilizcază  pcntru straw, de uzura 

(rulare). stratul de leLtătura (binder), precum ;i pentru straw! de ba75. 
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Art.9. imbrăcămintile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, in general, din cloud straturi: 
• stratul superior, denumit strat de uzură  (rulare); 
• stratul inferior, denumit strat de legătura (binder). . 

imbrăcămintile bituminoase cilindrate pot fi execute intr-un singur strat, respectiv stratul 
de uzură  (rulare), in cazuri justificate 

Art.10. Stratul de bază  din mixturi asfaltice este un strat ce intră  in componenta structurilor 
rutiere i peste care se aplică  imbrăcămintile bituminoase. 

Art.!!. Denumirea, simbolul şi notarea mixturilor asfaltice prezcntate in tabelul 1 este in 
contbrmitate cu cerintcle seriei de standarde SR EN 13108. 

Tabelul 1. Sinteza mixturilor asfaltice fabricate "n Romănia 

Nr. 
ca. 

Denumire ş i 
simbol 

Notare* 
Notare conform seriei de 
standarde SR EN 13108 

engleza (franceza)* 
Utilizare 

Clasa tehnică  a 
drumului/ 

categoria tehnica 
a strazii 

Tip mixtură  
in functie de 
dimensiunea 

maxima a 
granulei, (I) 

1 2 3 4 
_ 

6 

Betbn asfaltic cu 
criblurd BA (I) 

BA(1) rut 
liant 

. 
AC (ER) (I) rut liant 

Strat de 
rulare/ 
uzură  

III, IV, V/ 
III, IV 

8'.  
11,2 
16 

2 
Beton asfaltic cu 
pietriş  concasat 
BAPC(I) . 

BAPC(1) 
rul liant 

• 
AC (ER) (I) rut liant 

Strat de 
rulare! 
uzură  

IV, V / IV 
8 

11,2 
16 

3 
Mixtură  asfalticd 
stabilizată  
MASC) 

MAS(I) rut 
liant 

SMA (I) rut liant 
Strat de 
rulare/ 
uzurd 

1, II, III, IV! 
1, II, Ill, IV 

11,2 
16 

Mixturd asfalticd 
poroasd MAP(I) 

MAP (I) 
rulliant 

PA (ED, BBD) (I) rul liant 
Strat de 
rulare/ 
uzurd 

1,11,111/ 
1,11, III 

16 

5 
Beton asfaltic 
deschis cu 
criblurd BAD(I) 

BAD) lei,. 
- 

liant 
AC (ER) (1) leg Ham 

Strat de 
legăturd 

Strut de 
legăturd 

1, II, III, IV, V/ 
I, II, Ill, IV 

22,4 

, 

Beton asfaltic 
deschis cu 
pietriş  concasat 
BADPC(I) 

FIADPC(1) 
leg. liant 

AC (ED) (I) leg liant 
III, IV, Vi 
11,111, IV 

27,4 

Beton asfaltic 
deschis cu 
pietriş  sortat 
BADPS (1) 

BADPS (I) 
leg. liant 

A13 (1) baza 
liant 

AC (ER) (I) leg liant 
Strat de 
legdturd 

V / IV 27,4 

Anrobat 
bituminos cu 
criblurd pentru 
strat de bazd 
AB (1) 

AC (EB) (1) bazd hunt 
Strut de 

bazd 

I, II, Ill, IV, V/ 
1,11,111,1V 22,4 

31,5 . 

Anrobat 
bituminos cu 
pietris concasat 
ABPC (1) 

ABPC (I) 
baza liant 

AC (ED) (I) bazd liant Strut de 
b a zil 

III, IV, V/ 
11.111. IV 

2Y2,4 
31.5 

10 

Anrobat 
bituminos cu 

. 
pictrlş  sortat 
ADPC (1) 

ABPS(I) 
baza liant 

AC' (ED) (I) baz5 liant 
Strut de 

ba7.5 
V IV 31,5 

.. Notarra va li urmaLa dc date terernoare la eventuali aditivi 
BA 8 nu se utilileaza ca Stral de rulare/uzura in zona carosabila a drumurilor nationalc 
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Exemple: 
Simbol: BADPS 22,4 
Notare: BADPS 22,4 leg. 50/70 cu aditiv de adezivitate = beton asfaltic deschis cu pietriş  
sortat cu graula maxima de 22,4 mm, pentru strat de legatura, cu bitum 50/70 ş i cu aditiv pentru 

adezivitate. 

Simbol: MAS 11,2 
Notarc: MAS 11,2 rul. 50/70 cu aditivi de adezivitate, fibre şi granule polimer = mixtura 

asfaltica stabilizatd cu granula maxima de 11,2, pentru strat de uzura cu bitum 50/70 şi cu aditivi 

pentru adezivitate, fibre şi granule polimer. 

Simbol: MAP 16 
Notare: MAP 16 ml PMB 45/80 - mixtura asfalticd poroasă  cu granula maxima de 16 pentru 

strat de uzura cu bitum modificat 45/80. 

Art.12. Pentru executia straturilor de uzură  (rulare), conform tabel 2, se vor avea in vedere 
următoarele tipuri de mixturi asfaltice, in functie de clasa tehnicd a drumului / categoria tehnica a 
strazii: 
• beton asfaltic cu criblură, beton asfaltic cu pietriş  concasat, conform cu SR EN 13108-1; 
• mixturi asfaltice stabilizate, Cu schelet mineral robust, cu continut ridicat de bitum şi aditivi 

de stabilizare - conform cu SR EN 13108-5; 

• mixturi asfaltice poroase, cu volum rid icat de goluri interconectate care permit drenarea apei 

şi reducerea nivelului de zgomot - conform cu SR EN 13108-7. 

Tabelul 2 - Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură  (rulare) 
Nr. 
crt. 

Clasa tchnicil.a 
drumului 

Categoria 
telmica a strazii 

Tipul mixturn asfaltice, cu dimensiunea maxima 
a aranulei de eel mult 16mm 

I I, II I, Il 
Mixtură  asfalticd stabilizatd 
Mixturd asfalticd poroasd 

2 III III 
Mixtură  asfalticd stabilizatd .._ __... _....__ 
Beton asfaltic cu criblurd 
Mixtură  asfalticd poroasd 

IV IV 
Mixtură  asfalticd stabilizata 
Beton asfaltic cu criblură  
Beton asfaltic cu pietriş  concasat 

V - 
Beton asfaltic cu criblură  
Beton asfaltic cu pictriş  concasat 

Art.13. Pentru executia straturilor de legatura (binder) se vor avea in vedere următoarele tipuri de 
mixturi asfaltice, conform cu SR EN 13108 — 1, in funcOe de clasa tchnică  a drumului/categoria 
tchnica a strazii (tabelul 3): 

Tabelul 3 - Mixturi asfaltice entru stratul de le ătur _  

Nr. 
cit. 

Clasa telmicii 
a drumului 

Cateaoria t., 
tchnica a 

strazii 

Tipul mixturii asfaltice, en dimensiunca maxima a 
granulci de eel mult 22,4 mm 

1 
---- a.-- 

I, II, I 13eton asraltic deschis cu criblură  

2 III, IV II, Ill 
_ 

Beton asfaltic deschis cu criblurd 
Beton asfaltic deschis cu pietriş  concasat 

. V 

------------ - 

IV 
Beton asfaltic deschis cu criblură  
Beton asfaltic deschis cu pietriş  concasat 
Beton asfaltic deschis cu pietriş  sortat 
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Art.I4. Pentru executia stratului de bază, se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de betoane 
asfaltice (anrobate bituminoase), conform Cu SR EN 13108-1, in functie de clasa tehnică  a 

drumului / categoria tehnica a strazii (tabelul 4). 

Tabelul 4 - Mixturi asfaltice ţ entru stratul de bază  
Nr. 
crt. 

Clasa tehnică  
a drumului 

Categoria tehnica 
a strazii 

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea 
maxima a granulei de eel mult 31,5 mm 

1 I, II, I Anrobat bituminos cu criblură  

2 

3 

III IV , IIIII , 
Anrobat bituminos Cu criblură  
Anrobat bituminos cu pietriş  concasat 

V IV 
Anrobat bituminos Cu criblură  
Anrobat bituminos cu pietriş  concasat 
Anrobat bituminos cu pietriş  sortat 

Art.15. Mixturile asfaltice se aplică  pe: 
• straturi de fundatie; 
• straturi de bază; 
• imbrăcaminti rutiere existente. 

In cazul imbrăcămintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază  din agregate 
naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe imbrăciimintea din beton de ciment sau 
pe imbrăcămintea bituminoasă  existentă, se recomandă  executarea unui strat antifisură  peste 
stratul suport. 

Art.16. Mixturile asfaltice poroase se aplica pe un strat suport impermeabil (etans). 

Art.17. Pentru aplicarea acestui normativ se utilizează  termenii ş i definitiile corespunzătoare din: 
SR 4032-1, SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 şi SR EN 13108-20, SR EN 
13043/2003-1-AC/2004 dintre care, in principal: 
• Criblztra: agregat natural alcătuit din granule de forma poliedrică  obtinut prin concasarea, 

granularea i selectionarea in sorturi (clase de granulozitate) a rocilor dure, de regulă  
magmatice, bazice şi semibazice; 

• PietrLy concasat: agregat natural alcătuit din granule de forma poliedrică  obtinut prin 
concasarea, granularea şi selectionarea in sorturi (clase de granulozitate) a agregatelor din 
balastieră; 

• Pietris sortat: agregat natural de balastieră  sortat in clase de granulozitate; 
• Nisip natural: Agregat natural de balastieră, neprelucrat sau prelucrat prin sortare i spalare, 

Cu dimensiunile 0...2 mm; 
• Nisip de concasaj: Agregat natural de carieră/balastiera sfirămat artificial cu dimensiunile 

0...2 mm. 

SECTIUNEA 3 
Referinte normative 

Art,18. La utilizarea prezentului normativ se aplica prevecleri le urmatoarelor documente de 
referinta: 

Agregate pentru atnestecuri bituminouse şi pentru finisarea 
SR EN 13043:2003 supra/etc/or, utilizute constructia ,wselelor, a aeroporturilor 

şi a allor zone cu walk. 

Agregate pentru aniestecuri bituminouse şi pentru finisarea 
SR EN 13043:2003/AC:2004 suprajefelor utilizate in constructia .yoselelor a aeroporturilot-

fi a alfor zone cu 
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Biturn 
SR EN 13808:2013 

$i liar* bitutnitiog Cadrul ,sPecificapilor pentru 
eniulsiile bituminoase eationice. 

Bitum şi lianti C'adru pentru specificatiile 
SR EN 14023:2010 bitumztri/or modificate cu polimeri. 

SR EN 1428 
Bitum liana bituminosi. Determinarea continutului de apa 

:2012  din etnulsiile bituminoase. Metoda distilarii azeotrope. 

SR 61:1997 Bitum. Determinarea 

Bitum si lianti hituminosi. Determinarea reziduuluipe sita al 
SR EN 1429:2013 emulsiilor bituminoase şi determinarea stabilitatii la depozitare 

pr//I cernere. 

Bitum hallo* bituminog Determinarea rezistentei la intărire 
SR EN 12607-1:2015 sub ejectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT 

SR EN 12607 2 2015 
Bitum lianti bitumino$i. Determinarea rezistentei la intărire 

: -  sub ejectul căldurii $i aerului. Partea 2: Metoda TFOT 

SR EN 12591:2009 Bitutn $i bituminog Specificatii pentru biturnuri ratiere. 

Caracteristici ale suprafetei drunturilor şi aeroporturilor. 
Metode de incercare. Partea 1: Măsurarea adăncimii 

SR EN 13036-1:2010 macrotexturii suprafetei imbrăcămintei, prin tehnica 
volumetrică  a petei 

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor şi pistelor 
SR EN 13036-4:2012 aeroportuare. Metode de fncercare. Partea 4: Metode de 

măsurare a aderentei unei suprgfete. incercarea cu pendul. 

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor şi pistelor 

SR EN 13036-7 
aeroportuare. Metode fncercare. Partea 7: Măsurarea 

:2004  
denivelărilor straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea 
cu dreptar. 

Caracteristici ale suprafetei drumurilor ,yi pistelor 
SR EN 13036-8:2008 aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea 

indicilor de planeitate tra nsversală. 

Caracterizarea texturii imbrăcămintei unei structuri rutiere 
SR EN ISO 13473-1:2004 plecănd de la releveele de prqfil. Partea I: Determinarea 

adeincimii medii a texturii. 

incercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
SR EN 933-1:2012 agregatelor. Partea I: Determinarea granulozitătil. Analiza 

granulometrică  pun cernere. 

incercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice 'ale 
SR EN 933-2:1998 agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, 

dimensiunile nominale ale ochiurilor. 

. 
incercări pentru determinarea caracteristicilor geotnetrice ale 

SR EN 933-3:2012 agregatelor. Partea 3: Determinarea fin-1nel granulelor. 
Coeficient de aplatizare 

incercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
SR EN 933-4:2008 agregatelor. Parse-  a 4: Determinarea . formei granulelor. 

Coeficient de . fimna. 
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incereitri penult determinarea caracteristicilor geometrice ale 
SR EN 933-5:2001 agregatelor .Pctrtea 5: Determinarea procentului de suprafew 

coneasate Şi vRirdmate din agregate grosiere. 

Incerciiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale 
SR EN 933-5:2001/A1:2005 agregutelor. ,Purteu 5: Determinureu procentului de supmleie 

spade in ogre gale. 

1-fleet-earl pen/nu determinarea curacteristicilor geometrice ale 
SR EN 933-7:2001 agregatelor. Partea 7: Determinarea confinutului de elememe 

cochiliere. Proeent de cochilii in agregate. 

fticerc'dri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ule 
SR EN 933-8+A1:2015 agregatelor. Par/ea 8: Evalltarea perrfilor fine. Detertninareu 

echivalentului de nisip. 

incerceiri pen/nu determinarea caracteristieilor geomelrice ale 
SR EN 933-9 + Al:2013 agregatelor. Partea 9 - Evaluarea partilor fine. incercare cu 

albastru dë metilen. 

incerceiri pentry determinurea caracteristicilor mecanice şi 
SR EN 1097-1:2011 fizice ale agregatelor. Partea I: Deterntinarea rezislenfei Ia 

uzurcl (micro-Deval). 

incercliri pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 
SR EN 1097-2:2010 fizice ale agregatelor. Partea 2: Me/ode pentru &terminal-ea 

rezistenlei sjiirântare. 

incercari pentru determinarea caracterislicilor mecanice şi 
SR EN 1097-5:2008 fizice ale agregatelor. Partea S. Determinarea continutului de 

apa prin useure in etuva ventilata. 

incercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 
SR EN 1097-6:2013 jizice ale agregatelor. Pat-tea 6: Determinarea densitatii şi tt 

absorb/lei de apa a granule/or 

incerceiri pentru determinarea curacteristicilor termice si de 
SR EN 1367-1:2007 alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea 

rezistenfei la inghef-dezghel. 

fncerceiri pen/nil determinarea caracteristicilor termice si de 
SR EN 1367-2:2010 alterabilitate ale. agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat de 

magneziu. 

SR EN 1744-1+A1:2013 
Incerceiri pentru determinarea proprieteWlor chimice ale 
agregatelor. Pat-tea 1: Analiza chimica. 

Lucrări de di-urinal. Determinarea adeziviiăţii bitumurilor 
SR 10969:2007 rutiere si a emulsiilor cationice bituminoase falei de agregatele 

naturale prin metoda spectrofbtometricet. 

