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PROGRAM DE INSPECTIE 

pentru controlul calităţii pe faze de execuţie şi faze determinante 
efectuate de Beneficiar, Proiectant şi Executant la obiectivul: 

 

Denumire proiect: “ SISTEMATIZARE ZONĂ BLOCURI C1-C6, U.A.T. ORAŞUL IANCA, 
 JUDEŢUL BRĂILA”

 
Proiect numar: 74/2019 

 

- ........................................................................... în calitate de inspector de stat (I) reprezentat de  
........................................................................... 

- U.A.T. ORAŞUL IANCA, JUDETUL BRAILA în calitate de beneficiar (B) reprezentată de 
........................................................................... 

- S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. în calitate de proiectant general (P) reprezentată de 
........................................................................... 

- ........................................................................... în calitate de executant (E) reprezentată de 
........................................................................... 

În conformitate cu Legea nr. 10/1995 și instrucțiunile și normele în vigoare, se stabilește 
următorul program pentru controlul calității lucrărilor: 

Nr. 
crt. 

Lucrări care se controlează şi verifică sau 
recepţionează şi pentru care se întocmesc 

documentele scrise 

Documentul scris care se 
întocmeşte: 

P.V.R.C. - proces verbal 
recepţie calitativă 

P.V.L.A. - proces verbal 
lucrari ascunse 

P.V.T.L. - proces verbal de 
trasare lucrare 

P.V.R.T.L. - proces verbal de 
receptie la terminarea 

lucrarilor 

Cine întocmeşte 
şi semnează: 

I - IGSIC 
B - Beneficiar 
E - Executant 
P - Proiectant 

Numarul şi 
data actului 

încheiat 

1 Predare amplasament, reperi P.V.T.L. P + B + E  

2 Verificare strat de balast 
 

P.V.L.A. P + B + E  

3 Verificare strat de piatra sparta P.V.L.A. P + B + E  

4 Verificare strat legatura din BAD22.4 P.V.L.A. P + B + E  

5 Verificare strat uzura din BA16 P.V.R.C. P + B + E  

6 Verificare executie trotuare P.V.R.C. P + B + E  

7 Receptie la terminarea lucrarilor P.V.R.T.L. P + B + E + I  

Notă: 
1) La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevederile documentatiei cat si prescriptiile tehnice in domeniu, in 
vigoare la data respectiva; 
2) Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate (copii dupa certificatele de calitate, ridicari 
topografice, probe de laborator, etc.) se vor anexa la procesele verbale respective; 
3) Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi să participe la verificarea lucrărilor cu minim 5 zile înainte; 
4) Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut la col. 2; 
5) La recepţia obiectivului un exemplar completat se anexează la cartea construcţiei. 

 
 
    
  

BENEFICIAR, 

U.A.T. ORAŞUL IANCA 
PROIECTANT, 

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. 
EXECUTANT, 

VIZAT, 

DIRECTIA JUDETEANA DE CONTROL 

IN CONSTRUCTII BRAILA 

Director, 
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A. PĂRŢI SCRISE 
 

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 
 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 “SISTEMATIZARE ZONĂ BLOCURI C1-C6, U.A.T. ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA” 

 

1.2. AMPLASAMENTUL 

Stat:   ROMANIA 

Regiunea:  SUD - EST 

Judetul:  BRAILA 

Localitatea: ORASUL IANCA  

 

 

 

 

  

Lucrările ce urmează a se executa în cadrul investiţiei sunt amplasate pe teritoruiul unitatii 

administrativ-teritoriale Orasul Ianca, in intravilanul Orasului Ianca –zona aferenta blocurilor C1-

C6. 

 

1.3. ACTUL ADMINISTRATIV PRIN CARE A FOST APROBAT(Ă), ÎN CONDIŢIILE LEGII, STUDIUL DE 

FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

H O T Ă R Â R E A Nr.2 din 31 ianuarie 2019 pentru: aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul nou de investiții ‹‹ SISTEMATIZARE ZONĂ BLOCURI C1-C6, U.A.T. ORAŞUL IANCA, 

JUDEŢUL BRĂILA ›› 

 

1.4. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE   

 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA 

 

1.5. INVESTITORUL 

 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA 
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1.6. BENEFICIARUL INVESTIŢIEI 

 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA 

 Adresa primarie: Str. Calea Brailei, nr. 27, cod postal 815201 

 Telefon: 0239 668 178 

 Website: www.primaria-ianca.ro 

 

1.7. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUŢIE 

 S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L., Strada Brailei, Nr. 134A, Municipiul Galaţi 

 C.U.I. 31593331, Registrul Comerţului J17/579/2013 

 Activitatea principală: 7112 Activităţi de inginerie si consultanţă tehnică legate de aceasta 

 

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL STUDIULUI DE 

FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 
 

2.1. PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI 

 

A) Descrierea amplasamentului 

Ianca este un oraș în județul Brăila, Muntenia, România, format din localitatea componentă 

Ianca (reședința), și din satele Berlești, Gara Ianca, Oprișenești, Perișoru, Plopu și Târlele Filiu. Are 

o populație de 10.343 locuitori (2011). 

Orașul Ianca este așezat în partea central-vestică a județului Brăila, pe DN 2B, drum aflat în 

directă legătură cu următoarele drumuri județene și comunale: DJ 221- Ianca-Șuțești, DJ 211- Ianca 

Gară-Bordei Verde, DC 35 - Ianca-Berlești, DC 26 - Ianca-Târlele-Filiu și DC 37 - Ianca Gară-Plopu. 

Teritoriul administrativ al orașului Ianca are o formă poligonală, are o suprafață de 186,14 km², din 

care 10,96 km² intravilan (Ianca-6,06 km², Plopu-0,98km², Oprișenești-0,81 km², Perișoru-1,06 

km², Târlele Filiu-1,37km², Berlești-0,68km²) și se învecinează cu următoarele teritorii comunale: 

Mircea Vodă la vest, cea mai lungă limită de comună, Bordei-Verde la sud-est, Șuțești la 

nord,Traianu la est, Movila Miresii la nord-est, Cireșu la sud-est, Vișani la nord-vest și Zăvoaia la 

sud. De la nord la sud, teritoriul Unității Administrativ- Teritoriale Ianca se desfășoară pe 18,5 km, 

iar de la vest la est pe 15,3 km. 

Terenul studiat, cu o suprafata de cca. 8,538.0 mp, face parte din domeniul public al 

orasului Ianca si se afla in administratia Consiliului Local al orasului Ianca. 

 

B) Topografia 

Zona studiată este situată în partea de nord - est a Câmpiei Romane şi anume subunitate 

Câmpia Brăilei. Zona aferentă segmentului de drum cercetat este caracterizată prin zona de terasă 

(Câmpul Ianca). Zona de terasă este constituită în suprafaţă din depozite cuaternare recente de 

natură eoliană (loessuri/prafuri nisipoase loessoide) ce reazemă în adâncime pe depozite 

http://www.primaria-ianca.ro/
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aluvionare prăfoase nisipoase/ argiloase şi nisipuri caracteristice zonei de luncă. Reprezentativ 

acestor zone, ca mai tot arealul județului Brăila, sunt acele întinderi (porţiuni) covăţite, de cele mai 

multe ori umplute cu apă ce poartă denumirea de crovuri.  

 

C) Clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Din punct de vedere meteoclimatic, zona aparţine sectorului de climă temperat 

continentală cu nuanțe excesive (ierni geroase și veri călduroase și secetoase). Aceasta se 

datorează influenţei directe a maselor de aer continental, de origine asiatică (uscate şi reci - iarna, 

calde sau foarte calde şi uscate – vara). Vântul predominant este Crivăţul (cel din sectorul nordic) 

care reprezintă 29% din frecvenţa anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din 

sectorul sudic, cu o frecvenţă de 16% ce bate mai mult vara, fiind destul de uscat.  

Temperatura media anuala = 10.7ºC. Temperatura medie maxima (luna iulie) = 28.5ºC. 

Temperatura medie minima (luna ianuarie) = - 4.8ºC. Precipitaţiile sunt reduse, oscilând între 400 

şi 500 mm anual (media precipitațiilor 485.7 mm/an) . Presiunea medie la nivelul staţiei locale: 

1008.4 mb. Viteza medie a vântului = 4.1 m/s. Durata de strălucire a soarelui 186.2 ore/an. 

Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS-ului 6054/ ’77 este de 0.90 m. 

Incărcările date de zăpadă, conform CR 1-1-3 / 2012, încadrează arealul cercetat în zona de 

calcul a valorii caracteristice date de încărcările de zăpadă pe sol sk = 2.5 kN/m².  

Incărcările date de vânt conform CR 1-1-4 / 2012 fac referire la, valorile de referință ale 

presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurenţă de 50 ani, pentru zona studiată 

este de qb = 0.60 kPa.  

 

D) Geologia și seismicitatea 

Din punct de vedere geologic zona studiată aparţine unităţii structurale – Platforma 

Valahă. Platforma Valahă este unitatea geologică situată la sudul Carpaţilor Meridionali, 

reprezentând partea de nord a unităţii structurale majore Platforma Moesică. Fundamentul 

acestui teritoriu este heterogen.  
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Cuaternarul recent – Holocen superior – este dezvoltat în zonale de luncă, fiind constituit 

din depuneri aluvionare/deluviale prafoase nisipoase argiloase și nisipuri local în amestec cu 

pietriș. Grosimile acestor depuneri sunt relative mici, cuprinse între 2 – 15 m. 

În suprafaţa platformei, se adaugă depozite de natură eoliană (loessuri/ prafuri 

argiloase/nisipoase loessoide) de vârstă Quaternară, cu grosimi de până la 10 m pentru arealul 

studiat. Loessurile formează depozite pulverulente (prăfoase) cu aspect masiv (lipsite de 

stratificaţie) şi cu tendinţă de desprindere după plane verticale, ce reazemă în adâncime pe 

depozite aluvionare prăfoase argiloase/nisipoase. 

Din punct de vedere seismic, zona studiată este situată în aria de hazard seismic pentru 

proiectare cu valoarea acceleraţiei orizontale ag = 0.30 g (acceleraţia terenului pentru proiectare), 

determinată pentru intervalul mediu de recurenţă/referinţă (IMR) corespunzător stării limită 

ultime.  

Valoarea perioadei de control (colţ) al spectrului de răspuns este Tc = 1.0 sec. (cf. Cod de 

proiectare seismica P100-1/ 2013). Amplasamentul cercetat, se încadrează în zona cu gradul 8 de 

intensitate macroseismică, situându-se în apropierea liniei de fractură tectonică majoră Peceneaga 

- Camena. Datorită acestui fapt în zonă se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru în 

Vrancea. 

 

  

 

E) Devierile și protejările de utilități afectate 

La momentul intocmirii documentatiei la faza Proiect tehnic nu sint necesare 

devieri/protejari de utilitati. Daca in faza de executie se constata existenta unor eventuale retele 

edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, se va dispune sau nu 

relocarea/protejarea acestora prin avizele pe care Beneficiarul le va obtine de la furnizorii aferenti. 

 

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

provizorii  

Pentru lucrarile propuse nu sunt necesare surse de apa, energie electrica, gaze, telefon si 

alte asemenea. 
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G) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 

Principalele cai de acces in zona studiata sunt reprezentate de: 

 cai rutiere:  - DN 2B - care leagă orașele Buzău și Galați, traverseaza Orasul Ianca 

 - Str. Garii (DC36), Str. Nicolae Oncescu 

Constructorul are obligația de a nu aduce prejudicii căilor de acces existente, ale 

beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori și să obțină aprobările necesare dacă 

intenționează să utilizeze alte căi de acces, dacă vor fi folosite pentru transportul materialelor 

grele (agregate, prefabricate, etc.).  

Lucrările vor fi organizate şi executate astfel încât să se asigure accesul permanent al 

riveranilor. 

 

H) Căile de acces provizorii 

Nu este cazul unor cai de acces provizorii. Pentru executia lucrarilor si aprovizionarea cu 

materiale se vor utiliza drumurile de acces existente. 

I) Bunuri de patrimoniu cultural imobil 

Nu este cazul. 

 

2.2. SOLUŢIA TEHNICĂ 

 

 Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se incadrează în categoria C - lucrări de 

importanță normală si se vor realiza in condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii 

Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizării de 

materiale agrementate pentru execuția lucrărilor.   

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza Legii 10/1995, “Legea 

privind calitatea în construcții”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de 

importanță a construcțiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor” 

aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 

privind “Stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor”. 

Proiectul propus se incadrează in obiectivul general al programului Consiliului Local al 

orasului Ianca și al Consiliului Județean Brăila care vizeaza sprijinirea și promovarea unei dezvoltări 

economice și sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin îmbunătățirea infrastructurii și a mediului 

de afaceri. Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt: 

- asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor 

de desfasurarea a activitatilor socio-economice; 

- asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor actuale de 

calitate a vietii si de protectie a mediului; 
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- cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in 

conditii optime; 

- reducerea costurilor transporturilor. 

Avantajele si facilitatile rezultate ca urmare a realizarii investitiei sunt: 

- se vor crea conditii optime pentru circulatia auto si pietonala; 

- se vor asigura spatii de parcare pentru autovehiculele aflate in proprietatea riveranilor dar 

si pentru vizitatori; 

- se va asigura un trafic rutier in conditii crescute de siguranta si confort; 

- se va asigura posibilitatea de acces, in conditii optime, a mijloacelor de interventie rapida si 

in caz de nevoie (pompieri, politia, salvare); 

- se vor asigura conditii sportite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe drum si din zona 

drumului sau a parcarii, si se vor evita acumularile spontane de debite de apa. 

Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unor parametri optimi pentru desfăşurarea unui 

trafic în condiţii de siguranţă şi confort, pe toată perioada anului. 

In cadrul prezentei investitii sunt prevazute lucrari de sistematizare prin amenajare alei 

carosabile, trotuare si parcari in zona aferenta blocurilor C1-C6. 

 Suprafata totală de teren studiata:  8,538.0 mp din care: 

 Str. Nicolae Oncescu + Aleea 1 (alee de acces existenta) 

                      la care se fac lucrari de intretinere             1,360.0 mp 

 Aleea 2 (acces intrare dinspre Calea Brailei)               225.0 mp  

 Parcari noi                                                                       1,129.0 mp 

 Trotuare reabilitate                                       910.0 mp 

 Trotuare noi                                                                      281.0 mp 

 Constructii existente                                      2,813.0 mp 

 Spatii verzi existente                                  1,820.0 mp  

 

 Varianta constructivă de realizare a investiţiei 

 Lucrarile de intretinere prevazute la Strada Nicolae Oncescu si la aleile carosabile existente 
(Aleea 1) constau in frezarea stratului de uzura din asfalt existent, corectii de profil cu binder de 
criblura BAD22.4 si asternerea unui covor nou de beton asfaltic BA16, inclusiv desfacerea si 
montarea bordurilor ce delimiteaza partea carosabila. 
 