STAS 863:1985 Lucreiri de - drumuri.- Elemente geometrice ale traseelor. 
Prescriplii de proiectare. 

STAS 10144/3-1991 Demme geometrice ale so-tailor. Prescriptii de proiectare. 

SR 4032-1:2001 Lucreiri de drumuri. Terminulogie. 

Metode de incerceiri ale cimenturilor Partea 2: Analiza 
chimica a cimentului. 

SR_EN 12697-1:2012 Mixturi Monde de incercure pen/nil mixturi asjUltice 
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preparate la mid. Partea I: Continut de liant solubil. 

SR EN 12697-2:2016 
Mixluri asjUltice. Metode de incercare. Partea 2: Determinarea 
gramtlozitătii. 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice 
SR EN 12697-6:2012 preparate la cald Partea 6: Determinarea densitălii aparente a 

epruvetelor bit uminoase. 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixtztri asfaltice 
SR EN 12697-8:2004 preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristiciloz-

volumetrice ale epruvetelor bituminoase. 

Mixturi asfaltice. Metode de Tncercare penlru mixturi asjaltice 
SR EN 12697-11:2012 preparate cald. Partea 11: Determinarea cďinitcţii clintre 

agregate şi hi/urn 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice 
SR EN 12697-12:2008 preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilităiii la apă  

a epruvetelor bituminoase. 

SR EN 12697-12:2008/ 
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice 

C91:2009 
preparate la cald Partea 12: Determinarea sensibilitătii la apă  
a epruvetelor biturninoase. 

SR EN 12697-13: 2002 
Mixturi asfUltice. Metode de inCercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald. Partea 13: Măsurarea temperaturii 

Mixturi asfaltice. Metode de Encercare pentru mixturi asfaltice 
SR EN 12697-17 + A1:2007 preparate la cald Partea 17: Pierderea de material a 

epruvetelor din mixtură  asfaltică  drenantă  

Mixturi asfaltice. Maxie de incercure pentru mixturi asfaltice 
SR EN 12697-18: 004 preparate la cald. Partea 18: incercarea de scurgere a 

SR EN 12697-22+A1:2007
Mixtuni  asAltice. Metode de incercare pentru tnixturi asj. 
preparate la cald. Partea 22: incercare de ornieraj. 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice 
SR EN 12697-23:2004 preparate cald. Partea 23. Determinarea rezistentei la 

tractiune indirecta a epruvetelor biturninoase 

SR EN 12697-24 
Mixturi asjUltice. Metode de incercare pentru mixturi asfUltice 

:2012  
preparate la cald Partea 24: Rezistenta la oboseală. 

SR EN 12697-25 
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asiCiltice 

: 2006  
preparate la cald. Partea 25: incercare la compresiune 

SR EN 12697-26:2012 
Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfUltice 
preparate la cald. Partea 26: Rigiditate. 

SR EN 12697-272002 Mixturi asftiltice. Metode de incercare pentru ii,ixluri as/al/ice 
preparate la culd Partea 27: Prelevarea probe/or. 

Mixturi asfUltice. Me/ode de incercare pen/nu mixturi asfUltice 
SR EN 12697-29:2003 preparate la cald.  Parlea -29: Determinarea dimensiwiilor 

epriive re/or b it wilillOase 

SR EN 12697-30:2012 
Mixturi asjUltice. Metode de incercare penpen/nilmixturi asfaltice 
prepurate cald Partea 30: Conjectionarea epruvetelor cu 
compactorul Cu impact. 
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SR EN 12697-31:2007 

SR EN 12697-33+Al :2007 

SR EN 12697-34: 2012 

SR EN 12697-36:2004 

SR EN 13108-1:2006 

SR EN 13108-1:2006/C91: 
2014 

SR EN 13108-5:2006 

SR EN 13108-5:2006/ 
AC:2008 

SR EN 13108-7:2006 

SR EN 13108-7:2006/AC: 
2008 

SR EN 13108-20:2006 

SR EN 13108-20:2006/ 
AC:2009 

SR EN 13108-21:2006 

SR EN 13108-21:2006/ 
AC:2009/C91:2014 

CD 155-2001 

PD 162-2002 

PCC 022-2015 

ITC 019-2015 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cold Par/ca 31: Collfeclionarea epruveielor cu 
presa cu compactare giratorie. 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice 
preparate la cald Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu 
compactorul el( placa. 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfltice 
preparate la cald. Par/ca 34: incercarea Marshall. 

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru niixturi asfaltice 
preparate la cald. Par/ea 36: Determinarea grosimilor 
imbracamintii asfaltice. 

Mixturi asfaltice. Specificaiii pentru materiale. Par/ca 1: 
Betoane asfaltice 

Mixturi asjaltice. Specficaţii pentru materiale. Partea I: 
Betoane asfaltice. 

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Be/on 
asfaltic cu continut ridicat de mastic 

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Pat-tea 5: Be/on 
asfallic cu confinut ridicat de mastic. 

Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Par/ca 7: 
Betoane asfaltice drenante. 

Mixturi asfaltice. Specificalii pentru materiale. Parka 7: 
Betoane asfaltice drenante. 

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: 
P_rocedură  pentruincercorea. dejip 

Mixturi as/al/ice. Specificaiii pentru materiale. Par/ca 2d: 
Procedura pentru incercarea de tip. 

Mixturi asfaltice. Specificafii pen/nil niateriale. Partea 21: 
Controlul productiei in fabrică  

Mixturi asfaltice. SpecJicalii pen/nil materiale. Par/ea 
Controlul productiei in fabric& 

Norniativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor 
modern - aprobat prin ORD1N nr.625 din 23.10.2003 al 
ministrului transporturilor, constructiilor ,vi turismulu, publicat 
in Monitorul Oficial nr.786 /07.11.2003. 

Normativ privind proiectarea autostrazilor extruurbane-
aprobat ;yin Ordinul MTCT nr.622din 23.10.1016 

Procedura pentru inspectia tehnică  a echipamentelor pentru 
punerea in operei a mixturilor as] altice hi lucrări de drumuri şi 
aeroporturi, publicat in Monitorul (*dal nr.341 /19.05.2015 

Procedura de inspectie tehnica a stallilor pentru prepararea 
inixturilor as] altice pen/nil literati de drumuri si aeroporturi, 
publicat in Monitorul Oficial nr.485/02.0 7. 2015 

2 1:  
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Tabelul 6. Nisi ) de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la )re )ararea rnixturilor asfaltice 

Ni. 
cit. 

Caracteristica 
Contlitii de 

calitate 
Metoda de 
incercare 

I. Continue de granule in afara clasei de granulozitate: 
- rest pe sita superioard (d„,„,), %, max.  

10 
SR EN 933-1 

2.  Granulozitate continua SR EN 933-1 
3.  Continut de impurităti: 

- corpuri străine, nu se admit vizual 
4.  Continut de particule fine sub 0,063mm, %, max. 10 (fio) SR EN 933-1 
5.  Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max.*  2 SR EN 933 -9 

*Dct rminarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror fractiune 0-2 

mm prezinta un continut de granule fine mai mare sau egal Cu 3% 

Tabelul 7. Pietri uri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 
Nr. 
crt. 

Caracteristica Pietris sortat Pietris concasat 
Metoda de 
.. 
incercare 

. 

Continut de granule in afara clasei d 
granulozitate: 
- rest pe sita superioara (dmax),  %, max. 
- trecere pe sita inferioară (dmi,,), %, 
max. 

1-10 
10(G, 90/10) 

1-10 
10(G, 90/10) 

SR EN 933-1 

2. Continut de particule sparte, %, min. - 90 (('90/1) SR EN 933-5 
3")  Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) 25 (A25) SR EN 933-3 
41'I)  

5. 

1ndice de formă, %_7  max. _ .  25 (S125) 25 (S125) 'SR EN 933-4 
Continut de impurităti 
- corpuri străine 

nu se admit nu se admit 
, 

SR EN 933-7 
5i vizual 

' 
Continut in particule fine, sub 0,063 
mm, %, max. 

1,0 (f1,0)*/ 
0,5 (f0.5) 

1,0 (fi ,0)*/ 
0,5 (f0,5) 

SR EN 933-1 

' 
Rezistenta la fragmentare 
coeficient LA, %. max. 

els. th.dr. 1-111 
cat. th. str. 1-111 

_ 20 (LA,o) 
SR EN 1097-2 

cis. th. Jr. IV-V 
cat.th.str. IV 

25(LA/5) 25(.,A25) 

. 
Rezistenta la uzură  
(coeficient micro-Deval) ' 
%, max. 

111 1 Jr. h c is. . - e 
eal th. str. I-III 

- 15 (NIDE 15) 
SR EN 1097-1 cls. th. dr. iv-v 

cat. th. str. I V 
20 (MDE  20) 20 (MDE  20) 

90 Sensibilitatea la inghet-dezghet 
- pierderea de masă  (F), %, max. 2 (F2) 2 (F2) SR EN 1367-1 

10 
0  Rezistenta la actiunea sulfatului de 

magneziu, max., % 
6 6 SR EN 1367-2 

* agre gale CI( gramda de max 8171117 

( "forma aaregatului grosier poate ti determiniad prin metoda coeficientului de aplatizarc sau a indicelui de form5 
(2) 

rczistenta la inghet poate ti determinat5 pin sensibilitate la inghct-dezghet sau prin rezistenta la actiunea 
sulfatului de magneziu SREN 1367-2 
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Tabelul 8 - Nisi) natural sau sort 0-4 natural utilizat la preparąrea mixturilor asfaltice 
Nr. 
crt. 

Caracteristica 
Conditii dc 

calitatc 
Metoda de 
ineerca re 

I. Continut de granule in afara clasei de granulozitate 
- rest pe sita superioarii (d,.), %, max. 10 

SR EN 933-1 

2. Granulozitate continua SR EN 03-1 
3. Coeficient de neuniformitate, min. 8 * 
4. Continut de impurităti: 

- corpuri străine, 
- continut de humus (culoarea solutiei de NaH0), max. 

nu se admit 
galben 

SR EN 933-7 ş i 
vizual 

SR EN 1744 . 
5. Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm, %, min. 85 .SR EN 933-8 
6. Continut de particule fine sub 0,063 mm, %max. 10 (fto) SR EN 933-1 
7. Calitatea particulelor fine, (valoarea de albastru), max 9 SR EN 933-9 

* Coacientul de neuniformitate se deterrnind cu relatia: U„ = d60/d10  unde: 
d 0 = diametrul ochiului sitei prin care tree 60% din masa probei analizate pentru veriticarea granulozitfitii 
din= diametrul ochiului sitei prin care tree 10% din masa probei analizate pentru veriticarea granulozit5tii 

Pietrişurile concasatc utilizate la executia stratului de uzurii voi îndeplini cerintele de 
calitate din tabelu15. 

Art.21. Fiecare tip şi sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri / padocuri prevăzute Cu 
platforme betonate, aviind pante de scurgere a apei şi pereti despărtitori, pentru evitarea 
amestecării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul şi sursa de material pe care if 
contine. 

Art.22i Sitele de control utilizate pentru determinarea grantilozitătii agyegatelor naturalc sum 
conforfn—din SR EN 933-2; iitge 'utilizate trebuie sa apartina seriei de baza plus seria I - conform 
SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm şi 0,125 mm. 

Art.23. Fiecare lot de materiale aprovizionat va ft insotit, dupa CaZ, de: 
• declaratia de pertbrmantă, marcaj de conformitate CE şi ccrtificat de conlbrmitate a 

controlului produetiei in fabrica; 
sau 

• declaratia de performantă, marcaj de eonformitate CE şi rapoarte de incercare (emise de 
laboratoare autorizate/acreditate) prin care să  se eertifice calitatea materialului. 

Art.24. In şantier, se vor efectua verificări pentru caracteristicile prevazute in tabelele 5. 6 7 şi 
8, la fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maximum: 

• 1000 t pentru agrev.ate cu dimensiunea > 4 mm; 
• 500 t pentru agregatc cu dimensiunea < 4 mm. 

In cazul criblurilor, verificarea rezistentei la inghet-dezaket Sc va efectua .pe loturi de 
max. 3000 t. 

SECTIEUNEA 2 
Filer 

A rt.25. El lerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este lilerul tie calcar, filcrul de creta 
sau Mewl de var stins, conform cerintelor standarclului SR EN 13013. kste interzisit utilizarea, ca 
inlocuitor al filerului. a altor pulbcri. 
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CAPITOLULII 
NIATERIALE. CONDITH TEIIN ICE 

SECTIUNEA I 
Agregate 

Art.19. Agregatele naturale care se utilizează  la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in 

prezentul norrnativ sunt conform cerintelor standardului SR EN 13043. 

Auegatele naturale trebuie să  provină  din roci omogene, atra urme de degradare, 

rezistcnte la inghet — dezghet ş i să  nu contind corpuri 

Art.20. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie să  fie conform cerintelor 
prezentate in tabelele 5, 6, 7 şi 8. 

Tabelul 5. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 
Nr. 
cit. 

Caracteristica 
Conditii de 

calitate 
Metoda 

de ilucercare 
I. Continut de granule in afara clasei de granulozitate: 

- rest pe sita superioară  (dmax), %, max. 
- trecere pe sita inferioară  (dm i n), %, max. - 

1-10 (G, 90/1 0) 

1.0 
SR EN 933-1 

2.(1)  Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) SR EN 933-3 
3.(n  Indice de forma, %, max. 25 (S175) SR EN 933-4 
4.  Continut de impurităti - corpuri străine nu se admit vizual 
5.  Continut in particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1,0 (f10)*/0,5 (f0.5) SR EN 933-1 

. Rezistenta la fraamentare, 
coeficient LA, %, max. 

cis. th. dr. I-1111 cat.th.str. 1-111 20 (1,A20) 
SR EN 1097-2 cis. th. Jr. IV- 

V 
cat. th. sir. IV 25 (1,A75) 

7. 

-87 

Rezistenta la uzura 
(coeficient micro-Deval), 
%, max. 

cis. th.dr. I-III cat. th. sir. 1-111 15 (MDE [5) 
SR EN 1 097- 1 

cis. th.dr. (V-V cat. th. sir. IV 
• 20 (WE 20) 

Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de ing,het- 
dezghet 
- pierderea de masă  (F), %, max. 
- pierderea de rezistentă  (ASIA), %, max. 

2 ( 1'2) 
20 

SR EN 1367-1 

9 (2J Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu, % max. 6 SR EN 1367-2 
I 0. Cominut de particule total sparte, %, min. 

(pentru cribluri proVenind din roci detritice) 
95 (C95/1) 

SR EN 933-5 

* agregaie en gramda de max 8mm 
(1)  forma agreElatului grosier poate ti determinatil prin metoda coeticientului de aplatizare sau a indieelui de forma 
/2) . 

rezistenta la inghet poate fi determinatii prin sensibilitate la inslhet-deuhet sau prin rezistenta la actiunea 
sulfatolui de magneziu SREN 1367-2 

• 
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Art.26. Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie să  fie conform cerintelor prezentate in 
tabelul 9. 

Tabel 9. Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfalt.ce 

Nr. 
crt. 

Caractcristica Conditii de calitate 
Metoda de 
ineercare 

1 continut de carbonat de calciu > 90 % categorie ccgo SR EN 196-2 

2 granulometrie 

sita (mm) treceri (%) 
? 100 
0,125 min.85 
0.063  min.70 

SR EN 933-1-2 

3 continut de apa max. % SR EN 1097-5 

4 particule fine nocive 
valoarea vbf  g/kg 
categoric < 10 
vbf10 

SR EN 933-9 

At-t.27. Filerul se depozitcazii in silozuri cu incărcare pneumatică. Nu se admite folosirea 
filerului aglomerat. 