 Aleea de acces proiectata, Aleea 2 (intrare dinspre Calea Brailei) are latimea de 5.0 m, 

avand propus urmatoarul sistem rutier: 

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul. 50/70 

- 5 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70  

- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta 

- 25 cm strat de fundatie din balast. 
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 Modul de organizare al spatiilor de parcare prevazute, ca şi elementele geometrice ale 

acestora, corespunde prescripţiilor Normativului NP 24/97 pentru autoturisme, benzi de 

staţionare de 5.00m lungime si 2.50m latime. 

 Sistemul rutier propus pentru parcari este pentru un trafic usor si este urmatorul:  

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul. 50/70 

- 5 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70  

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

- 20 cm strat de fundatie din balast. 

 Atat carosabilul cat si spatiile de parcare se vor incadra cu borduri mari prefabricate din 

beton de ciment de 20x25cm montate pe fundatie din beton de ciment cu lumina la bordura de 

15cm. 

 Vor fi asigurate un număr total de cca. 62 locuri de parcare. 

 Aleile pietonale (trotuarele) proiectate se vor executa cu urmatoarea structura: 

- 3 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 8 rul. 50/70 

- 10 cm strat de beton tip C16/20 

- 10 cm strat de fundatie din balast. 

 

 Trasarea lucrărilor 

Se va realiza în prezenţa proiectantului, beneficiarului si antreprenorului pe baza datelor 

prezentate in documentaţie, după care se va întocmi un proces verbal de trasare ce va fi semnat 

de toţi participanţii. 

 Trasarea si pichetarea lucrarilor se fac pe baza planurilor de situatie, a profilelor 

longitudinale si a profilelor transversale. 

 

 Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier 

Constructorul trebuie sa asigure lucrarile executate, dotarile si materialele depozitate in 

santier impotriva degradarii si furturilor pana la receptionarea lucrarilor de catre Beneficiar. 

 

 Organizarea de şantier 

Înainte de începerea lucrărilor, personalul Executantului trebuie să efectueze o 

recunoaştere a terenului pentru inventarierea şi marcarea obstacolelor care există în zona de 

lucru. 

Pentru construcţiile provizorii, sursele de utilităţi se asigură din cadrul utilităţilor existente, 

instalate, nefiind necesare surse suplimentare de asigurat. 

Întreaga zonă afecatata de Organizarea de santier va fi imprejmuită si semnalizată 

corespunzător. 

Din punct de vedere al asigurării unor cerinţe de calitate, conform Legii nr. 10/1995 se 

recomndă urmatoarele: 
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 construcţiile provizorii vor fi astfel amplasate astfel încât în caz de incendiu să se asigure: 

 evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri materiale 

 limitarea izbucnirii şi propagării focului şi limitarea extinderii incendiului la clădirile 

vecine 

 materialele utilizate la construcţiile provizorii nu trebuie să degaje noxe care pot periclita 

sănătatea oamenilor; 

 deşeurile se vor colecta în containere în puncte special amenajate; 

 la constructiile provizorii de organizare de şantier se vor utiliza numai materiale şi 

echipamente agrementate conform reglementarilor naţionale în vigoare, precum şi 

legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE. 

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta: 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in muncă; 

- Legea protecţiei mediului nr. 137/95; 

- Legea apelor nr. 107/1996; 

- Legea 426/2001 privind regimul deşeurilor; 

- HG 300/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru santierele 

temporare sau mobile; 

- Hotărârea nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

- Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate; 

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecţia şi igiena muncii în construcţii – ed. 

1995; 

- H.G. 273/1994 privind receptia lucrarilor (actualizata). 

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării lucrarilor.  

Proiectul pentru organizarea de santier se va elabora de catre Antreprenorul general cu 

concursul Beneficiarului. Prin proiectul de Organizarea de santier se va asigura depozitarea 

materialelor, utilajelor si a echipamentelor in conditiile impuse de fabricant si de caietele de 

sarcini, luandu-se masuri de protectie si de paza.  
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II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI        

– MEMORIU TEHNIC DE DRUMURI 

Prezenta documentatie a fost intocmita conform legislatiei in vigoare si are ca obiect lucrari 

de sistematizare prin amenajare alei carosabile, trotuare si parcari in zona aferenta blocurilor C1-

C6, respectiv lucrari de reparatii si intretinere a strazii Nicolae Oncescu si ale aleilor de acces 

aferente zonei studiate. 

Proiectul propune solutii tehnico-economice care sa asigure desfasurarea circulatiei auto si 

pietonale in conditii de siguranta si confort, in toate anotimpurile. 

 STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE OCUPAT 

Terenul pe care sunt amplasate obiectivele proiectate face parte din domeniul public al 

Orasului Ianca si se afla in administratia Consiliului Local. Nu sunt necesare exproprieri, demolări, 

scoateri din circuit agricol. 

 SITUATIA EXISTENTA 

Proiectul consta in sistematizarea zonei aferenta blocurilor C1-C6, aflata in intr-o stare 

avansata de degradare, circulatia auto desfasurandu-se cu dificultate. Nu sint asigurate locuri de 

parcare conform reglementarilor in vigoare. Aleile pietonale sunt intr-o stare avansata de 

degradare prezentand zone cu tasari sau cu betonul spart si dislocate. Scurgerea apelor nu este 

asigurata, motiv pentru care in perioadele ploioase apa balteste pe partea carosabila. De 

asemenea, trotuarele existente se afla intr-o stare avansata de degradare prezentand zone cu 

tasari sau cu betonul spart si dislocat. Pe langa trotuarele noi ce urmeaza a fi executate sunt 

necesare si lucrari de reabilitare a trotuarelor existente. 

Strada Nicolae Oncescu, aleile de acces si zona parcarilor existente sunt prevazute cu o 

imbracaminte asfaltica usor degradata care a suferit datorita interventiilor de retelele edilitare. 

Trotuarele existente sunt fie degradate, fie nu mai corespund cu noua sistematizare, astfel 

necesita lucrari de reabilitare/largire.  

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, nu sint 

asigurate conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si 

confort, de aceea se recomanda executia lucrarilor prevazute in cadrul prezentului proiect. 

Starea actuala a infrastructurii poate crea o serie de efecte negative, cele mai semnificative 

fiind: 

- neatractivitate din partea locuitorilor de a se stabili si de a construi/achizitiona locuinte; 

- interventia greoaie a mijloacelor de interventie in caz de urgenta; 

- lipsa unor conditii minime pentru sanatatea, confortul si igiena oamenilor. 

De toate aceste aspecte se va tine seama la proiectarea si executia lucrarilor aferente 

obiectului prezentei investitii. 