4') Art.28. Fiecare lot de material aprovizionat va ft insotit, dupa caz, de: 
— declaratia de performantă, marcaj de conformitate CE ş i certificat de conformitate a 

controlului productiei in fabrică, 
sau 

— declaratia de performantă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de incercare (emise de 
laboratoare autorizate / acreditate) prin care să  se certifice calitatea materialului. 

Art.29. in santier se vor efectua verificări privind granulometria şi continutul de apa la fiecare 
max.100 t aprovizionate. 

SECT1UNEA 3 
Lianti 

Art.30. Liantii care se utilizează  la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ 
sunt: 

• bitum clasa de penetratie 35/50, 50/70 sau 70/100, conlbrm SR EN 12591 şi 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 ş i art.32, din prezentul normativ. 

Hantii se selectează  in functie de penetratie, in concordantă  cu zonele climatice din anexa A, ş i 
anume: 

• pentru zonele calde se utilizează  bitumurile clasa de penetratie 35/50 sau clasa de 

penetrate 50/70 ş i bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4: 

▪ pentru zonele reel se utilizează  bitumurile clasa de penetratic 50/70 sau clasa de penetratie 

70/100 ş i bitunturile rnodificate clasa 4 sau bitumul modilicat clasa 5 clar Cu penetratie mai 

mare de 70 (1/10 mm); 

• pentru rnixturile stabilizate MAS, indiferent de zonă, se utilizează  bitumurile clasa de 

penetratie 50/70 situ bitumuri moclificate clasa 4. 
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Art.31. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 ş i SR EN 14023 bitumul trcbuic să  prezinte 

conditia suplimentard de ductilitate la 25 °C (determinata conform SR 61): 
• mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 si 70/100; 

• mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50., 

• mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 imbdtranit prin metoda 

TFOT/RITur 1);  

• mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetratic 70/100 imbdtrdnit prin metoda 

TFOT/RTFOT I ); 

• mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50 imbatrdnit prin metoda 

TFOT/RTFOT1). 

Art.32. Bitumul ş i bitumul moditicat cu polimeri trebuie să  prezinte o adezivitate de minim 80% 
tap de agregatcle naturale utilizate la lucrarea respectivd. In caz contrar, se va aditiva cu agenti 
de adczivitate. 

Art.33. Adezivitatea se va detcrmina prin metoda cantitativa descrisd in SR 10969 (cu 
spectrofotometrul) si/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. in 
etapa initiald de stabilire a amestecului, Sc va utiliza obligatoriu metoda cantitativa descrisd în 
SR 10969 (cu spectrofotometrup si se va adopta solutia de ameliorare a adezivitatii atunci cand 
este cazul (tipul .si dozajul de aditiv). 

Art.34. 13itumu1, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se va depozita separat, pc 
tipori dc bitum, in conformitate cu specificatiile proclucdtorului de bikini,-  respectiv specificatiile 
tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioacla si temperatura de stocare vor fi 
alese in functie de specificatille producdtorului, astfel ?neat caracteristicilc iniOale ale bitumului 
sa nu sufere modificari pana la momentul prcpardrii mixturii. 

Art.35. Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationicc cu rupere rapidA realizate 
Cu bitum sau bitum modificat. 

Art.36. Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit de dcclaratia de pet-formal-0 sau altc 
documentc (marcqj de contbrmitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in 
fabrica). 

Art.37. La aprovizionare se vor efectua verificari ale caracteristicilor bitumului sau bitumului 
modificat, conform art. 30, la fiecare 500 t de hunt aprovizionat. Pcntru emulsiile bituminoase 
aprovizionatc sau fabricate in santier se vor efectua determinarile din tabelul nr.10 la fiecare 100 
t de emulsie. Verificarea adezivitatii, conform art.33, se va efectua la fiecare lot de bitum 
aprovizionat dupa aditivare atunci cand se utilizeaza aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii. 

NI% 

crt. 

label 10. Caractcristicile lizico-mccaniee ale cimilsici bituminoase 

Caractcristica Conditii dc calitatc 
iVIctoda dc 
inecrcare 

1. Continual' de liant rezidual min.5870 SR EN 1428 
Omogenitate. rest pc situ de 0,5111m < 0, 5 % SR EN 1429 

I 
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SECTIUNEA 4 
Aditivi 

Art.38. Rental atingerea performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor din prezentul 
normativ se pot utiliza aditivi, Cu caracteristici deelarate, evaluati in conformitate cu legislatia in 
vigoare. Aceş ti aditivi pot ti adăugati fie direct in bitum, fie in mixtura asfalticd. 

Art.39. Conform SR EN 13108-1, paragrafului 3.1.12 aditivuleste "un material component care 
poate ji adcrugat in cantiteiti mici în niixtura asfalticii, de exemplu fibre minerale salt organice, 
polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecunice, lucrabilitatea scat culoarea mixturil 
asfalt ice" . 

In accst normativ au fost considerati aditivi ş i produsele (agenti de adezivitate) care se 
adatlid direct in bitum pentru imbundtătirea adezivitătii acestuia Ia agregate. 

Art.40. Tipul ş i dozajul aditivilor se stabilesc pc baza unui studiu preliminar efectuat de cave un 
laborator autorizat/aereditat, pentru indeplinirea cerintelor de performantă  specificate. 

Art.41. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit 
legislatiei de punere pe piată, in vigoare. 

CAPITOLULIII 

PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDITH TEIINICE 

SECTIUNEA 1 
Compozitia mixturilor asfaltice 

Art.42. Materialele utilizate la ?abricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la Capitolul 11. 

Art.43. Materialele granulare (agregate naturale şi filer) care vor fi utilizate la fabricarea 
mixturilor asfaltice pentru drumuri, stint prezentate in tabelul II. 

Tabelul I I. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

1 

Nr. 
Tipul mixturii asfaltice 

Mixturd asfalticd stabilizatd 

Mixturd asfalticd poroasd  

3. 13cton astaltic cu criblurd 

Materialc utilizate 

Criblurd 
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 
concasaj 
Filer 
Criblurd 
Nisip de concasaj salt sort 0-4 de 
concasaj 
Filer 
Criblurd 
Nisip dc concasaj sau sort 0-4 de 
concasaj 
Nisip natural sau sort 0-4 natural 
Filer 

Beton asfaltic Cu pietriş  concasat Pietriş  concasat 
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Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

5.  
Beton asfaltic cicsehis cu criblurd 

Criblurd 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj 
Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

6.  

- 

Beton asfaltic deschis cu pietriş  concasat 

Pietriş  concasat 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj 
Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

. Beton asfaltic deschis eat pietriş  sortat 

Pietriş  sortat 
Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Nisip dc concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj 

Filer 

8.  Anrobat bituminos cu criblurd 

Criblurd 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj 
Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

9.  Anrobat bituntinos cu pietriş  concasat 

Pietriş  concasat 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj 
Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

10.  Anrobat bituminos cu pietriş  sortat 

Pietriş  sortat 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

Art.44. La mixturile asfaltice dcstinate stratului de uzurd ş i la mixturile asfaltice deschise 

destinate stratului de legăturd şi de baza se foloseşte 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 in 

proportie de maximum: 

• 25% pentru rnixturile asfaltice utilizate la stratul de uzurd; 

• 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la straw! de legdturd şi de bazd. 

Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos Cu pietriş  sortat, destinate stratului de bazii, 
se foloseşte nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural en 
nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj în propoilie variabild, dupd caz. 

Ai-t.45. Limitele continutului de agreoate naturale filer din cantitatea totald de agregate sunt 
conform: 

tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de 

tizurd/rularc ş i legjiturd ş i pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate 

straturi lor de baza; 

tabelului 14 - pcntru mixturile asraltiee stabilizate. 
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Tabelul 12 — Limitelc pioccntelor de agregate naturale ş i filer 
Nr. 
ell. 

Fractiuni de agregate 
naturale din amesteeul 

total 

Strat de uzura 
Strat de 
legatura 

Strat de Imp 

BAS 
BAPC 8 

BA 11,2 
BAPC11,2 

8A16 
BAPC16 

BAD 22,4 
BADPC 22' 

4 
IA BA'S 22,4 

AB 22,4 
ABPC 22'4 

AB 31,5 
ABPC 
31,5 

ABPS 
31,5 

I. Filer şi fractiuni din nisipuri 
sub 0,125 mm, % 

9...18 8...16 8...15 5...10 3...8 3.-12 

2.  Filer şi fractiunea 0,125 ...4 
mm), % 

Di ferenta panii la 100 

3.  Agregate naturale cu 
dimensiunea peste 4 mm, % 

22...44 34...48 36...61 55...72 57...73 40...63 

Tabelul 13 — Zona granulometricd a mixturilor asfaltice tip bctoane asfaltice i anrobate 
bituminoase 

Marimea 
ochiului situ 
conform SR EN 
933-2, mm 

BA 8 
BAPC 8 

BA 11,2 
BAPC11,2 

BA 16 
BAPC 16 

BAD 22,4 
BADPC 

22,4 
BADPS 

22,4 

AB 22,4 
ABPC 

22,4 

AB 31,5 
ABPC 
31,5 

ABPS 
31,5 

45 - - - - - 100 
31,5 - - - 100 100 90...100 
22,4 - - 100 . 90...100 90...100 82.»94 
16 - 100 90...100 73...90 70...86 72...88 
11,2 100 90...100 - - - - 
8 90...100 75...85 61...82 42...61 38...58 54...74 
4 56...78 52...66 39...64 28...45 27...43 37...60 
) 38...55 35...50 27...48 20...35 19...34 22...47 
0,125 9...18 8...16 8...15 5...10 3...8 3...12 
0,063 7...11 5...10 7...11 3...7 2...5 ' 2...7 

Art 46. Zonele granulometrice reprezcntand limitele irnpuse pcntru curbcle ganulomctrice ale 
amestecurilor de agregate naturale ş i filer sunt conform: 

• tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de 
uzurajrulare ş i legiiturd şi pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate 
straturilor de bazd; 
• tabelului 14 — pentru mixturile asfaltice stabilizatc; 
• tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase. 

Tabelul 14— Limitele procentuale ş i zona granulomett ica pentru mixturile asfaltice stabilizate 
Nr. 
ext. Caracteristica 

Strat de uzura 
MAS 11,2 MAS 16 

1. Fractiuni đc agregate naturale din amestecul 
total 

1.1. Filer ş i fractiuni din nisipuri sub 0,125 mm, % 9...13 10...14 
1.2. Filer si fractiunea 0,125 ...4 mm, °,70 1)ire.renta 3ana la 100 
1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58...70 63...75 
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. Granulometrie 
Mărimea ochiului sitei treceri % 
22,4 - 100 
16 100 90...100 

11,2 90...100 71...81 
8 50...65 44...59 

4 30...42 25...37 
-) 20...30 17...25 
0,125 9;»I3 10...14 
0,063 8...12 9...12 

Tabelul 15 — Zona ranulometrică  a mixturilor asfaltice ţ oroase MAP16 * _ 
Site cu ochiuri patrate, mm Treceri, % 

22.4 100 
16 90...100 
2 8...12 

0,063 2...4 
*Limitele stint orientative, se va urmări respectarea conditiiloi din tabelele 18 ş i 22. 

Art.47. Continutul optim de -liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de către un 
laborator de specialitate autorizat / acreditat tinand cont de valorile precizate in tabelul 16. in 
cazul in care, din studiul de dozaj rezultă  un procent optim de liant in afaralimitei din tabelul 16, 
acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului ş i a beneficiarului. 

Tabelul 16 — Continutul o tim de liant 
Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Continut de liant 

ruin. 'A in mixturii 

'aura (rulare) 

MAS I 1,2 6,0 
MAS16 5,9 
BA 8 
BAPC 8 

6,3 
 

BA 11,2 
BAPC 11,2 

6,0 

BA16 _ _ _  
13 APC16 
MAP16 ., 

5,7 
5,7 
4 

legatură  (binder) BAD 22.4 
13ADPC 22,4 
BAPS 22,4 

4,2 

bază  AB 22,4 
Al3PC 22,4 
AB 31,5 , 
ABPC 31,5 
Al3PS 31,5 

4,0 

Art.48. Valorile minimc pentru continutul de liant prezentate hi tabelul 16 au in vederc o masă  
volumica medic a agregatelor de 2.650 kg/m3. 

Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor. limitele continutului de bitum se 
calculează  prin coreetia Cu un coelicient a 2.650 / d, uncle '`cf .  este masa volumică  reald 
(deelarată  de producător *i veriticata de laboratorul antreprcnorului) a aesegatelor inclusiv filerul 
(media ponderată  conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m3  si se determind conform 
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SR EN 1097-6. 

Art.49. in cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, aceştia se utilizează  conform 

Icgislatiei şi reglementă rilor tchniee in vigoare pe baza unui stucliti prelim inar de laborator. 

Art.50. Stu(Hui preliminar pentru stabilirea compozitiei optimc a inixturii asfaltice (dozaj) va 
include rezultatele incercdrilor cfectuate conform art.51, pentru cinci continuturi diferite de liant. 

Art.51. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vedcrea elabordrii 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 incercare); 
procentul de participare at fiecdrui component in amestecul total; 

• stabilirea dozajului dc liant functie de curba granulometrica aleasd; 
• validarea clozajului optim pc baza testelor iniOale de tip conform tabclului 30 nr.crt. I . 

Un nou studiu de dozaj Sc va realiza obligatoriu de fiecare data cand aparc eel putin una 
din situatiile urmatoare: 

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

- schimbarea sursei de agreg-ate; 

- schimbarea tipului mineralogic at filerului; 

schimbarea aditivilor. 

Art.52. Validarea in procluctie a mixturii asfaltice in santicr .se va efectua, obligatoriu, prin 

transpunerea dozajului pe static şi verificarea cerintclor acesteia conform tabelului 30, nr. crt. 2. 

Art. 53. Mixtura asfalticd va fi insotită, dupa caz, de: 

declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE ş i certificat de conformitate a 

controlului productiei in fabricd; 

• declara0a de performantd, marcaj de conformitate CE ş i rapoarte de incercare (emisc de 

laboratoare autorizate / acreclitate) prin care sd se certifice calitatca materialului, inclusiv 

documcntele privind dozajele Si conformitatea pcntru materialelc componentc care voi-

respecta cerintele din prezentul normativ. 

SECT1UNEA 2 
Caracteristicile tizico-mecaniee ale mixturilor asfultice 

Art.54. Caracteristicile flzico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pc corpuri de 
proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pcntru stabilirea dozajclor optime 
(incercdri initiate de tip) si pc probe prelevate de la malaxor sau dc la asternere pc parcursul 
executiei, precum ş i din straturile imbrdcdmintilor gala executatc. 

Art.55. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul exccutiei lucrdrilor, precum şi din 
stratul gata cxecutat, se va efectua conform SR EN 12697-27. 

Art.56. Caracteristicile tizico-mcc.:anice ale mixturilor as-1111ticc dc tip bcton asfaltie ş i anrobat 
bituminos si mixtură  asfaltica poroasd trebuie sd se incacIreze in I itiiitcle din tabelele 17, I X, 19 si 
20. 

rt.57. Caracteristicile Marshall ale mixturilor askiltice sc determind conlbrin SR EN 12697-6 si 
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SR EN 12697-34 şi vor respecta conditiile din tabelul 17. 

Absorbtia de apd se va dctermina conform metodei din Anexa B la acest normativ. 

Sensibilitatea la apd se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A şi SR EN 
12697-23, conform condiOilor din tabelul 17. 

Tabelul 17 - Caracteristici fiz'co-mecanice determinate irin incereări re cilindrii Marshall 

Nr. 
cit. 