 SITUATIA PROIECTATA 

Scopul lucrărilor ce fac obiectul prezentei documentatii este de a asigura condiţiile tehnice 

necesare desfăşurării circulaţiei auto si pietonale in siguranţă si confort, precum şi crearea unor 

condiţii socio – economice favorabile dezvoltării Orasului Ianca. 
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 In cadrul proiectului se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: 

- desfacere borduri existente din beton; 

- frezare partiala a imbracamintilor asfaltice pentru corectii de profil; 

- sapatura pana la cota de fundare inclusiv nivelarea si compactarea terenului de fundare ; 

- asternere strat de fundatie din balast la drumuri; 

- asternere strat de fundatie din piatra sparta  la drumuri; 

- montare borduri mari din beton 20x25 cm;  

- montare borduri mici din beton 10x15 cm;  

- executie strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD 22.4 leg. 50/70;  

- executie strat de uzura BA 16  rul. 50/70;  

- asternere strat de fundatie din balast la trotuare; 

- executie strat de beton C16/20 la trotuare; 

- executie strat de uzura BA 8 rul. 50/70. 

 Aleea de acces proiectata, Aleea 2 (intrare dinspre Calea Brailei) are latimea de 5.0 m, 

avand propus urmatoarul sistem rutier: 

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul. 50/70 

- 5 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70  

- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta 

- 25 cm strat de fundatie din balast. 

 Modul de organizare al spatiilor de parcare prevazute, ca şi elementele geometrice ale 

acestora, corespunde prescripţiilor Normativului NP 24/97 pentru autoturisme, benzi de 

staţionare de 5.00m lungime si 2.50m latime. 

 Sistemul rutier propus pentru parcari este pentru un trafic usor si este urmatorul:  

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16 rul. 50/70 

- 5 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70  

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta 

- 20 cm strat de fundatie din balast. 

 Atat carosabilul cat si spatiile de parcare se vor incadra cu borduri mari prefabricate din 

beton de ciment de 20x25cm montate pe fundatie din beton de ciment cu lumina la bordura de 

15cm. 

 Vor fi asigurate un număr total de cca. 62 locuri de parcare. 

 Aleile pietonale (trotuarele) proiectate se vor executa cu urmatoarea structura: 

- 3 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 8 rul. 50/70 

- 10 cm strat de beton tip C16/20 

- 10 cm strat de fundatie din balast. 

si vor fi incadrate cu borduri mici prefabricate din beton de ciment de 10x 15cm montate pe 

fundatie din beton. 
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 Pentru trotuarele existente care nu sint afectate de lucrarile aferente executiei aleilor de 

acces si a parcarilor s-au prevazut lucrari de frezare/decapare a stratului de uzura si refacerea 

acestuia cu un strat nou din beton asfaltic tip BA 8, in grosime de 3 cm. 

In zona intersectiilor si acolo unde se impune se vor executa rampe de acces pentru 

persoane cu dizabilitati in conformitate cu normativele tehnice aflate in vigoare. 

Prin sistematizarea pe verticala a zonei se urmareste crearea unor pante longitudinale si 

transversale care sa asigure indepartarea rapida a apelor de la constructiile existente spre exterior 

si dirijarea acestora la dispozitivele (guri de scurgere) existente/proiectate cu descarcare in 

canalizarea existenta. La stabilirea cotelor proiectate se va tine cont de cotele constructiilor 

existente si de cotele terenului natural. 

 Au fost proiectate 14 guri de scurgere noi, amplasate in conformitate cu detaliile din 

proiect, ce urmeaza a fi racordate la reteaua existenta de canalizare. Acestea vor fi realizate prin 

grija beneficiarului. 

Capacele caminelor existente ce se suprapun cu lucrarile proiectate vor fi aduse la cota 

prevazuta. 

Lucrarile de intretinere prevazute la Strada Nicolae Oncescu si la aleile de acces aferente 

zonei (Aleea 1) constau in frezarea stratului de uzura din asfalt existent pe o suprafata de 

aproximativ 30% din suprafata totala, grosime medie 4 cm (pentru corectarea profilelor 

transversale si longitudinale) si asternerea unui covor nou de beton asfaltic BA 16. De asemenea, 

sunt prevazute lucrari de demontare a bordurilor existente si montarea unor borduri mari din 

beton 20 x 25 cm asezate pe o fundatie din beton. 

Lucrările privind repararea si întreţinerea strazii Nicolae Oncescu si aleilor de acces 

aferente zonei sunt în conformitate cu Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente 

drumurilor publice din Normativul privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice, Indicativ 

AND 554/2002. 

 LUCRARI DE SIGURANTA CIRCULATIEI 

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 – 

7/2015, iar a indicatoare rutiere conform STAS 1848 – 1/2011. 

Semnalizarea rutiera pe timpul execuţiei are rolul de asigura siguranţa circulaţiei prin 

montarea de indicatoare de circulaţie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De 

asemenea, in perioadele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se 

lucrează piloţi de dirijare a traficului, instruiţi in mod corespunzător, dotaţi cu staţie de emisie 

recepţie si cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulaţiei. Se pot monta si semafoare electrice, 

in cazul in care constructorul poate asigura funcţionarea corespunzătoare a acestora. Daca este 

necesara închiderea temporara sau definitiva a unui tronson de drum este necesara anunţarea din 

timp a factorilor din administrarea locala de care aparţine tronsonul de drum inchis, se vor monta 

indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului închis cu precizarea intervalului de timp in care se 

va închide si traseul ocolitor de urmat pentru depăşirea acestuia. 

Dupa execuţia lucrărilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea 

marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulaţie. Marcajele 
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longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulaţie si pentru marcarea zonelor de interdicţie a 

depăşirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea 

drumului cu asigurarea protejării trecătorilor. 

Se vor folosi indicatoare realizate pe suport de tablă de oțel sau aluminiu cu folie 

reflectorizantă, executate de unitățile specializate, cu dotare tehnică corespunzătoare. 

 MASURI PENTRU AMENAJAREA SI PROTECTIA MEDIULUI 

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protecţia mediului in zona studiata, prin 

micsorarea cantităţilor de noxe de la participanţii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii 

suprafetei de rulare (starea carosabilului nu va mai impune acţiuni de accelerare sau de decelarare 

cauzate de starea avansata de degradare), circulaţia desfasurandu-se in condiţii bune si trecerile 

de la o viteza la alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decât in cazul actiunilor 

bruşte asupra autovehiculului. 

De asemenea, în procesul de execuție se va ține cont de recomandările formulate de 

Agenția pentru Protecția Mediului în decizia de încadrare finală în evaluarea impactului asupra 

protecției mediului. O atenție deosebită va fi acordată proceselor de eliminare a deșeurilor 

rezultate ca urmare a demolărilor, pentru acest lucru contractorul angajându-se să respecte cu 

strictețe reglementările legislative în vigoare. 

 CONCLUZII SI RECOMANDARI 

Va fi asigurat accesul la proprietăţi pe toata durata execuţiei lucrărilor. 

Se vor respecta normativele în vigoare în ceea ce priveste execuţia lucrărilor, calitatea 

materialelor, semnalizarea pe timpul execuţiei şi semnalizarea definitivă (STAS 1848/2011 si HG 

85/2003). 

La execuţia lucrărilor se vor respecta prescripţiile şi normele de protecţie a muncii şi de 

prevenire a incendiilor. 

Lucrările care reprezintă obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C – lucrări 

de importanţă normală. 

Lucrările recomandate nu induc efecte negative asupra solului, drenajului, apelor de 

suprafaţă, vegetaţiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populaţiei. Prin executarea acestor 

lucrări vor apărea unele influenţe favorabile atât asupra factorilor de mediu cât şi din punct de 

vedere economic şi social în strânsă concordanţă cu efectele pozitive ce rezidă din îmbunătăţirea 

condiţiilor de circulaţie ce apar în urma realizării lucrărilor. 

Urmărirea execuţiei lucrărilor se face prin delegat desemnat de Beneficiar, de regulă 

Dirigintele de şantier. 

Pentru controlul si verificarea calitatii lucrarilor pe diferite stadii fizice de executie vor fi 

convocati factorii implicati (Beneficiar, Executant) înainte de finalizarea acestora. 

In vederea asigurării calităţii în construcţii, criteriul de verificare a cerinţelor esenţiale 

pentru lucrările cuprinse în proiect sunt: A4 , B2, D – conform Nomenclatorului pe domenii de 

exigenţă HGR 925/1995. 
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III. BREVIARE DE CALCUL 

a) Dimensionarea sistemului rutier, conform normativului PD 177-2001 - ‚,Normativ pentru 

dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide’’  

Datele problemei: 

- spatii de parcare 

- tip climateric II 

- regim hidrologic 2b -corespunzator conditiilor hidrologice mediocre si defavorabile pentru 

sectoare de drum situate la nivelul terenului, in profil mixt sau debleu  

- tipul pamantului P4 

- modulul de elasticitate dinamic al pamantului Ep = 70MPa 

- coeficientul lui Poisson μ = 0.27 

-  traficul de calcul, conform NP 116/04, este un trafic usor T4  

 Nc = 0.03 – 0.10 m.o.s . 

Sistemul rutier s-a dimensionat pentru trafic Nc =0,10 m.o.s. 

Sistemul rutier proiectat este urmatorul:  

 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16  

 5 cm strat de legatură din beton asfaltic deschis BAD22.4 

 15 cm strat de fundatie din piatra sparta  

 20 cm strat de fundatie din balast  

 Caracteristicile sistemului rutier sunt:  

Nr. strat Denumire material h (cm) E (MPa) μ 

1 BA16 4 3600 0.35 

2 BAD22.4 5 3000 0.35 

3 Piatra sparta 15 400 0.27 

4 Strat de fundatie din balast 20 152 0.27 

5 P4 ∞ 70 0.27 

Eb =0.20 hb
0.45 x Ep = 152 MPa 

 in care: 

  hb – grosimea stratului de balast 

  Ep – modulul de elasticitate dinamic al pamantului de fundare 

 REZULTATELE OBTINUTE PRIN RULAREA PROGRAMULUI CALDEROM 

Parametrii problemei sunt: 

Sarcina..... 57.50 kN 

Presiunea pneului 0.625 MPa 

Raza cercului 17.11 cm 
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Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm 

Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 5.00 cm 

Stratul 3: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm 

Stratul 4: Modulul 152. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20.00 cm 

Stratul 5: Modulul 70. MPa, Coeficientul Poisson .270 si e semifinit 

R E Z U L T A T E:  DEFORMATIE    DEFORMATIE 

 R Z     RADIALA    VERTICALA 

 cm cm   microdef    microdef 

  

 .0 -9.00   .253E+03    -.349E+03 

 .0 9.00   .253E+03    -.924E+03 

 .0 -44.00   .284E+03    -.476E+03 

 .0 44.00   .284E+03    -.788E+03 

 VERIFICARE: 

Sistemul rutier este corect dimensionat daca sunt respectate urmatoarele 2 criterii: 

 Criteriul 1 - Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase 

este respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO) are valoare mai mica sau egala cu cu 

(RDO)admisibila. 

RDO ≤ RDOadm. 

RDO = Nc /Nadm 

Nadm = 24.5 x 108 x εr
-3.97 =0.706 

RDOadm = 0.90 (pentru strazi) 

RDO =0.14 << RDOadm = 0.90 – conditie indeplinita 

 Criteriul 2 - Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare 

este respectat, daca este indeplinita conditia: 

εz ≤ εz adm. 

εz - deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul pamantului de fundare 

εz adm. = 600x Nc-0.28 (microdeformatii) pentru trafic de calcul ≤ 1 m.o.s. 

εz adm. = 1143 (microdeformatii) 

 prin rularea programului Calderom s-a obtinut 

εz = 788 microdef. 

788 << 1143 conditie indeplinita. 
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IV. CAIETE DE SARCINI 

Caietele de sarcini sunt documente care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, 

precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care 

urmeaza a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercarile, nivelurile de 

tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si 

performanta solicitate. 

În caietele de sarcini sunt prezentate detaliile necesare pentru fiecare tip de lucrare în 

parte, precum și verificările care se impun la nivelul fiecărei faze de lucru, astfel incât să se asigure 

o verificare permanentă a lucrării precum și asigurarea unui nivel corespunzător de calitate înainte 

de trecerea la faza următoare. 

Soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de 

execuţie se va realiza obligatoriu numai pe baza soluţiilor stabilite. 

Caietele de sarcini sunt prezentate anexat și conțin toate elementele necesare execuției 

lucrarilor prevazute. 

 

 

V. LISTE CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI 

Acest capitol cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi 

conţine:  

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);  

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);  

c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);  

d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);  

e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);  

f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate 

utiliza formularul F3.). 

Listele de cantităţi de lucrări sunt prezentate în anexat şi fac parte integrantă din prezenta 

documentaţie. 

Decontarea lucrărilor se va face strict la nivelul real al cantităţilor executate si confirmate 

de către Dirigintele de şantier din partea Beneficiarului. 

Situaţiile de lucrări vor fi însoţite de procesele verbale de lucrări ascunse şi de certificatele 

de calitate pentru materialele folosite şi vor purta viza responsabilului cu calitatea din cadrul 

societăţii executante. 
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VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE (FORMULARUL F6) 

In vederea asigurării unui ritm de lucru eficient, antreprenorul desemnat câştigător va 

prezenta autorităţii contractante graficul de realizare a lucrărilor. 

Durata de execuţie a lucrărilor va fi de 4 luni de la data emiterii „Ordinului de incepere a 

lucrărilor”, conform graficului propus mai jos.  

NR. 
CRT. 

CATEGORIA DE LUCRARI 
4 LUNI 

1 2 3 4 

1)  
Organizare santier,  
predare amplasament 

    

2)  Desfaceri la trotuare si carosabil     

3)  Terasamente      

4)  Executarea fundatiei de balast la carosabil si parcare     

5)  
Executarea stratului de piatra sparta la carosabil si 
parcare 

    

6)  Montarea bordurilor     

7)  
Executarea imbracamintilor asfaltice la carosabil si 
parcare 

    

8)  
Executarea gurilor de scurgere si aducerea la cota a 
utilitatilor 

    

9)  Amenajarea trotuarelor      

10)  
Lucrari de reparatii si intretinere str. Nicolae Oncescu si 
alei de access existente 

    

11)  Receptia lucrarilor     

 

B. PĂRŢI DESENATE  

– SE ANEXEAZA. 

  

C. DETALII DE EXECUŢIE           

– SE ANEXEAZA. 

 

 

 

Intocmit,      Verificat 

Ing. Andrei Lucian Stancu    Ing. Ionut Panaitescu 
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SOLUTII PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIILOR  

SI URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR  

conform normativ P130/99 si HG 766/97 

 

Urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor sunt 
componente ale sistemului calităţii în construcţii. 

Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al investiţiilor în timp este 
evaluarea stării tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de 
existenţă a acestora. 