Tipul mixturii 
asfaltice 

Caracteristici pc epruvete cilindrice tip Marshall 

Stabilitate 
la 60 °C, 

KN, 

Indiee 
de 

currere b , 
mm, 

Raport 
/I 

c"." 
mi

,  
n. 

KN/mm 

Absorbtia 
de apii, 
% vol. 

Scnsibilitate 
la apii, 

% 

I. Beton asfaltic 6,5...13 1,5...4,0 1,6 1,5...5,0 min. 80 
2.  Mixtură  asfaltică  poroasă  5,0...15 1,5...4,0 2,1 - min. 60 
3.  Beton asfaltic deschis 5,0...13 1,5...4,0 1,2 1,5...6,0 min. 80 
4.  Anrobat bituminos 6,5...13 1,5...4,0 1,6 1,5...6,0 min. 80 

Art.58. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, in funetie de strat (stratul de 
uzurd, de legatură  ş i de bază), se vor incadra in valorile limită  din tabelele 18, 19, 20, 21 ş i 22. 

incercările dinamice care se vor efectua in vederea verificării caracteristicilor Fizico- 
mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativ stint următoarele: 

• Rezistenta la deformatii permancnte (incercarea la cornpresiune ciclică  ş i incercarea la 
ornieraj) reprezentată  prin: 

• Viteza de tluaj şi fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la 
cornpresiune ciclică  triaxială  pe probe cilindrice din mixturd asfaltică, conform SR EN 
I 2697-25, rnetoda B; 
• Viteza 4.e deformatie. 4i adfineimea filgAului, determinate prin incercarea de ornieraj 
se realizeaza pe epruvete confecOonate in laborator conform SR EN 12697-33 sau 
prelevate prin tăiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv 
mic in aer, procedeul B; 

• Rezistenta la obosealii, determinată  conform SR EN 12697-24, prin incercarea la 
intindere indirectd pe epruvete cilindrice - anexa E sau prin una din celelalte metode 
precizate de SR EN 12697-24; 
• Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din 
mixtură  asfalticd, conform SR EN 12697-26, anexa C; 
• Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate 
la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31. 

Tabelt I 18—Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzurd determinate prin incercări dinamice 

Ni. 
cit. 

Caracteristică  
Mixtură  

asfalticii pcntru 
stratul de uzură  

Clasă  tehnică  drum I-11 111-1V 
Categoric tehnied stradd 1 11-111 

1. 
1.1. 

Caracteristici pe cilindrii confectionati la _presa .giratorie 
6,0 Volum de goluri la 80 giratii, Vo max. 5,0 

1.2. Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 
- deformatia la 50 °C, 300KPa si 10000 impulsuri, !Arnim, max. 
- viteza de derormatie la 50 'V, 3001<Pa ş i 10000 impulsuri. 
i_tm/m/ciclu, max. 

20 000 
1,0 

30 000 
?,0 
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1..3. Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, min. 4200 4000 

2. Caracteristici pe plăci confectionate in laborator sau pe carote din imbrăciiminte 
2.1. Rezistenta la deformatii permanente, 60 °C (ornieraj) 

- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, max. 0,3 0,5  
- AdAncimea fligaşului, % din grosimea initială  a probei, max. 5,0 7,0  

Tabelul 19- Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură  determinate prin incercări 

dinamice 

Nr. 
crt. 

Caracteristicii 
Mixturii asfaltică  pentru 

stratul de legtiătură  
Clasă  tebnickdrum 111 111-IV 

Categoric tehnică  stradă  I H-III 
1.  Caracteristici pe,cilindrii confectionat.i. la  presa giratorie 
1.1. Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 9,5 10,5 

1.2. Rezistenta la deformatii -permanente (fluaj dinamic) 
- deformatia la 40 °C, 200KPa şi 10000 impulsuri, µm/m, 
max. 
- viteza de deformatie la 40 'V, 200KPa şi 10000 impulsuri, 
µm/m/ciclu, max.  

20 000 

"") 0 ... , 

30 000 

3,0 

1.3. Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, min. 5000 . 4500 

1.4. Rezistenta la oboseala, proba cilindrică solicitată la 
intindere indirectă: Număr minim de cicluri pand la fisurare 
la 15°C 

400 000 300 000 

2.  Rezistenta la obosealii, epruvete trapezoidale sau 
prismatice, E6  10-6, minim 150 100 

Tabelul 20— Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază  determinate pin incereări dinamice 

Nr. 
crt. 

Caracteristică  
Mixturil asfaltică  
pentru stratul de 

bazii 
Clasd tehnicd drum I-II III-IV 

Categoric tehnică  stradd I 11-III 
1.  Caracteristici pe cilindrii confectionati la prcsa giratoric 
1.1. Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 9 10 
1.2. 'Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 

- deformatia la 40 °C, 200KPa şi 10000 impulsuri, p.m/m, maxim 
- viteza de deformatie la 40 0C, 200KPa şi 10000 impulsuri, 
µm/m/ciclu, maxim 

20 000 

2,0 

30 000 

3,0 
1.3. Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, minim 6000 - 5600 
1.4. Rezistenta la oboseală, proba cilindricd solicitată  la intindere 

indirecta: Număr minim de cicluri pin d la fisurare la 15°C 500 000 400 000 
2.  Rezistenta la obosealii, epruvete trapezoidale sau prismatice 

6 - 
E 10 6, minim 150 100 

Note: 
1) Valorile modulilr de rigiditate determinati in laborator, prevdzuti in tabelele 18, 19 ş i 20 sunt 
stabilite ca nivel de performantd minimald pentru mixturile asfaltice anal izate in conditii de 
laborator. 
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2) La proiectarea structurilor rutiere se utilizcazd valorile moduli lor de elastieitate dinamicd din 
relernentdrile tehnice in vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple ş i 

Art.59. in cazul in care mixtura pentru stratul de uzură  va ti o mixtură  stabilizată, aceasta va 

îndepHni conditiile din tabelele 18 şi 21, volumul de goluri se va determina prin metoda 
densitatilor aparente i maxime astfel cum sunt precizate In SR EN 12697-8. 

Art.60. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confectiona 
conform specificatiilor SR EN 12697-30 pun aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a 
epruvetei. 
Volumul de goluri umplut cu bitum (V1-7f3) se va determina conform SR EN 12697-8. 

Sensibilitatea la apd va determina conform SR EN 12697-12, mctoda A. 

Testul Shellenberg se va efectua conform SR EN 12697-18. 

Tabelul 21 — Caractcristici s ecifice ale mixturilor asfaltice stabilizate 
Nr. 
ert. 

Caraeteristica 

1. Volum de goluri pe cilindri Marshall, % 3...4 
. Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83 
. Test Shellenberg, %, max. 0,2  
. Sensibilitate la apă, % min. . 80 

Art.61. in cazul in care mixtura pentru stratul de uzură  va fi o mixtură  poroasă, aceasta va 
indeplini conditiile din tabelele 17 şi 22. 

Tabelul 22 — Caracteristici specifice ale mixturilor asraltice poroase 
Nr. 
ert. 
1. Volum  de goluri pe cilindri Marshall, %, min. 
2. Pierdere de material, SR EN 12697-17, %, max. 

12 - 20 
30  

Caracteristica  

SECTIUNEA 3 
Caracteristicile straturilur realizate din mixturi asfaltice 

Art.62. Caracteristicile straturilor real izate din mixturi asfaltice sunt: 
• $.3,- radul de compactare, şi absorbtia de apă; 
• rezistenta la deformatii permanente; 
• elementele geometrice ale stratului executat; 
• caracteristicile suprafetei imbrăcdmintilor bituminoase executate. 

Gradul de compactare. Absorbtia de apă  

Art.63. Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparentă  a mixturii 
asfaltice compactate în strat şi densitatea aparentd determinată  pe epruvete Marshall compactatc 
in laborator din aceeaşi mixturd asfalticd. prelevatd de la a4ternere, sau din aceeaş i mixtufă  
provenită  din carote. 
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Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 pentru toate 
tipurile de mixturi asfaltice abordate in prezentul normativ, cu exceptia mixturilor asfaltice 
stabilizate pentru care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei. 

Art.64. Densitatea aparentă  a mixturii asfaltice din strat se poate cletermina pe carote prelevate 
din straw! gata executat sau prin măsuratori in situ cu echipamente de măsurare adecvate, 
omologate. 

Notii: Densitatea maxima se va determina conform SR EN 12697-5, jar densitatea aparentă  se va 
determina conform SR EN 12697-6. 

Art.65. incercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau in determinarea 
densitătii aparente şi a absorbtiei de apa pe plăcute (100x100) mm sau pe carote cilindrice Cu 
diametrul de 100 mm, netulburate (media a Ire' determinari). 

Art.66. Conditiile tehnice pentru absorbtia dc apă  şi gradul de compactare al straturilor din 
mixturi asfaltice, cuprinse in prezentul normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23. 

Tabelul 23 — Caractcristicile straturilor din m'xturi asfaltice 
Ni. 
crt. 

Tipul stratului 
Absorbtia de apii, 

% vol. 
Gradul de compactare, 

%, min. 
1. Mixtură  asfaltica stabilizată  2...6 97 
2. Mixtura asfaltica poroasă  - 97 
3. Beton asfaltic 2...5 97 
4. Beton asfaltic deschis 3...8 96 
5. Anrobat bituminos 2...8 97 

Rezistenta la detbrinatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 
Art.67. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzură  executat din mixturi asfaltice Sc 
va verifica pe minimum două  carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la eel 
putin cloud zile după ternere. 

Art.68. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se va cletermina prin măsurarea vitezei de 
deformatie la omieraj şi adăncimii Rigaşului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-22. 
Valorile admisibile pentru aceste caracteristici, sunt prezentate in tabelul 18. 

Elemente geometrice 
Art.69. Conditiile de admisibilitate i abaterile limită* locale admise la elementele geometrice 
sum cele prevăzute in tabelul 24. 

Art.70. La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere 
asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x climensiunea maximă  a granulei de agregat utilizată. Nu 
se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare strat. 

Tabelul 24. Elementele gcometrice ş i abaterile Iimită  pentru straturile bituminoase executate 

Nr. 
crt. 

Elemente ueometrice 1, 
Conditii de 

admisibilitate* 

Abateri limitii locale 
admise la elementele 

()cornett-i ce ____b 
1 Grosimea minimă a stratului 

cornpactat, conform SR EN 
12697-36 
- strat de uzură  
- strat de legătură  
- strat de bază  22,4 

4,0 cm 
5,0 cm 
6,0 cm 

Nu se admit abateri in 
minus fată  de grosimea 
prevăzuta in proiect 
pentru fiecare strat. 
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- strat de bază  31,5 8,0 cm 
2 Lătimea partii carosabile Profil transversal 

proiectat 
71: 20 mm 

. 
Pro fi lul transversal 
- in aliniament 
- in curbe şi zone aferente 
- cazuri speciale 

- sub formă  acoperiş  
- conform STAS 863 
- pantă  unică  

1: 5,0 mm fata de cotele 
profilului adoptat 

4 Profil longitudinal, in cazul 
drumurilor noi, declivitatea, % 
maxim 
- autostrăzi 
- UN 
- drumuri/strazi 

- conform PD 162 
- conform STAS 863 
- conform STAS 10144/3 

± 5,0 mm fată  de cotele 
profilului proiectat, cu 
conditia respectării 
pasului de proiectare 
adoptat 

* conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor străzilor se coreleza conform 
art.2.3 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr.45/1998 publicat in MO .partea I bis, 
nr.138/06.04.1998, cu modificările şi completdrile ulterioare. 

Art.71. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice şi conditiile tehnice 
care trebuie să  fie Indeplinite sunt conform tabelului 25. 

Art.72. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice, se 
efectueazd, pentru: 

• strat uzurd (rulare) - cu maxim 15 zile inainte de reeeptia la term inarea lucrdrilor şi la 
sfarsitul perioadei de garantie; 

• strat de legătură  şi strat bază  - inainte de aşternerea stratului următor (superior). 

Tabelul 25 — Caracteristicile su rafetei straturilor hituminoase executate 

Nr. 
(:rt. 

Caracteristica 
Conditii de 

admisibilitate* 
Metoda de incereare 

Strat 
Uzuril 

(rulare) 
Legăturii, 

bazii 

1. 

Planeitatea in profil longitudinal, 
prin milsurarea Cu echiparnente 
omologate 
Ind ice de planeitate, IRI, m/km: 
- drumuri de clasă  tehnică  1.. II 
- drumuri de clasă tehnied III 
- drumuri de clasă  tehnică  IV 
- drumuri de clasă  tehnică  V 

< 15 , 
<. 2,0 
< 2,5 

3,0 

< ')5 , 

man se von determina  
punctele de maxim.  

Reglementări telmice in 
vigoare privind măsurarea 
indicelui de planeitate. 
Măsurătorile se vor efectua 
din 10 in 10 m, jar in cazul 
sectoarelor cu denivelări 

l 

2.  

3.  

Planeitatea in profil longitudinal, 
sub dreptarul de 3m 
Denivelări adrnisibile, mm: 
- drumuri de clasă  tehnică  1 şi II 
- drumuri de clasă  tehnică  III 
- drumuri de clasă  tehnică  IV.. 

3,0 
< 4,0 
< 5 0 , 

+1.0 

< 4,0 

+1 ,0 

SR EN 13036-7 

:  
Planeitatea in prof!' transversal, 
mm/m SR 17,N 13036-8 

4.1. 

Aderenp supraretei— unităti PTV 
- clrumuri de clasă  tehnica 1...11 
- drumuri de clasă  tehnică  111 
- drumuri de clasă  telmică  1V...V 

> 80 
> 75 
? 70 

- 
incercarea Cu pendul 
 (SRT) 
SR EN 13036-4 

L 
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4.2. 

_ 
Addneimea medic a macrotexturii, 
addncime texturd, mm 
- drumuri de clasd tehnicd I...11 
- drumuri dc clasd tehnied Ill 
- drumuri de clasd tehnicd IV...V 

> 1:2 

> 0,8 
> 0,6 

Metoda volumetried 
MTD 
SR EN 13036-1 

4.3. 

Coe ficient de freeare (µGT): 
- drumuri de clasd tchnied I...11 
- drumuri de clasd tehnica III 
- drumuri de clasd tchnicd IV-V 

> 0,67 
> 0,62 
> 0.57 

AND 606 

5. Omogenitate. Aspectul suprafetei 
Vizual: Aspect fdrd dcgraddri sub formd de 
exces de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, 
şlefuite 

conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strdzilor Sc coreleza conform 
art.2.3 din Ordinul Ministrului Transporturilor nr.45/1998 publicat in MO partea I bis, 
nr. 138/06.04. I 998, cu modificarile i completdrile ulterioare.  

Planeitatea in profil longitudinal se determind fie prin mdsurarea indicelui de planeitate 
IR1, fie prin mdsurarea deniveldrilor sub dreptarul de 3 m. 

Planeitatea în profit .  transversal este cca prin care se constatd abateri de la profilul 
transversal, aparitia tdgaşelor ş i se va detertnina cu echipamentc electronice omologate sau 
metoda şablonului. 

Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atdt aderenta prin metocla Cu pendulul 
SR] cdt ş i addneimea medie a macrotexturii. 

Aderenta suprafetei se determind cu aparatul cu pendul aledind minim 3 sectoare 
rcprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m 
intre ele, pentru care se determind rugozitatea, in pupae situate la un metru de marginea partii 
carosabilc (pe urma rotii) ş i la o juindtate de metru de ax (pc unna rotii). Detcrminarea addneimii 
macrotexturii se va efectua in aceleaş i puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul. 

CAPITOLULIV 
PREPARAREA, TRANSPORTUL $I PUNEREA IN OPERA 

A MIXTURILOR ASFALTICE 

SECTIUNEA I 
Prepararea şi transportul mixturilor astaltice 

Art.73. Mixturile asfaltice se prepard in instalatii prevdzute cu dispozitive de predozare, uscare, 
rcsortare şi dozare gravimetricd a agregatelor naturale, clozare gravimetricd sau volumetried a 
bitumului ş i filerului, precum ş i dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul biturninos. 
Verificarea functiondrii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod 
periodic de cdtre personal de specialitate conform unui program de intretinere specificat de 
producdtorul echipamentelor ş i programului de verificare metrologic a clispozitivelor de mdsura 
şi control. 

Certificarea con Corm itatii instalatiei privind calitatca fabricatiei şi condittile de securitate, 
Sc va efectua cu respectarea procedurii PC(' 019. 

Controlul product.iei in fabried se va efectua conform ecrintelor standardului SR 13108-
21. 

Art.74. Temperaturile aw.ciiatelor naturale. ale bitumului ş i ale mixturii asfaltice In ieş irea din 
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Tip bitum 
Bitum 

35/50 150-170 

50/70 150-170 

70/100 150-170 

Tabel 26- Temperaturi Ia prepararea mixturii asfaltice 

Betoane Mixturi asfaltice Mixturi asfaltice 

asfaltice stab ilizate poroase  

Mixtura asfalticii la ieşirea din malaxor 

Temperatura, °C 
160-200 150-180 

150-190 140-175 

140-180 140-170 

150-190 

140-180 
140-180 

Agregate 

140-190 
140-190 

140-190 

malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform 
specificatiilor proclucdtorului), cu observatia cd temperaturile maxime se aplică  in bate punctele 

instalatiei de preparare mixturi asfaltice ş i temperaturile minime se aplicd la livrare. 

În cazul utilizării unui bitum modificat, a unui bitum clur sau a aditivilor, pot fi aplicate 

temperaturi diferite. in acest eaz, aceasta trebuie să  tie documentatd ş i declaratd pe marcajul 

reglementat. 

Art.75. Temperatura mixturii asfaltice la ieş irea din malaxor trebuie reglatd astfel ?neat in 

conditiile concrete de transport (distantd şi mijloace de transport) şi conditiile climatice să  fie 

asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabelului 27. 

Art.76. Sc interzice incalzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile specificate in 
tabelul 26, cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, in procesul telmologic. 

Art.77. Trebuie evitatd inedlzirea prelungită  a bitumului sau reincalzirea aceleiaş i cantităti de 
bitum. 1)acd totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut Íi evitatd reincalzirea bitumului, 
atunci este necesard yen ficarea penetratiei acestuia. Daed penetratia biturnului nu este 
corespunzdtoare Sc renunta la utilizarea 

Art.78. Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie să  He suticienta pentru 

realizarea unei anrobdri complete şi uniforme a agregatelor naturale ş i a filerului Cu liantul 

bitum inos. 

Art.79. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobaseulante aclecvate, acoperite 
cu prelate, imediat ciupă  incarcare, urmdrindu-se ca pierderile de temperaturd pe tot timpul 
transportului, să  He minirne. Reticle mijloacelor de transport vor fi curate i uscate. 

Art.80. Mixtura asfalticd preparată  cu bitum moditicat cu polimeri se transportd obligatoriu cu 
autobasculante cu bena acoperitd Cu prelatd. 

SECTIUNEA 2 
Lucriiri pregatitoare 

Art.81. PregAtirea stratolui soport inainte de punerca in operii a mixturii asfaltice 
inainte de aşternerea mixturii. stratul suport trebuic bine curdtat. iar clacd este cazul se 

remediază  şi se reprolilează. Materialele neaderente, praful ş i once poate afecta legdtura intre 
strawl suport şi straw' flail executat trebuie indepdrtat. 

In cazul straw lui suport din macadam, acesta se curdtd ş i se rndtură . 
In cazul stratului suport din mixturi astă ltice degradate rcparatiile se realizează  conform 

prevederilor reglementarilor telmice in vigoare privind prevenirea ş i remedierea defectiunilor la 
imbrficaminOle biLutilinoase. 
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Canci stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea 
suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. in cazul in care acest strat nu se protejează  
sau nu se acoperA imediat Cu stratul unnător se impune curatarea pun periere mecanică  şi 
spdlare. 

După  curătare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie sa fie conform 
proiectului de executie. 

In cazul In care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice 
existente, aducerea acestuia la cotele prevdzute in proiectul de executie Sc realizeazd, dupd caz, 
tie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixturd asfaltică, fie pin frezare, conform 
prevederilor din proiectul de executie. 

Stratul de reprofilare / egalizare va ti realizat din acelaş i tip de mixtură  ca şi stratul 
superior. Grosimea acestuia va fi determinata in functie de preluarea denivelărilor existente. 

Art.82. Amorsarca. La real izarea straturi.lor executate din mixturi asfaltice Sc amorseazd stratul 
suport ş i rosturile de lucru. 

Amorsarea se realizeaza uniform, cu un clispozitiv special care poarte regla cantitatea de 
liant.  

in functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasd dupd aplicarea 
amorsajului trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m2. 

SECT! I:AEA 3 
Aşternerea mixturilor asfaltice 

Art.83. Aşternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport şi 
ternperatura exterioară  de minimum 10C, pe o suprafatd uscatd. 

Art.84. in cazul mixturilor asfaltice Cu bitum modificat Cu poll .meri, aşternerea mixturilor 
asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport i temperatura exterioard dy minimum 

pe o-  suprafată  uscată. 

Art.85. Lucrdrile se intrerup pc vdnt puternic sau ploaie ş i se reiau numai după  uscarea stratului 
suport. 

Art.86. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează  numai mecanizat, cu repartizatoare — 
finisoare prevăzute cu sistem de nivelare incălzit care asigură  o precompactare, Cu exceptia 
lucrărilor in spatii—inguste In care repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua aceasta operatic. 
Mixtura asfaltică  trebuie aşternută  continuu, In grosime constantă, pe fiecare strat şi pe toată  
lungimea unei benzi programată  a se executa in ziva respectiva. 

Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va 
efectua cu respectarea procedurii PCC 022. 

Art.87. in cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii 
asfaltice rămasă  necompactată, aceasta va ti indepărtată. Această  operatie se va executa in afara 
zonclor pe care existd, sau urmează  a se aşterne, mixtură. asfaltică. Capătul benzii intrerupte se va 
trata ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art. 94. 

Art.88. Mixturile asfaltice trebuie să  aiba Ia aşternere ş i compactare, in functie de tipul liantului, 
temperaturile prevăzute in tabelul 27. 'Masurarea temperaturii va fi efcctuata in masa mixturii, in 
buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologici prezentate in SR EN 12697-13. 

In cazul utilizării aditivilor pentru marirea lucrabilitătii mixturilor asfaltice la temperaturi 
scăzute acestia vor avea la bază  specificatii telmice conform legislatiei şi reglementărilor in 
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vigoarc. 

Art.89. Pentru mixtura asfaltică  stabilizata, se vor utiliza temperaturi cu I 0°C mai man i decdt 

cele prevAzute in tabelulnr. 27. 

Tabelul 27 — Temperaturile mixturii asfaltice la aşterncre şi compactare 

Liant 
Temperatura mixturii 
asfaltice la aşternere 

°C, min. . 

Temperatura mixturii asfaltice la 
compactare 

°C, min. 
bitum ruticr inceput sfarş it 

35/50 [50 145 110 

50/70 140 140 110 

70/100 140 135 100 _ 
iturn modificat cu polimeri 

25/55 165 160 120 
45/80 160 155 120 

40/100 155 150 120 

Art.90. Aşternerea se va executa pe intreaga latime a căii de rulare, ceea cc impune echiparea 
repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare şi precompactare de lungime corespunzătoare. 

Art.91. Grosimea maxima a mixturii aşternutc printr-o singurd trecere nu poate depdş i 10 cm. 

Art.92. Viteza optima de aşternere se va corela cu distanta de transport ş i capacitatea de 
rabricatie a statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului ş i aparitia 
crăpdturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspdt aşternut. 

In runetie performantele finisorului, viteza la aştemere poate ti de 2,5...4 m/min. 

Art.93. in buncărul utilajulul de, aşternere, trebuie să  existe in permanentă  suficientd mixturd, 
necesară  pentru a se evita o raspandire neuniformă  a materialului. 

Art.94. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita se va acorda 
realizarii rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să  fie foarte regulate şi 
etanşe. 

La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă  sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de 
lucru, longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată  grosimea stratului, astfel ?rick să  rczulte 
muchie vie verticală. 

In cazul rostului longitudinal, and benzile adiacente se executa in aceeaşi zi, tăierea flu 
mai este necesară, cu exceptia stratului de uzura(rulare). 

Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzurd se vor clecala cu 
minimum 10 cm fată  de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

Atunci and exista şi strat de bază  bituminos sau din materiale tratate cu liant h idraul ic, 

rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut. 

Art.95. Legătura transversală  dintre un strut rutier nou şi un strat rutier existent al drumului se va 
executa dupd decaparea mixturii din stratul vechi, pe 0 lungime variabild in functie de grosimea 
noului strat, astfel kick să  se obtină  o grosime constanta a acestuia, cu panta de 0,5%. 

In plan, liniile de decapare se recomanda să  fie in forma de V. la 45°. Completarea zonei 
de unire se va efectua pi-in amorsarea suprafetei, urmată  de aşternerea ş i compactarea noii 
mixturi Lisfaltice, pană  la nivelul superior al ainbelor straturi (nou ş i existent). 
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^Is 

rutier existent 
..... ^^^^^ 

stratul rutier nou  

Ntaroinea părtii carosabile 1.: 

se decapează  

.i --,......-,,,,-:-......7,7„........,,..„-...„.. ---_—_, .....s......,,,,,,,,,• ----zstratIll ruţterzcisţs.nţ  „,.......,,,,,.............../ .......„,,,, , 

a) Racordarea in profil longitudinal 

b) b) Racordarea in plan 

Fig. I Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent 

Art.96. Stratul de bazd va fi acoperit cu straturile imbrăcilmintei biturninoase, nefiind lăsat 
neprotejat sub trafic. 

Art.97. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legaura (binder), realizat din beton 
asfaltic deschis, acesta nu se va lăsa neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit inainte de sezonul 
rece, pentru evitarea aparitiei unor degradări structurale. 

SECTIUNEA 4 
Compactarea mixturilor asfaltice 

Art.98. Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care sa 
asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtură  
asfaltica şi fiecare strat in parte. 

Operatia de compactare a mixturilor asfaitice se va realiza Cu compactoare cu rulouri 
netede, cu sau fără  dispozitive de vibrare, şi/sau cu compactoare cu pneuri, astfel ?neat sa se 
obtina gradul de compactare conform tabelului 23. 

Certilicarea con form itatii compactoarelor se va efeetua cu respectarea procedurii PCC 
01'. 

30 



Art.99. Pentru obtinerea gradului de compactare prevăzut, se va executa un sector de probă  ş i se 
va determina numărul optim de treceri ale compactoarelor, in functie de performantele acestora, 
tipul ş i grosimea straturilor executate. 

Sectorul de probă  se va realiza inainte de inceperea aşternerii stratului in lucrare, 
utilizând mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curentă. 

Art.100 Alegerea numărului de treceri optim şi a atelierului de compactare are la bază  rezultatcle 
incercărilor efectuate pe stratul executat in sectorul de probă, de catre un laborator autorizat / 
acreditat, in conformitate cu prevederile prezentului norrnativ. 

Art.101. Metoda de compactare propusă  va Ii considerată  satisfăcătoare dacă, pe sectorul de 
probă, se obtine gradul de compactare minim mentionat in tabelul 23. 

Art.102. Pentru obtinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri 
recomandat pentru compactoarele uzuale este eel mentionat in tabelul 28. La compactoarele 
dotate cu sisteme de măsurare a gradului de compactare in timpul lucrului, se va tine seama de 
valorile afişate la postul de comandă. Compactarea se va executa pe fiecare strat in parte. 

Tabelul 28. — Com actarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri. 

Tipul stratului 

s 
Ateliere de compactare 

B A 
Compactor cu pneuri 

de 160 kN 
Compactor cu rulouri 

netede de 120 kN 
Compactor cu rulouri 

netede de 120 kN 
Numiir de treceri minime 

uzurii 10 4 12 
legătur'ă  12 4 14 

bază  12 4 14 

Art.103. Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona 
rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă  spre cea ridicatd. 

Pe sectoarele in rampă, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare In urcare. 
Compactoarele trebuie să  lucreze fără  şocuri, cu o viteză  mai redusă  Ia inceput, pcntru a 

evita viilurirea stratului executat din mixtură  asfaltică  şi nu se vor indeparta mai mult de 50 m in 
spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in 
jurul gurilor de scurgere sau ale cdminelor de vizitare, se vor cornpacta Cu compactoare mai mici, 
Cu placi vibrante sau cu maiul mecanic. 

Art.104. Suprafata stratului se va controla in permanentd, iar micile denivelări care apar pe 
suprafata stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după  prima trecere a rulourilor 
compactoare pe toatd latimea benzii. 

CAPITOLULV 

coNTRoLtiL cm.ratli LUCIZAR11,01Z EXECUTATE 

Controlul cuIită i i lucrarilor de executie a straturilor de uzurd. de legaturd şi de bază  din 
mixturi asfaltice se efectuează  in etapele de mai jos: 
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SECTIUNEA 1 

Controlul ealitătii materialelor 

Art.105. Controlul calităţ ii materialelor din care se cornpune mixtura asfaltică  se va efectua 
conform preveclerilor prezentului normativ, atat in etapa initiala, cat şi pe parcursul executiei, 
conform capitolului II ş i art. 51 din capitolului HI si vor fi acceptate numai acele materiale care 
satisfac cerintele prevazute in acest normativ. 

SECT1UNEA 2 

Controlul procesului tchnologic prepararc a mixturii asfaltice 

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constd in următoarele 

operatii: 

Art.106. Controlul reglajului instala0ei de preparare a mixturii asfaltice: 

• funcOonarea corectă  a dispozitivelor de căntdrire sau dozare volumetrică: inceputul 
fieceirei zile de lucru; 

• functionarea corectd a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

Art.107. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 

• temperatura la- introduce-ma in mataxon- permanent; 

• temperatura agregatelor naturale uscate şi incălzite la ieşirea din uscător: permanent; 

• temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. 