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, intervenţiile în timp şi postutilizarea 
construcţiilor reprezintă acţiuni distincte, complementare, astfel: 

a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face în vederea depistării din timp 
a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare; 

b) intervenţiile în timp asupra construcţiilor se fac pentru menţinerea sau îmbunătăţirea 
aptitudinii la exploatare; 

c) postutilizarea construcţiilor cuprinde activităţile de desfiinţare a construcţiilor în condiţii 
de siguranţă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului. 

Toate aceste acţiuni se realizează prin grija proprietarului. 

Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor se face prin: 

- urmărirea curentă; 

- urmărirea specială.  

Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcţiilor, 
care, corelată cu activitatea de întreţinere, are scopul de a menţine aptitudinea la exploatare a 
acestora. 

Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de 
măsurare, în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice, 
pe categorii de lucrări şi de construcţii, pe toată durata de existenţă a construcţiei. 

Activităţile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu 
persoane fizice având pregătire tehnică în construcţii, cel puţin de nivel mediu. 

Pentru drumurile şi podurile de categoriile de importanţă B şi C, urmărirea curentă are ca 
obiectiv menţinerea lor la parametrii tehnici proiectaţi. 

Constatările făcute cu ocazia urmăririi curente se înscriu în fişa drumului sau a podului şi se 
anexează la cartea tehnică a construcţiei. 

Urmărirea curentă la drumuri şi poduri trebuie corelată cu activitatea de întreţinere şi 
reparaţii şi constă în verificări şi observaţii cu privire la: 
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a) starea tehnică a drumului definită conform Instrucţiuni CD 155/2001, în scopul stabilirii 
lucrărilor de întreţinere preventivă şi a lucrărilor de readucere prin reparaţii a stării tehnice la 
nivelul cerut de evoluţia traficului. Defecţiunile constatate vor fi menţionate diferenţiat în funcţie 
de locul de apariţie şi anume: 

– defecţiuni ale suprafeţei de rulare; 

– defecţiuni ale îmbrăcăminţii sistemului rutier; 

– defecţiuni ale structurii sistemului rutier; 

– defecţiuni ale complexului rutier. 

b) modul în care se desfăşoară circulaţia pe sectoarele pe care se execută lucrări; 

c) calitatea lucrărilor ce se execută în regie sau antrepriză; 

d) modul în care se respectă termenele de remediere stabilite în registrele de revizie şi 
control; 

e) starea şi corectitudinea semnalizării verticale şi orizontale; 

f) starea şi corectitudinea semnalizării punctelor de lucru de pe platforma sau zona de 
drumului. 

Urmărirea curentă se realizează: 

– lunar, pentru drumuri şi străzi; 

– semestrial la poduri, lucrări de consolidări apărări de maluri şi în mod obligatoriu după 
trecerea apelor mari de primăvară şi toamnă şi după ploi torenţiale, cutremure şi accidente. 

Urmărirea specială cuprinde investigaţii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri 
ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei, stabiliţi din faza de proiectare sau în urma 
unei expertizări tehnice. 

Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau 
fizice interesate, precum şi pentru construcţii aflate în exploatare, cu evoluţie periculoasă sau care 
se afla în situaţii deosebite din punct de vedere al siguranţei.  

Urmărirea specială se realizează, pe o perioada stabilită, pe baza unui proiect sau a unei 
proceduri specifice, de către personal tehnic de specialitate atestat. 

Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. 

La constatarea, în cursul activităţilor de urmărire curentă sau specială, a unor situaţii care 
depăşesc limitele stabilite sau se consideră ca pot afecta exploatarea în condiţii de siguranţă a 
construcţiei, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. 

Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor. 

Investitorii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) stabilesc, împreună cu proiectantul, acele construcţii care se supun, urmăririi speciale, 
asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor, înştiinţând despre aceasta şi Inspecţia 
de stat în construcţii; 

b) comunică proprietarilor care preiau construcţiile obligaţiile care le revin în cadrul 
urmăririi speciale. 
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Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor, sub 
toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcţiilor, comandă 
proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în 
Construcţii; 

b) stipulează, în contracte, îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în 
exploatare a acestora, la înstrăinarea sau la închirierea construcţiilor. 

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) stabilesc, împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii, acele construcţii care sunt supuse 
urmăririi speciale; 

b) elaborează, pe bază de contract cu proprietarul, documentaţiile tehnice pentru urmărirea 
curentă şi proiectul de urmărire specială. 

Executanţii au obligaţia să efectueze urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută, 
să monteze conform proiectului şi să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială, până la 
recepţia construcţiilor, după care le vor preda proprietarului. 

Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu 
proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor. 

Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială, denumite responsabili 
cu urmărirea comportării construcţiilor, au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) să cunoască toate detaliile privind ale drumului sau podului şi să ţină la zi cartea tehnică a 
construcţiei, inclusiv jurnalul evenimentelor; 

b) să efectueze urmărirea curentă, iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea 
programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens; 

c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaţiile care pot determina efectuarea 
unei expertizări tehnice. 

Intervenţiile în timp asupra construcţiilor au ca scop: 

- menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinţelor; 

- asigurarea funcţiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcţiunilor 
iniţiale ca urmare a modernizării. 

Lucrările de intervenţie sunt: 

a) lucrări de întreţinere, determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au ca scop 
menţinerea stării tehnice a construcţiilor; 

b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca 
scop menţinerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor; 

c) lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerinţelor faţă de 
construcţii sau a funcţiunilor acestora şi care se pot realiza cu menţinerea sau îmbunătăţirea stării 
tehnice a construcţiilor. 

Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra construcţiilor: 

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 
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a) asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări 
importante; 

b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea 
tehnică a acestora; 

c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, pe parcurs şi la 
recepţie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de şantier autorizaţi. 

Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) elaborează, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucrări de intervenţii asupra 
construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale; 

b) elaborează caiete de sarcini şi instrucţiuni speciale pentru lucrările de intervenţii. 

Executanţii lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor au obligaţia să respecte prevederile 
din proiectele elaborate în acest scop, luând toate măsurile pentru asigurarea calităţii lucrărilor. 

Utilizatorii construcţiilor au obligaţia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în 
cadrul activităţii de intervenţii în timp asupra construcţiilor, în baza contractelor încheiate cu 
proprietarii. 

Postutilizarea construcţiilor. 

Declanşarea activităţilor din etapa de postutilizare a unei construcţii începe odată cu 
iniţierea acţiunii pentru desfiinţarea acelei construcţii, care se face: 

a) la cererea proprietarului; 

b) la cererea administratorului construcţiei, cu acordul proprietarului; 

c) la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazurile în care: 

 - construcţia a fost executată fără autorizaţie de construire; 

 - construcţia nu prezintă siguranţă în exploatare şi nu poate fi reabilitată din acest 
punct de vedere; 

 - construcţia prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi nu poate fi reabilitată 
pentru a se elimina acest pericol; 

 - cerinţele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinţării 
construcţiei.  

Desfăşurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor se efectuează 
pe baza unei documentaţii tehnice şi a unei autorizaţii de desfiinţare, eliberată de autorităţile 
competente, conform legii. 