Art.108. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos: 

• pregatirea stratului suport: zilnic, Ia inceperea lucrăril pe sectorul respectiv, 

• temperatura exterioară: zilnic, la inceperea lucrării pe sectorul respectiv; 

• temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: eel putin de două  on pe zi la 
compactare, cu respectarea metodologie i impuse de SR EN 12697-13; 

• modul de executie a rosturilor: zilnic: 

• tehnologia de compactare (atelier de cornpactare, număr de trcceri): 

Art.109. Verificarea respectării compozitiei mixturii asfaltice con form amestecului prestabilit 
(dozajul de referintă)'se va efectua după  cum urmează: 

▪ granulozitatea amestecului de agregate naturale ş i filer la ieşirca din malaxor, inainte de 
adăugarea liantu lui (şada albă) conform SR EN 12697-2: zilnic sau on de ceite on se observă  
o calitate necorespunzăware a mixturilor asfaltice; 

▪ continuall minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul jieceirei zile de lucru; 

• compozitia mixturii asatitice (compozitia granulometrica - conform SR EN 12697-2 şi 
continutul dc bitum - conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtură  prelevate 
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Tabelul 29. Abateri fată  de dozajul optim  

Abateri admise fatli de dozajul optim, in valoare absolutil 

31,5 f5 

22,4 + 5 

16 5 

11,) 5 

8 + 5 

4 + 4 
+ 3 

Agregate 
Treceri 
pe sita 
de, mm 

0,125 4- 1,5 

0,063 

Bitum  

+ , 

Tabelul 30 —  Tipul şi .recventa incerdtrilor realizate pe mixturi astaltice 

conform tabel 17 

confbrm tabel 18 

conform tabel 19 ş i tabel 20 

Tipul mixturii asfaltice 

Toate tipurile de mixturi 
asraltice destinate stratului de 
uzur5, de legătura ş i de b'dZfl 

cu exceptia mixturilor 
asfaltice stabilizate 
Toate tipurile de mixturi 
ast-altice destinate stratului de 
uzur5, Cu exceptia mixturilor 
poroase, pentru clasa tehnică  
a drumului I. II, ill, IV 
si categoria tehnica a strazii 
I, it. III  
bate tipurile de inixturi 
asraltice destinate stratului de 
lev,aturA şi de baza, conform 
preveclerilor din acest 

Nr.  

incercari initiale de tip 
(validarea in laborator) 

Natura contrululuirinvereirii Caracteristiei verificate şi 
ş i freeventa limite de ineatIra re  

Lie la malaxor sau aş ternere: 

Art.110. Verificarea calităçii mixturii asfaltice Sc va realiza prin analize efectuate de an laborator 

autorizat pc probe de mixtură  asfaltica, astfcl: 

• compozitia mixturii asfalticc, care trebuie să  corespundă  compozitiei stabilite prin studiul 
preliminar de laborator, 

• caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să  se incadreze in limitele din prezentul normativ 

(vezi tabelul 30) 

VoJamul de L40 i Uri se va verifica pe parcursul execatiei pe cpravete Marshall ş i se va 

raporta la limitele din tabelele 21 şi 22, in functie de tipa I mixturii asfaltice preparate. 

Abaterile compozitici mixturilor asfaltice fată  de amestecul de referinta prestabilit (dozaj) 
sunt indicate in tabelul 29. 

Art.111. Tipurile de incercari ş i frecventa acestora, in functie de Opal Lie mixtura ş i clasa tehnicS 
a drumului sunt prezentate in tabelul 30. in corelare cu SR EN 13108-20. 
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normativ pentru clasa tehnică  
a drumului I, II, III, IV ş i 
categoria tehnică  a străzii I, 
II, III 

conform tabel 21 
Mixturile asfaltice 
stabilizate, indiferent de clasa 
tehnică  a drumului 

conform tabel 22 
Mixturile asfaltice poroase, 
indiferent de clasa tehnică  a 
drumului 

. 
incercări initiale de tip 
(validarea in productie) 

idem punctul 1 

La transpunerea pe statia de 
asfalt a dozajelor proiectate-
in laborator, vor fi prelevate 
probe pe care se vor reface 
toate incercările prevăzute la 
punctul 1 din acest tabel. 

compozitia mixturii conform 
art.109, şi art.110 

La transpunerea pe statia de 
asfalt a dozajelor proiectate 
in laborator, se va verifica 
respectarea dozajului de 
referinta. 

. 

Verificarea caracteristicilor 
mixturii asfaltice prelevate in 
timpul executiei: 
- frecventa 1/400 tone mixtura 
asfaltică  fabricată  sau 1/700 
tone mixtura fabricata in cazul 
statiilor cu productivitate mai 
mare de 80 to/ord, dar cel putin 
o dată  pe zi. 

compozitia mixturn conform 
art. 109, ş i art.110 

Toate tipurile de mixtură  
asfaltică pentru stratul de 
uzură, de legatură  ş i de bază. 

caracteristici fizico-mecanice 
pe epruvete Marshall 

conform tabel 17 
cu exceptia mixturilor 

 

Toate tipurile de mixturi 
 asfaltice destinate stratului de 

uzura, de legătură  ş i de bază  

asfaltice stabilizate 
conform tabel 21 Mixturt asfaltice stabilizate 

caracteristici fizico-mecan ice 
- pe-epruvete Marshall • 

conform tabel 17 şi volum de 
goluri pe cilindri Marshall - 

conform tabel 22 

Mixturi asfaltice poroase 

4.  

Verificarea calitătii stratului 
executat: 
- o verificare pentru fiecare - 
10 000 m 2  executati, • 
- min. Ulucrare, in cazul 
lucrărilor cu suprafată  mai mica 
de 10 000 m2  

con form tabel 23 
Toate tipurile de mixtură  
asfaltică pentru stratul de 
uzura, de legătură  ş i de bază  

5.  

Verificarea rezistentei stratului 
la deformatii permanente pentru 
stratul executat: 
- o verificare pentru fiecare 
20 000 ill" executati, in cazul 
drumurilorlstrazilor cu mai molt 
de 2 benzi pe sells; 
- . o verificare pentru fiecare 
10 000 m-  executati, in cazul 
drumurilor/străzilor cu cel Inuit 
de 2 benzi pe sens; 
- min.1/lucrare, in cazul 
lucrărilor cu supra fata mai mica 
de 10 000 rn 2. 

conform tabel 18 pentru rata 
de ornieraj şi/sau adăncime 

ragas, cu respectarea art.67 i ş  
art.68 

Toate tipurile de mixtură  
asfaltică  destinate stratului de 
uzură, pentru drumurile de 
clasă  tehnică  I, II şi III, IV ş i 
categoria tehnică  a străzii I, 
II, III 
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conform mile] 20 Stratul de baza 

   

 

contbrin tabel 24 

conform tabel 25 

Toate straturile executate 

'Foate straturile executate  

 

  

conform solicitării comisiei de receptie 

   

          

          

Verificarea modulului de 
rigiditate: 
- 0 verificare pcntru ficcare 
20 000 in2  executati, in cazul 
drumurilor/străzilor cu mai mu It 
de 2 benzi pc sens; 

6. - o verificare pentru fiecare 
10 000 i-rf' executa0, in cazul 
drumurilor/străzilor cu cc! molt 
de 2 benzi pc sens; 
- min.1/lucrare, in cazul 
lucrkilor cu suprafata mai mică  
de 10 000 m2.  
Verificarea elcmentelor 
geometrice ale stratului executat  
Verificarea caracteristicilor 
suprafetei stratului executat  
Verificări suplirnentare in 
situatii cerute de comisia de 
receptie (beneficiar): 
- frecventa: I set carote pentru 
ficcare solicitarc 

SECT1UNEA 3 
Controlul cilităţii straturilor executate Jiii mixturi asfaltice 

Art.112. Verificarea calităţ ii straturilor Sc efectueaza prin prelcvarca dc epruvete, conform SR 
EN 12697-29, astfel: 

• carote (I) 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj; 
• carote (1) 100 nirn sau placi de min. (400 x 400) mm sau carote de (I) 200 mm (in 

suprafatd echivalent5 cu a placii menOonate anterior) pentru determinarea grosimii 
straturilor, a gradului de compactare ş i absorbtiei de ap5, precum şi — la cererea 
beneficiarului, a compozitiei. 
Epruvetele se preleveaza in prezenta delegatilor antreprenorului, beneficiarului ş i 

consultantului/dirigintelui, la aproximativ I m dc la marginea pat-0i carosabile, incheindu-se un 
proces verbal in care se va nota-informativ, grosimea straturilor prin mfisurarea Cu o rigid 
L-?,.radata. Grosimea straturilor, masuratd in laborator, conform SR EN 12697-29 se va inscrie in 
raportul de incercare. 

Zonele care se stabilcsc pentru prelevarea pi-01)6)r sunt identificate de care delegatii 
antreprenorului. belief-1c iarului ş i consultantului/dirigintelui din seetoarele cele mai defavorabile. 

Art.113. Verificarea compactdrii stratului, se efectueaza prin determinarea gradului de 
compact.are in situ, prin ineercfiri nedistructive sau prin incercliri dc laborator pe carote. 

incerc5rile de laborator efectuate pc carote pentru verilicarea compactftrii constau in 
determinarea dcnsitatii aparentc absorbOei dc apă, pc plăcuc ( I 00\100) mm sau pe carote 
cilindrice cu diw-netrul de 100 sau 200 mm, netulburate. 

Rc/ultatcle 01)tin u i c  privind compactarca stratului trebuic sA sc incadrezc in lirnitele din 
tabelul 23. 

35 



Art.114. Alte verificari, in caz de litigiu, constau in masurarea grosimii stratului ş i a compozitiei 
(granulometrie SR EN 12697-2 ş i continut de bitum solubil conform SR EN 12697-1.), 

Art.113. Controlul pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de mixturi 
asfaltice realizate se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitătij in 

constructii aprobat cu HG 272/ 1994 ş i conform Procedurii privind efectuarea controlului de stat 
in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanică  i stabilitatea constructiilor, indicativ 
PCF 002, aprobata prin Orciinul MDRAP nr.1370/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.576 din 01.08.2014 

SECT1UNEA 4 
Verificarea elementelor geomet rice 

Art.116. Verificarea elementelor geornetrice ale stratului şi a unit ormitatii suprafetei, consta in: 
verificarea inc.leplinirii conditiilor de cal itate pentru straw! suport şi fundatie, conform 
prevederilor STAS 6400; 

- verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare 
intocmite la incercarea probelor din stratul de bazd executat, iar la aprecierea comisiei de 
receptie, prin maximum doud sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de mEtrginea stratului 
astaltic executat; verificarea se va efectua pe probe recultate pentru verificarea calitătii 
imbracamintii, conform tabel 23 şi conform tabel 24; 

- verificarea profilului transversal: - se va efectua Cu echipamente adecvate, omologate; 
- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se va efectua in axd, cu ajutorul unui aparat 

topografic de nivelment sau CU o grincld rulanta de 3 m Itingime, pc minimum 10% din 
lum4imea trascului. 

Nu se admit abateri în minus fata de grositnea stratului prevdzutd in project, respectiv in 
profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrdrilor la receptie. in situatia in 
care grosimea proiectata nu este respectata stratul se reface confbrm proiectului. 

CAP1TOLULVI 

RECEPTIA LUCRARILOR 

SECTRINEA 1 
ReceNia la terminarea 

Art.117. Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza de eatre beneficiar conform 
Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii şi instalatii aferente acestora, aprobat prin 
1-1.G. 273/94 cu modificarile ş i completdrile ulterioare. 

Comisia de receptie examineaza lucrarile exccutate in conformitate Cu clocumentatia 
tehnică  aprobată, project de executie, caiet de sarcini, precum ş i &term indri necesare in veclerea 
realizarii receptiei la terminarea lucrdrii, dupd cum urmeazd: 

Verificarea elementelor geometrice - conform tabel 24: 
• grosimea; 
• Idtimea partii carosabile; 
• pro Ill transversal ş i longitudinal: 

Planeitatea suprafetei de rulare - conform tabel 25; 
Rugozitate - conform tabel 25; 
Capacitate portantd - conform norm ati v CD 155; 
Rapoartc de incercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabel 30. 
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SECTIUNEA 2 
Receptia finală  

Art. 118. Receptia finală  se va efectua conform Regulamcntului de receptie a lucrarilor de 
constructii şi instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu moclificările ş i completărite 
ulterioare, după  expirarea perioadei de garantie. 

Art. 119. Constructorul are obligatia ĺinalizării tuturor lucrărilor cuprinse in Anexa 2, precum ş i 
remedierii neconformitătilor cuprinse in Anexa 3 la Procesul verbal de receptie la terminarea 
lucalrilor, in termenele prevăzute in acestea. 

Art.120. in perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor II remediate corespunzator de 
că tre antreprenor. 

Art.121. in vederea efectuării receptiei finala, pentru lucrări de ranforsare, reabilitare, precum ş i, 
constructii noi de drurnuri, autostrăzi i strazi, se vor prezenta măsurători de planeitate, 
rugozitate ş i capacitate portantă  efectuate la sfărş itul perioadei de garantie. 

Art.122. in vederea efectuării receptiei finale, pentru lucrari de intretinere periodică, se vor 
prezenta măsurători de planeitate şi rugozitate efectuate la sfărşitul perioadei de garantie. 
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3 
COMUNA LICURICI 

Obiectivul: 1138 45000000 DRUMURI LICURICI 
Obiectul: 0001 45000000 DRUM SATESC DS1 

Lista Cu cantitatile de lucrari 
Deviz oferta 113801 DRUM SATESC DS1 

Categoria de lucrari: 1001 

= NR. SIMBOL ART. CANT ITATE UM PU MAT VAL MAT 
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN 

ARTICOL PU UTI VAL UTI 
PU TRA VAL TRA 

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL 

001 TSC18A1 100 MC. 1.170 
SAPAT.CU  BULDOZ.PE  TRACTOR 6580CP INCL. 
IMPINS PAM.LA  10M TER.CAT.1 

002 TSCO4G1 100 MC. 1.170 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

003 TRAO1A TONA 210.600 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

004 TSE05A1 100 MP. 12.950 
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A 
SUPR.TEREN SI PLATF.DE  TERASAMENTE 
EXECUTATA IN TEREN CAT 

005 DA06B1 M.C. 129.500 
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC 
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI 
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 

006 TRAO1A TONA 288.500 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

007 DA12B1 M.C. 155.400 
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU 
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA 
INNOROIRE 

008 TRA01A TONA 379.459 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 
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009 TRAO5A TONA 91.430 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE 
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. 
ETC)PE DIST.DE  

010 DBO1A1 MP. 1295.000 
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM 
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV 
PIATRA BITUMATE NEC 

011 DBO2D1 100 MP. 12.950 
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST 
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU 
EMULSIE CATIONICA 

012 TRAO5A TONA 0.590 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE 
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, 
ETC) PE DIST DE 

013 DB19H1 MP. 1295.000 
IMBRAC BET ASE' CU AGREGAT MARE EXEC LA 
CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN 
MECANICA 

013 2856545 TONA 221.800 
BETON ASFALTIC BAPC16 

014 TRAO1A TONA 221.800 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

015 TSCO4G1 100 MC. 1.070 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

016 TRA01A TONA 192.800 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

017 TSCO4G1 100 MC. 1.790 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

018 TRAO1A TONA 322.200 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 
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019 IFB09A1 MP. 535.500 
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 

020 TRAO1A TONA 42.840 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

021 IFA03C1 MP. 535.500 
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M 
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 
CM. 