Documentaţia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor va 
cuprinde: 

 - planul de amplasare a construcţiilor - poziţie, dimensiuni, orientare, vecinătăţi, cu 
indicarea construcţiei sau a părţilor de construcţie ce urmează a fi demolate; 

 - planuri sau relevee, din care să rezulte destinaţia, alcătuirea construcţiei şi funcţiunile 
acesteia; 

 - planurile de asigurare şi refacere a continuităţii utilităţilor, care ar trebui, eventual, să fie 
întrerupte la demolarea construcţiilor; 



SOLUTII PRIVIND POSTUTILIZAREA CONSTRUCTIILOR SI URMARIREA COMPORTARII CONSTRUCTIILOR 

 

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.  5 | P a g i n a  

 - condiţii tehnice de calitate; 

 - detalierea şi precizarea fazelor activităţilor şi lucrărilor; 

 - proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare şi demolare, cuprinzând 
descrierea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate, a tuturor operaţiunilor necesare şi măsuri de 
protecţie a muncii; 

 - recomandări privind modul de recondiţionare a produselor şi a elementelor de 
construcţie, recuperate cu ocazia demontării şi demolării; 

 - recomandări pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în 
zonele de reintegrare în natura; 

 - măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, în zona de demolare a construcţiilor şi în 
zonele de evacuare a deşeurilor; 

 - devizul lucrărilor de demolare, de reciclare şi de utilizare a materialelor rezultate. 

Documentaţia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcţiilor trebuie verificată de 
specialiştii verificatori de proiecte atestaţi. 

Dezafectarea construcţiei cuprinde următoarele faze: 

 - încetarea activităţilor din interiorul construcţiei; 

 - suspendarea utilităţilor; 

 - asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi; 

 - evacuarea din construcţie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, 
echipamente. 

Demontarea şi demolarea construcţiei cuprind următoarele faze: 

 - dezechiparea construcţiei prin desfacerea şi demontarea elementelor; 

 - demontarea părţilor şi a elementelor de construcţie; 

 - demolarea părţilor de construcţie nedemontabile; 

 - dezmembrarea părţilor şi elementelor de construcţie demontate, recuperarea 
componentelor şi a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii; 

 - transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca 
materii brute sau pentru reintegrarea în natură. 

Obligaţii şi răspunderi privind postutilizarea construcţiilor: 

Proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor; 

 b) să obţină avizele necesare şi autorizaţia de desfiinţare de la autorităţile competente; 

 c) să încredinţeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor unor 
persoane fizice sau juridice autorizate în construcţii; 

 d) să urmărească respectarea condiţiilor de calitate stabilite, precum şi recondiţionarea şi 
reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi 
demolarea construcţiei. 
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Proiectanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) să elaboreze, pe baza de contract încheiat cu proprietarii, documentaţia tehnică aferentă 
lucrărilor de demolare, reciclare şi utilizare a materialelor rezultate; 

 b) să asigure, prin soluţiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare adoptate, 
respectarea prevederilor din avize şi din autorizaţia de desfiinţare, a condiţiilor tehnice de calitate 
corespunzătoare, precum şi un grad cât mai ridicat de recuperare, recondiţionare şi reciclare a 
materialelor şi a produselor rezultate din demontare şi demolare; 

 c) să asigure asistenţa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluţiilor din proiect. 

Executanţii au următoarele obligaţii şi răspunderi: 

 a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi 
a documentaţiei tehnice verificate; 

 b) să respecte prevederile din documentaţia tehnică aferentă şi din autorizaţia de 
desfiinţare; 

 c) să realizeze condiţiile de calitate prevăzute în documentaţia tehnică; 

 d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi 
operaţiunilor, precum şi asupra măsurilor de protecţie a muncii; 

 e) să ia măsurile de protecţie a vecinătăţilor, prin evitarea de transmitere a vibraţiilor 
puternice sau a şocurilor, a degajărilor mari de praf, precum şi prin asigurarea accesului necesar la 
aceste vecinătăţi. 
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE  

A COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRII 

pentru lucrarea: 

„SISTEMATIZARE ZONĂ BLOCURI C1-C6, U.A.T. ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA” 

 

 

 

U.A.T. ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA 

în calitate de investitor 

 

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. 

în calitate de proiectant de specialitate  

    

 

Întruniți în baza: 

 

Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea în construcții- art.18 -publicată in M.O. 
nr.12/24.ian. 1995. (in forma actualizata) 

Hotărârea Guvernului României Nr. 766 din 21 nov.1997 pentru aprobarea Regulamentului 
privind calitatea în construcții (publicată în M.O. nr.352/10.dec.1997). 

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “Normativului privind urmărirea comportării 
în timp a construcțiilor“ indicativ P 130/1999. 

Stabilesc de comun acord următorul program pentru asigurarea urmăririi curente a 

comportării în timp a lucrării: „SISTEMATIZARE ZONĂ BLOCURI C1-C6, U.A.T. ORAŞUL IANCA,  

JUDEŢUL BRĂILA”. 
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PROGRAM PENTRU ASIGURAREA URMĂRIRII CURENTE 

A COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRII 

 

NR. 
CRT. 

 

ELEMENT URMĂRIT 
 

MODUL DE 
OBSERVARE 

 

FENOMENE 
URMĂRITE 

 

MIJLOACE 
SAU 

DISPOZITIVE 
FOLOSITE 

PERIODICITA
TEA 

 

COMPONENTA 
COMISIEI 

 

DOCUMENT 
INCHEIAT 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Calea pe drum pe 
tronsoane de 500 

m 
Vizual 

denivelări 
valuri 

ornieraj 
fisuri 

crăpături 
faianțări 

goluri 
îmbatrâniri 

refulări 
piele de 
elefant 

 

ruleta 
dreptar 
lată si 

boloboc 
lupă 

aparat foto 
pensulă 
ciocan 
lopată 
rangă 

După 
fiecare 

anotimp în 
primii 2 ani 
și apoi de 

două ori pe 
an 

(vara si 
toamna ) 

după 
evenimente 
deosebite 

Administrator 
(min. 3 

persoane) 
din care unul 

cu studii 
superioare 

Raport 
însoțit de 
relevee 
și schițe 

 
 

2 Rigole și șanțuri 
Vizual 

 

degradări 
denivelări 

surpări 
lipsuri 

necesități 
 
 
 

ruleta 
lanțul 

aparat foto 
 
 

După 
fiecare 

anotimp în 
primii 2 ani 
și apoi de 

doua ori pe 
an 

(vara și 
toamna ) 

după 
evenimente 
deosebite 

Administrator 
(min. 3 

persoane) 
din care unul 

cu studii 
superioare 

 

Raport 
însoțit de 
relevee 
și schițe 

3 Terasamente Vizual 

alunecări 
tasări 

refulări 
înmuieri-

afuieri 
 
 

ruleta 
lanțul și 

bolobocul 
aparat foto 

 
 

După 
fiecare 

anotimp în 
primii 2 ani 
și apoi de 

două ori pe 
an 

(vara și 
toamna ) 

după 
evenimente 
deosebite 

Administrator 
(min. 3 

persoane) 
din care unul 

cu studii 
superioare 

Raport 
însoțit de 
relevee 
și schițe 
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INSTRUCȚIUNI DE URMĂRIRE CURENTĂ 

 

1. Fenomenele enumerate în program se vor urmări prin observații vizuale sau cu dispozitive 
simple de măsurare 

2. Zonele de observație se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmărit (ex. tasări, 
afuieri, loviri, etc.) 

3. Pentru accesul la locurile greu accesibile se vor amenaja din timp căile de acces (scări, 
platforme, balustrade, etc.) 