021 2100928 M.C. 47.120 
BETON DE CIMENT C20/25 

022 TRAO6A TONA 113.090 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULU 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

023 TSA01C1 M.C. 35.000 
SAP.MAN.IN  SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN  DEPOZ.SAU VEHIC.LA  H 
<0,6M T.TARE 

024 TRI1AAO1F1 TONA 63.000 
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA AGRELE SI 
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 
TEREN-AUTO CATE 

025 TRAO1A TONA 63.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

026 TSAO4C1 M.C. 3.360 
SAP.MAN.IN  SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. 
SI EVAC.MAN.IN  PAM.CU  UMID.NAT.LA  ADINC. 
0,0-1,5M T.TARE 

027 TSDO1C1 M.C. 3.360 
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 
BULG.TEREN TARE 

028 PC01A1 MP. 18.240 
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE 
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P 
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029 PBO2B1 M.C. 6.360 
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII 
OBISNUITE ZIDDE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU  
POMPA 

029 2100958 M.C. 6.411 
BETON DE CIMENT C12/15 

030 TRAO6A TONA 15.380 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

031 PCO2A1 MP. 27.720 
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI 
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU 
SUPRAFETE PLANE 

032 PBO6B1 M.C. 2.940 
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, 
ZID,TIMPAN CU POMPA 

032 2100928 M.C. 2.964 
BETON DE CIMENT C20/25 

033 TRAO6A TONA 7.110 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC 
DIST. = KM 

034 PIO6B1 BUC. 10.000 
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU 
MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF 

035 3270081 BUC. 8.000 
TUB DN 500, L= 2.5 M 

036 3270859 BUC. 2.000 
TUB DN 600, L = 2.5 M 

037 TRAO2A TONA 8.400 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 
DIST.= KM. 
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038 TSD01C1 M.C. 35.000 
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 
BULG.TEREN TARE 

039 DA06A1 M.C. 6.900 
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT 
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU 
ASTERNERE MANUAL 

040 DA12A1 M.C. 7.200 
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU 
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI 
INNOROIRE 

041 TRA01A TONA 32.550 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

042 DB19H1 MP. 60.000 
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA 
CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN 
MECANICA 

042 2856545 TONA 9.800 
BETON ASFALTIC BAPC16 

043 TRAO1A TONA 9.800 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

044 DA12A1 M.C. 2.000 
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU 
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI 
INNOROIRE 

045 TRAO1A TONA 3.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

Cheltuieli directe din articole: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 
Din care: 
Valoare aferenta utilaje termice 
Valoare aferenta utilaje electrice = 

Detaliere transporturi: 
-Articole TRA 

Alte cheltuieli directe:  
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-contributie asiguratorie pentru munca 

Total cheltuieli directe: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 

Cheltuieli indirecte: 
Profit: 

TOTAL GENERAL DEVIZ: 
TVA 
TOTAL cu TVA 

PROIECTANT 
SC PROREDRUM SRL 

CONTRACTANT (OFERTANT) 

DEVIZIER  

11,c,  
ow 4/  

IET4 r e. 

..41.41  

PROREDRUM  
,f  ?• 
-I  G U 3°  
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3 
COMUNA LICURICI 

Obiectivul: 1138 45000000 DRUMURI LICURICI 
Obiectul: 0002 45000000 DRUM SATESC D53 

Lista Cu cantitatile de lucrari 
Deviz oferta 113802 DRUM SATESC DS3 

Categoria de lucrari: 1001 

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = 
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN = 
= ARTICOL PU UTI VAL UTI = 
= PU TRA VAL TEA = 
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL = 

001 TSC18A1 100 MC. 1.030 
SAPAT.CU  BULDOZ.PE  TRACTOR 65-80CP INCL. 
IMPINS PAM.LA  10M TER.CAT.1 

002 TSCO4G1 100 MC. 1.020 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

003 TRAO1A TONA 183.600 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

004 TSE05A1 100 MP. 9.990 
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A 
SUPR.TEREN SI PLATF.DE  TERASAMENTE 
EXECUTATA IN TEREN CAT 

005 DA06B1 M.C. 115.730 
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC 
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI 
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 

006 TRAO1A TONA 257.930 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

007 DA12B1 M.C. 119.900 
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU 
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA 
INNOROIRE 

008 TRAO1A TONA 292.800 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 
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009 TRAO5A TONA 76.960 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE 
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. 
ETC)PE DIST.DE  

010 DB01A1 MP. 999.000 
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM 
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV 
PIATRA BITUMATE MEC 

011 DBO2D1 100 MP. 9.990 
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST 
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU 
EMULSIE CATIONICA 

012 TRAO5A TONA 0.455 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE 
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, 
ETC) PE DIST DE 

013 DB19H1 MP. 999.000 
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA 
CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN 
MECANICA 

013 2856545 TONA 171.080 
BETON ASFALTIC BAPC16 

014 TRAO1A TONA 171.080 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

015 TSCO4G1 100 MC. 0.830 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

016 TRAO1A TONA 149.600 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

017 TSCO4G1 100 MC. 1.390 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

018 TRAO1A TONA 249.300 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 
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019 IFB09A1 MP. 415.500 
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 

020 TRAO1A TONA 33.240 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

021 IFA03C1 MP. 415.500 
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M 
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 
CM. 

021 2100928 M.C. 35.560 
BETON DE CIMENT C20/25 

022 TRAO6A TONA 87.740 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

023 TSAO4C1 M.C. 22.000 
SAP.MAN.IN  SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. 
SI EVAC.MAN.IN  PAM.CU  UMID.NAT.LA  ADINC. 
0,0-1,5M T.TARE 

024 TRI1AA01F1 TONA 39.600 
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA AGRELE SI 
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 
TEREN-AUTO CATE 

025 TRAO1A TONA 39.600 
TRANS PORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

026 TSAO4C1 M.C. 2.880 
SAP.MAN.IN  SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. 
SI EVAC.MAN.IN  PAM.CU  UMID.NAT.LA  ADINC. 
0,0-1,5M T.TARE 

027 TSDO1C1 M.C. 2.880 
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 
BULG.TEREN TARE 

028 PC01A1 MP. 14.720 
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE 
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P 
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029 PBO2B1 M.C. 4.380 
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII 
OBISNUITE ZIDDE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU  
POMPA 

029 2100958 M.C. 4.415 
BETON DE CIMENT C12/15 

030 TRAO6A TONA 10.610 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-- 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

031 PCO2A1 MP. 27.200 
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI 
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU 
SUPRAFETE PLANE 

032 PBO6B1 M.C. 3.880 
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, 
ZID,TIMPAN CU POMPA 

032 2100928 M.C. 3.911 
BETON DE CIMENT C20/25 

033 TRAO6A TONA 9.390 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULU1- 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

034 PIO6B1 BUC. 5.000 
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU 
MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF 

034 3270081 BUC. 2.000 
TUB DN 500, L= 2.5 M 

034 3270089 BUC. 3.000 
TUB DN 800, L=2.5 m 

035 TRAO2A TONA 5.400 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 
DIST.= KM. 
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036 TSDO1C1 M.C. 41.250 
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 
BULG.TEREN TARE 

037 TSDO4C1 M.C. 41.250 
COMPACTAREA CU MAI.DE  MINA A UMPLUT. 
EXECUT.PE  STRAT.CU  UDAREA FIEC.STRAT DE 
20CM GROS.T.NECOEZIV 

Cheltuieli directe din articole: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 
Din care: 
Valoare aferenta utilaje termice = 
Valoare aferenta utilaje electrice = 

Detaliere transporturi: 
-Articole TRA 

Alte cheltuieli directe: 

-contributie asiguratorie pentru munca 

Total cheltuieli directe: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 

Cheltuieli indirecte: 
Profit: 

TOTAL GENERAL DEVIZ: 
TVA 
TOTAL cu TVA 

PROIECTANT 
SC PROREDRUM SRL 

DEVIZIER  

CONTRACTANT (OFERTANT) 
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3 
COMUNA LICURICI 

Obiectivul: 1138 45000000 DRUMURI LICURICI 
Obiectul: 0003 45000000 DRUM SATESC DS4 

Lista Cu cantitatile de lucrari 
Deviz oferta 113803 DRUM SATESC DS4 

Categoria de lucrari: 1001 

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT . 
= DENUM IRE PU MAN VAL MAN = 
= ARTICOL PU UTI VAL UTI = 
= PU TRA VAL TRA . 
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL = 

001 TSC18A1 100 MC. 0.970 
SAPAT.CU  BULDOZ.PE  TRACTOR 65-80CP INCL. 
IMPINS PAM.LA  10M TER.CAT.1 

002 TSCO4G1 100 MC. 0.970 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM. CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

003 TRA01A TONA 174.600 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

004 TSE05A1 100 MP. 10.740 
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A 
SUPR.TEREN SI PLATF.DE  TERASAMENTE 
EXECUTATA IN TEREN CAT 

005 DA06B1 M.C. 139.540 
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC 
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI 
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST 

006 TRAO1A TONA 311.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

007 DA12B1 M.C. 128.900 
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU 
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA 
INNOROIRE 

008 TRAO1A TONA 314.800 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 
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009 TRAO5A TONA 88.870 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE 
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. 
ETC)PE DIST.DE  

010 DB01A1 MP. 1074.000 
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM 
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV 
PIATRA BITUMATE MEC 

011 DBO2D1 100 MP. 10.740 
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST 
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU 
EMULSIE CATIONICA 

012 TRAO5A50 TONA 0.490 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE 
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, 
ETC) PE DIST DE 50 

013 DB19H1 MP. 1074.000 
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA 
CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN 
MECANICA 

014 2856545 TONA 183.980 
BETON ASFALTIC BAPC16 

015 TRAO1A TONA 183.980 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

016 TSCO4G1 100 MC. 0.880 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

017 TRAO1A TONA 158.800 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

018 TSCO4G1 100 MC. 1.470 
SAP.MEC.CU  EXC.DE  0,71-1,25MC IN PAM.CU  
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3 

019 TRAO1A TONA 264.600 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 
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020 IFB09A1 MP. 441.000 
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP 

021 TRAO1A TONA 35.280 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

022 IFA03C1 MP. 441.000 
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M 
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 
CM. 

022 2100928 M.C. 38.810 
BETON DE CIMENT C20/25 

023 TRA06A TONA 93.140 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

024 TSAO1C1 M.C. 28.000 
SAP.MAN.IN  SPATII INTINSE IN PAM.CU  
UMID.NAT.ARUNC.IN  DEPOZ.SAU VEHIC.LA  H 
<0,6M T.TARE 

025 TRI1AA01F1 TONA 50.400 
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA AGRELE SI 
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 
TEREN-AUTO CATE 

026 TRAO1A TONA 50.400 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

027 TSAO4C1 M.C. 3.360 
SAP.MAN.IN  SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. 
SI EVAC.MAN.IN  PAM.CU  UMID.NAT.LA  ADINC. 
0,0-1,5M T.TARE 

028 TSDO1C1 M.C. 3.360 
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 
BULG.TEREN TARE 

029 PC01A1 MP. 11.520 
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE 
EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P 

14 



113803 pag 4 

030 PBO2B1 M.C. 5.760 
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII 
OBISNUITE ZIDDE SPRIJIN,PEREURI ETC.CU  
POMPA 

030 2100958 M.C. 5.806 
BETON DE CIMENT C12/15 

031 TRAO6A TONA 13.940 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

032 PCO2A1 MP. 27.720 
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI 
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU 
SUPRAFETE PLANE 

033 PBO6B1 M.C. 2.940 
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, 
ZID,TIMPAN CU POMPA 

033 2100928 M.C. 2.964 
BETON DE CIMENT C20/25 

034 TRAO6A TONA 7.110 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULU 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

035 PIO6B1 BUC. 8.000 
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU 
MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF 

035 3270859 BUC. 8.000 
TUB DN 600, L = 2.5 M 

036 TRAO2A TONA 7.200 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 
DIST.= KM. 

037 TSD01C1 M.C. 28.000 
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 
BULG.TEREN TARE 

15 



113803 pag 5 

038 TSDO4C1 M.C. 28.000 
COMPACTAREA CU MAI.DE  MINA A UMPLUT. 
EXECUT.PE  STRAT.CU  UDAREA FIEC.STRAT DE 
20CM GROS.T.NECOEZIV 

039 DA06A1 M.C. 6.860 
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT 
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU 
ASTERNERE MANUAL 

040 DA12A1 M.C. 7.200 
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU 
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI 
INNOROIRE 

041 TRAO1A TONA 32.320 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

042 DB19H1 MP. 60.000 
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA 
CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN 
MECANICA 

042 2856545 TONA 8.400 
BETON ASFALTIC BAPC16 

043 TRAO1A TONA 8.400 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

044 DA12A1 M.C. 2.000 
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU 
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI 
INNOROIRE 

045 TRAO1A TONA 3.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 
DIST.= KM. 

046 PIO6A1 BUC. 2.000 
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU 
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF 

046 3270081 BUC. 2.000 
TUB DN 500, L= 2.5 M 
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047 PCO2A1 MP. 8.080 
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI 
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU 
SUPRAFETE PLANE 

048 PBO6A1 M.C. 2.480 
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, 
ZID,TIMPAN MANUAL 

048 2100928 M.C. 2.500 
BETON DE CIMENT C20/25 

049 TRAO6A TONA 6.000 
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC 
DIST.= KM 

Cheltuieli directe din articole: 

GREUTATE 
Din care: 
Valoare aferenta utilaje termice = 
Valoare aferenta utilaje electrice = 

Detaliere transporturi: 
-Articole TRA 

Alte cheltuieli directe: 

-contributie asiguratorie pentru munca 

Total cheltuieli directe: 

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 

Cheltuieli indirecte: 
Profit: 

TOTAL GENERAL DEVIZ: 
TVA 
TOTAL Cu TVA 

MATERIALE MANOPERA  UTILAJ TRANSPORT TOTAL 

,•_ SR\-,_./.' lj------- ,,J 
"Rcu J' 

17 



FORMULAR C6 
Lista consumurilor de'resurse materiale (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 

Nr. 
Crt. 

113801 DRUM SATESC DS1 

Denumirea resursei materiale  

1 

U.M.  

2 

Consumuri 
cuprinse 
in oferta 

3 

Pret unitar 
exclusiv TVA 

RON 

4 

Valoare 
exclusiv TVA 

RON 

5 

Furnizor  

6 

Greutate 
(tone) 

7 

1 2100928 BETON DE CIMENT C20/25 M.C. 50.08 0.120 
2 2100958 BETON DE CIMENT C12/15 M.C. 6.41 0.015 
3 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM M.C. 178.82 303.995 
4 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI M.C. 30.21 40.784 

LACURI 0,0-7,0 MM 
5 2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI M.C. 32.48 48.727 

MAGMATICE 15-25 MM. 
6 2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI M.C. 201.12 301.675 

MAGMATICE 40-63 MM. 
7 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU KG 589.23 0.648 

RUPERE RAPIDA 58877 
8 2856545 BETON ASFALTIC BAPC16 TONA 231.60 0.556 
9 2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF M.C. 0.06 0.048 

L>160 
10 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE M.C. 0.06 0.037 

S.1040 
11 2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA M.C. 0.02 0.011 

CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942 
12 2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE M.C. 0.04 0.018 

GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M 
13 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C M.C. 0.23 0.184 

GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689 
14 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM MP. 1.66 0.038 

PENTRU PERETI 
15 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM MP. 1.09 0.027 

PENTRU PERETI 
16 3270081 TUB DN 500, L= 2.5 M BUC. 8.00 0.006 
17 3270859 TUB DN 600, L = 2.5 M BUC. 2.00 0.002 
18 3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 KG 25.75 0.026 

0L37-1N LT= 50 
19 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 0L32 S KG 1.97 0.002 

889 
20 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 80 KG 0.24 0.000 

0L34 S 2111 
21 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI M.C. 61.72 61.723 

DRUMURI SI TERASAMENTE IN 
CISTERNE 

22 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C. 16.06 16.065 
BETOANE DELA RETEA 

23 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII KG 7.00 0.008 
DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM 

24 7315789 DECOFROL KG 6.89 0.008 
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Denumirea resursei materiale  

    

Consumuri 
cuprinse 
in oferta 

 

Pret unitar 
exclusiv TVA 

RON 

           

Nr. 
Crt.  

   

U.M.  

    

Valoare 
exclusiv TVA 

RON 

  

Furnizor  

 

Greutate 
(tone) 

                       

0 

 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

                       

  

TOTAL 

       

RON 

        

774.723 

 

                       

          

EURO  

           

                       

                       

* (in cabana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor 
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FORMULAR C6 

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 

Nr. 
Crt. 

0 

113802 DRUM SATESC DS3 

Denumirea resursei materiale  

1 

U.M.  

2 

Consumuri 
cuprinse 
in oferta 

3 

Pret unitar 
exclusiv TVA 

RON 

4 

Valoare 
exclusiv TVA 

RON 

5 

Furnizor  

6 

Greutate 
(tone) 

7 

1 2100928 BETON DE CIMENT C20/25 M.C. 39.47 0.095 
2 2100958 BETON DE CIMENT C12/15 M.C. 4.42 0.011 
3 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM M.C. 151.72 257.927 
4 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI M.C. 21.61 29.168 

LACURI 0,0-7,0 MM 
5 2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI M.C. 24.34 36.510 

MAGMATICE 15-25 MM. 
6 2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI M.C. 146.16 219.237 

MAGMATICE 40-63 MM. 
7 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU KG 454.55 0.500 

RUPERE RAPIDA S8877 
8 2856545 BETON ASFALTIC BAPC16 TONA 171.08 0.411 
9 2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF M.C. 0.03 0.024 

L›160 
10 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE M.C. 0.06 0.035 

S.1040 
11 2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA M.C. 0.02 0.010 

CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942 
12 2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE M.C. 0.04 0.018 

GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M 
13 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C M.C. 0.11 0.092 

GROSIME=SOMM LUNGIME=2,00M S 8689 
14 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM MP. 1.63 0.038 

PENTRU PERETI 
15 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM MP. 0.88 0.022 

PENTRU PERETI 
16 3270081 TUB DN 500, L= 2.5 M BUC. 2.00 0.002 
17 3270089 TUB DN 800, L=2.5 m BUC. 3.00 0.003 
18 3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 KG 18.98 0.019 

0L37-1N LT= 50 
19 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 0L32 S KG 1.93 0.002 

889 
20 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 80 KG 0.19 0.000 

0L34 S 2111 
21 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI M.C. 52.41 52.406 

DRUMURI SI TERASAMENTE IN 
CISTERNE 

22 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C. 12.46 12.465 
BETOANE DELA RETEA 

23 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII KG 4.47 0.005 
DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM 

24 7315789 DECOFROL KG 6.29 0.007 
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DEVIZ: 113802 DRUM SATESC DS3 pag. 2 

                       

  

Denumirea resursei materiale  

    

Consumuri 
cuprinse 
in oferta 

 

Pret unitar 
exclusiv TVA 

RON 

  

Valoare 
exclusiv TVA 

RON 

        

Nr. 
Crt. 

0 

   

U.M.  

      

Furnizor  

 

Greutate 
(tone) 

                      

                      

 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

                       

  

TOTAL 

       

RON 

        

609.005 

 

                       

          

EURO  

           

                       

                       

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor 



U.M. Furnizor  Greutate 
(tone) 

Consumuri 
cuprinse 
in oferta 

Pret unitar 
exclusiv TVA 

RON 

Valoare 
exclusiv TVA 

RON 

Nr. Denumirea resursei materiale 
Crt.  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2100928 BETON DE CIMENT C20/25 M.C. 44.27 0.106 
2 2100958 BETON DE CIMENT C12/15 M.C. 5.81 0.014 
3 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM M.C. 191.93 326.282 
4 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI M.C. 25.30 34.150 

LACURI 0,0-7,0 MM 
5 2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI M.C. 27.11 40.658 

MAGMATICE 15-25 MM. 
6 2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI M.C. 168.81 253.220 

MAGMATICE 40-63 MM. 
7 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU KG 488.67 0.538 

RUPERE RAPIDA S8877 
8 2856545 BETON ASFALTIC BAPC16 TONA 192.38 0.462 
9 2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF M.C. 0.06 0.045 

L›.160 
10 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE M.C. 0.07 0.043 

S.1040 
11 2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA M.C. 0.02 0.011 

CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942 
12 2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE M.C. 0.05 0.023 

GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M 
13 2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C M.C. 0.21 0.171 

GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689 
14 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM MP. 2.15 0.049 

PENTRU PERETI 
15 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM MP. 0.69 0.017 

PENTRU PERETI 
16 3270081 TUB DN 500, L= 2.5 M BUC. 2.00 0.002 
17 3270859 TUB DN 600, L = 2.5 M BUC. 8.00 0.008 
18 3421918 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 KG 21.55 0.022 

0L37-1N LT= 50 
19 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 0L32 S KG 2.54 0.003 

889 
20 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 80 KG 0.15 0.000 

0L34 S 2111 
21 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI M.C. 62.11 62.105 

DRUMURI SI TERASAMENTE IN 
CISTERNE 

22 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C. 13.48 13.478 
BETOANE DELA RETEA 

23 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII KG 6.54 0.008 
DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM 

24 7315789 DECOFROL KG 7.10 0.008 

pag. 1 
FORMULAR C6 

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati tota1e) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113803 DRUM SATESC DS4 



Valoare 
exclusiv TVA 

RON 

Furnizor  Greutate 
(tone) 

7 

731.420 

5 6 

DEVIZ: 113803 DRUM SATESC DS4 pag. 2 

Nr. 
Crt.  

Denumirea resursei materiale  U.M.  Consumuri 
cuprinse 
in oferta 

Pret unitar 
exclusiv TVA 

RON 

0 1 2 3 4 

TOTAL RON 

EURO  

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor 



Nr. 
Crt.  

Denumirea meseriei  Consumuri (om-ore) 
CU manopera directa 

Tarif mediu 
RON/ora 

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

Procent 
100% 

o 

1 
2 

1 

101 ASFALTATOR 
102 BETONIST 

2 

118.189 
378.339 

3 

(2 x 3) 

4 5 

3 107 DULGHER CONSTRUCTII 43.350 
4 125 MONTATOR PREFABRICATE BETON 20.000 
5 128 PAVATOR 156.308 
6 129 PIETRAR 58.900 
7 196 SAPATOR 76.230 
8 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII 374.850 

MONTAJ 
9 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE 28.350 

MATERIALE 

TOTAL 1254.516 RON 

EURO  

FORMULAR C7 
Lista consumurilor Cu mana de lucru (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113801 DRUM SATESC DS1 



Nr. 
Crt.  

Procent 
100% 

Tarif mediu 
RON/ora 

Denumirea meseriei  Consumuri (am-ore) 
Cu manopera directa 

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

0 

1 
2 

1 

101 ASFALTATOR 
102 BETONIST 

2 

88.022 
294.085 

3 

(2 x 3) 

4 5 

3 107 DULGHER CONSTRUCTII 39.582 
4 125 MONTATOR PREFABRICATE BETON 10.000 
5 128 PAVATOR 114.611 
6 129 PIETRAR 45.701 
7 196 SAPATOR 108.304 
8 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII 297.862 

MONTAJ 
9 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE 17.820 

MATERIALE 

TOTAL 1015.986 RON 

EURO  

pag. 1 
FORMULAR C7 

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113802 DRUM SATESC DS3 



Nr. 
Crt.  

Procent 
100% 

Tarif mediu 
RON/ora 

Denumirea meseriei  Consumuri (om-ore) 
cu manopera directa 

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

---- 
0 

- 
1 
2 

1 

101 ASFALTATOR 
102 BETONIST 

2 

98.717 
314.837 

3 

(2 x 3) 

4 5 

3 107 DULGHER CONSTRUCTII 44.792 
4 125 MONTATOR PREFABRICATE BETON 18.500 
5 128 PAVATOR 144.065 
6 129 PIETRAR 48.506 
7 196 SAPATOR 79.009 
8 199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- 316.540 

MONTAJ 
9 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE 22.680 

MATERIALE 

TOTAL 1087.645 RON 

EURO  

pag. 1 
FORMULAR C7 

Lista consumurilor Cu mana de lucru (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113803 DRUM SATESC DS4 

Ofertant  



FORMULAR C8 
Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113801 DRUM SATESC DS1 

Nr. 
Crt. 

1 

2 

Denumirea utilajului de constructii 

1 

3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M 
CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H 

3502 EXCAVATOR PE SENILE CU 0 CUPA CU 
MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC 

Consumuri 
ore de functionare 

2 

0.584 

6.166 

Tarif orar 
RON/ 

ora functionare 

3 

Valoare (exclusiv TVA) 
RON 

(2 x 3) 

4 

3 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP 15.072 
4 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP 2.457 
5 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 3.466 

2,9-4CP 
6 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU 75.802 

RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF 
7 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE  12.466 

PNEURI10,1-16TF 
8 4026 PERIE MEC.PT  CURATAT FUNDATII 0.388 

DRUMURI 6 CP 
9 4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM 12.466 

OT.TERM.FARAPALPATOR92CP 
10 4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L 0.686 
11 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE  STROP CU M. 6.087 

A.J. 5-8T 
12 6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF 21.000 

TOTAL 156.641 RON 

EURO  



Nr. 
Crt. 

1 

2 

Denumirea utilajului de constructii 

1 

3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M 
CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H 

3502 EXCAVATOR PE SENILE CU 0 CUPA CU 
MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC 

Consumuri 
ore de functionare 

2 

0.531 

4.957 

Tarif orar 
RON/ 

ora functionare 

3 

Valoare (exclusiv TVA) 
RON 

(2 x 3) 

4 

3 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP 12.089 
4 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP 2.163 
5 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 3.050 

2,9-4CP 
6 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU 57.832 

RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF 
7 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE  9.191 

PNEURI10,1-16TF 
8 4026 PERIE MEC.PT  CURATAT FUNDATII 0.300 

DRUMURI 6 CP 
9 4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM 9.191 

OT.TERM.FARAPALPATOR92CP 
10 4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L 0.529 
11 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE  STROP CU M. 4.760 

A.J. 5-8T 
12 6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF 10.500 

TOTAL 115.092 RON 

EURO  

knliouad rf-A- 
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FORMULAR C8 

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113802 DRUM SATESC DS3 



Nr. 
Crt. 

1 

2 

Denumirea utilajului de constructii 

1 

3336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M 
CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H 

3502 EXCAVATOR PE SENILE CU 0 CUPA CU 
MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC 

Consumuri 
ore de functionare 

2 

0.548 

5.080 

Tarif orar 
RON/ 

ora functionare 

3 

Valoare (exclusiv TVA) 
RON 

(2 x 3) 

4 

3 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP 14.109 
4 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP 2.037 
5 3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 4.124 

2,9-4CP 
6 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU 68.462 

RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF 
7 4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE  10.433 

PNEURI10,1-16TF 
8 4026 PERIE MEC.PT  CURATAT FUNDATII 0.322 

DRUMURI 6 CP 
9 4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM 10.433 

OT.TERM.FARAPALPATOR92CP 
10 4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L 0.569 
11 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE  STROP CU M. 5.853 

A.J. 5-8T 
12 6728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF 1.220 
13 6729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF 16.800 

TOTAL 139.990 RON 

EURO  

Ofertant 

pag. 1 
FORMULAR C8 

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113803 DRUM SATESC DS4 

Wn(1311011kd ''  
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FORMULAR C9 
Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113801 DRUM SATESC DS1 

Nr. 
Crt.  

Tip de transport Elemente rezultate 
ce urmeaza 

tone 
transportate 

din analiza 

km. 
parcursi 

a fi executate 
lucrarilor 

ore de 
functionare 

Tarif unitar 
RON/ 
tona  

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Transport auto (total) din care,pe 
categorii 

2002.549 

1.001 TRAO1A05 788.600 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 
KM. 

1.002 TRAO1A20 288.500 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 
20 KM. 

1.003 TRAO1A40 689.449 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 
40 KM. 

1.004 TRAO2A50 8.400 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 
KM 

1.005 TRAO5A05 91.430 
TRANSPORT RUTIER MATERIALS, 
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. 
SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) 
PE DIST.DE  5 

1.006 TRAO5A50 0.590 
TRANSPORT RUTIER MATERIALS, 
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. 
SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) 
PE DIST DE 50 

1.007 TRAO6A20 7.110 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI-MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. 
=20KM 



DEVIZ: 113801 DRUM SATESC DS1 pag. 2 

Ofertant 

2 

Tip de transport Elemente rezultate din analiza lucrarilor 
ce urmeaza a fi executate 

Tarif unitar 
RON/ 
tona  

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

tone 
transportate 

km. 
parcursi 

ore de 
functionare 

1.008 TRAO6A40 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI-MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. 
=40 KM 

Transport pe cale ferata (total) 
din care,pe categorii 

Alte transporturi (total) 

TOTAL 

128.470 

2002.549 

Nr. 
Crt.  

0 

2.  

3.  

3 6 5 

RON 
EURO 

4 1 



Nr. 
Crt.  

1. 

pag. 1 
FORMULAR C9 

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113802 DRUM SATESC DS3 

Tip de transport Elemente rezultate din analiza lucrarilor 
ce urmeaza a fi executate 

Tarif unitar 
RON/ 
tona  

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

tone 
transportate 

km. 
parcursi 

ore de 
functionare 

1 3 2 

1567.705 

622.100 

550.730 

204.320 

5.400 

76.960 

0.455 

107.740 

4 

Transport auto (total) din care,pe 
categorii 

1.001 TRAO1A05 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 
KM 

1.002 TRAO1A20 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 
20 KM. 

1.003 TRAO1A40 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 
40 KM. 

1.004 TRAO2A40 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 40 
KM. 

1.005 TRAO5A05 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. 
SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) 
PE DIST.DE  5 

1.006 TRAO5A50 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. 
SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) 
PE DIST DE 50 

1.007 TRAO6A40 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI-MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. 
=40 KM 

6 5 



Tip de transport Elemente rezultate din analiza lucrarilor 
ce urmeaza a fi executate 

Tarif unitar 
RON/ 
tona 

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

tone 
transport ate 

km. 
parcursi 

ore de 
functionare 

Transport pe cale ferata (total) 
din care,pe categorii 

Alte transporturi (total) 

TOTAL 

Nr. 
Crt.  

o 

2.  

3.  

6 5 

RON 
EURO  

1 4 3 2 

1567.705 

DEVIZ: 113802 DRUM SATESC DS3 pag. 2 
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FORMULAR C9 

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale) 

Lucrarea: DRUMURI LICURICI 

Deviz: 113803 DRUM SATESC DS4 

Nr. 
Crt.  

Tip de transport Elemente rezultate 
ce urmeaza 

tone 
transportate 

din analiza 

km. 
parcursi 

a fi executate 
lucrarilor 

ore de 
functionare 

Tarif unitar 
RON/ 
tona  

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Transport auto (total) din care,pe 
categorii 

1753.930 

1.001 TRAO1A05 648.400 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 
KM. 

1.002 TRAO1A20 693.400 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 
20 KM. 

1.003 TRAO1A40 195.380 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 
40 KM. 

1.004 TRAO2A50 7.200 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR 
CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 
KM. 

1.005 TRAO5A05 88.870 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. 
SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) 
PE DIST.DE  5 

1.006 TRAO5A50 0.490 
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. 
SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) 
PE DIST DE 50 

1.007 TRAO6A40 120.190 
TRANSPORTUL RUTIER AL 
BETONULUI-MORTARULUI CU 
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. 
=40 KM 



1 

Tip de transport Elemente rezultate din analiza lucrarilor 
ce urmeaza a fi executate 

Tarif unitar 
RON/ 
tona 

Valoare(exclusiv TVA) 
RON 

Transport pe cale ferata (total) 
din care,pe categorii 

Alte transporturi (total) 

TOTAL 

Nr. 
Crt.  

o 

2.  

3.  

km. 
parcursi 

ore de 
functionare 

tone 
transport ate 

2 3 4 6 5 

RON 
EURO  

1753.930 

DEVIZ: 113803 DRUM SATESC DS4 pag. 2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101