4. În cazul în care se constată că pot exista sau pot apare unele fenomene neplăcute, se va 
dispune urmărirea periodică sau specială a soluției acestora. 

5. Datele culese din măsurători se vor păstra în fișe sau fișiere. 

6. Prelucrarea primară a datelor va consta în efectuarea de grafice. 

7. Pentru interpretare se va apela la proiectant. 

8. Decizia o va lua administratorul lucrării. 

9. În cazuri speciale, apărute în urma unor evenimente deosebite (calamităti, etc.) când 
exploatarea lucrării pune în pericol vieți omenești, aceasta se poate inchide traficului. 

Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din următoarele cauze: 

- accidente de circulație pe drum 

- explozii pe sau sub lucrare 

- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs deteriorări 

- constatarea unor deteriorări grave din cauze interne ale structurii 

- apariția unor deformații vizibile 

- inundații, viituri, alte calamităti naturale (alunecări de terasamente) 

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari lângă drum 

- formarea de zapoare în secțiuni alăturate drumului 

- efectul acțiunilor periodice 

- aprinderea și arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau în apropierea acestuia, 
care prin efectul lor au provocat daune drumului 

10. La prezentele instrucțiuni se anexează lista orientativă de fenomene care trebuie avute în 
vedere. 

11. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor. 

 

PROIECTANT,            INVESTITOR, 

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.   U.A.T. ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA 
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LISTA ORIENTATIVĂ DE FENOMENE CARE TREBUIE AVUTE 

ÎN VEDERE ÎN CURSUL URMĂRIRII CURENTE 

 

A. Se vor urmări, după caz: 

a. Schimbări în poziția obiectelor de construcție în raport cu mediul de implantare al acestora 
manifestate direct, prin deplasări vizibile (orizontale, verticale sau inclinâri) sau prin efecte 
secundare vizibile (desprinderea unor părți de construcție, apariția de rosturi, crăpături, 
smulgeri); apariția de fisuri și crăpături în zonele de continuitate ale drumurilor și podețelor; 
deschiderea sau închiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de construcție, 
umflarea sau crăparea terenului ca urmare a alunecării în versanții diferitelor amenajări, 
ramblee, obturarea progresivă a orificiilor aflate în dreptul nivelului terenului prin scufundarea 
obiectului de construcție; 

b. Schimbări în forma obiectelor de construcții manifestate direct prin deformații vizibile verticale 
sau orizontale și rotiri sau prin efecte secundare ca distorsionarea traseului conductelor de 
instalații, îndoirea barelor sau altor elemente constructive; 

c. Schimbări în gradul de protecție și confort oferite de construcție sub aspectul etanșeității, sau 
sub aspect estetic, manifestate prin umezirea suprafețelor, infiltrații de apă, aparitia izvoarelor în 
versanții de pe marginea drumurilor sau rambleelor, înmuierea materialelor constructive, 
lichefieri ale pământului după cutremure, exfolierea sau crăparea straturilor de protecție, 
schimbarea culorii suprafețelor, apariția condensului, ciupercilor, mucegaiurilor, efectele nocive 
ale vibrațiilor și zgomotului asupra oamenilor și vietuitoarelor manifestate prin stări de 
nesiguranță mergând până la imbolnăvire, etc.; 

d. Defecte și degradări cu implicații asupra funcționabilității obiectelor de construcție; înfundarea 
gurilor de scurgere; porozitate, fisuri și crăpături în elemente și construcții; denivelări, șanțuri, 
gropi în imbrăcămintea drumurilor, curățenia, deschiderea rosturilor funcționale, etc. 

e. Defecte și degradări în structura de rezistență cu implicații asupra siguranței obiectelor de 
construcție; fisuri și crăpături, coroziunea elementelor metalice și a armăturilor la cele de beton 
armat și precomprimat, defecte manifestate prin pete, fisuri, exfolieri, eroziuni, etc.; flambajul 
unor elemente componente comprimate sau ruperea altora întinse; slăbirea îmbinărilor sau 
distrugerea lor, afuieri la apărările de maluri din apropierea drumurilor sau apărările rambleelor; 
putrezirea sau slăbirea elementelor din lemn sau din mase plastice în urma atacului biologic, etc. 

B. În cadrul activității de urmărire curentă se va da atenție deosebită: 

a. Oricăror semne de umezire a terenurilor de fundație loessoide din jurul obiectelor de construcție 
și tuturor măsurilor de îndepărtare a apelor de la fundația obiectelor de construcție amplasate 
pe terenuri loessoide, etanșeitatea rosturilor, scurgerea apelor spre canalizări exterioare, 
integritatea și etanșeitatea conductelor ce transportă lichide de orice fel, etc, amplasate în 
vecinătatea drumului. 

b. Elementele de construcție supuse unor solicitări deosebite din partea factorilor de mediu natural 
sau tehnologic; terase însorite; mediu umed; zone de construcție supuse variațiilor de umiditate 
– uscăciune; locuri în care se pot acumula murdărie, apă sau soluții agresive, s.a. 

c. Modificărilor în acțiunea factorilor de mediu natural care pot avea urmări asupra comportării 
construcțiilor urmărite. 



 
“SISTEMATIZARE ZONĂ BLOCURI C1-C6, U.A.T. ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA” 
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1. SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE 

 
Prezentul plan este întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv HG nr. 

300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile. 

Prezentul plan stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, 
protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, impunerea de măsuri care pot elimina riscurile ce pot 
avea impact negativ asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, când aceasta este posibil, sau 
impunerea de măsuri care sa reducă la minim posibil a efectelor generate de factorii de risc ce nu 
pot fi evitate în cadrul efectuării lucrărilor, alte activităţi desfăşurate în cadrul şantierului.  

Prezentul Plan de securitate şi sănătate: 
- precizează cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier; 
- specifica riscurile care pot apărea; 
- indica măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 
- conţine măsuri specifice privind lucrările care se efectuează pe şantier. 

Planul de securitate şi sănătate în munca are ca scop stabilirea modului concret prin care 
toate persoanele juridice sau fizice implicate în realizarea proiectului (beneficiar, antreprenor 
general, subantreprenori, executanţi etc.) vor gestiona, coordona şi controla desfăşurarea lucrărilor 
în asa fel încât sa se asigure sănătatea şi integritatea tuturor categoriilor de personal angrenate în 
realizarea proiectului, după cum urmează: 

- Beneficiarul lucrării, reprezentat prin “U.A.T. ORAŞUL IANCA” denumit în continuare 
client; 

- Executantul lucrărilor de construcţii, reprezentat prin: .................................................... denumit 
în continuare subantreprenor (prescurtat E.) 

Prezentul plan de securitate şi sănătate trebuie însuşit de către personalul propriu, de către 
personalul antreprenorului general şi al subantreprenorilor. 

Planurile proprii de securitate şi sănătate, elaborate de proiectant şi Antreprenorul General, 
detaliază prevederile prezentului plan general de securitate şi sănătate în munca şi, sub nici o 
forma, nu vÎn în contradicţie cu prevederile acestuia. 

Orice subantreprenor, care va executa lucrări, în cadrul acestui proiect, va întocmi planurile 
proprii de securitate şi sănătate, în termen de maxim 30 de zile, şi le vor prezenta coordonatorului 
de securitate şi sănătate al consultantei lucrării, pentru a fi integrat în planul general de securitate şi 
sănătate.  

Prevederile prezentului plan general de securitate şi sănătate în munca vor fi luate în 
considerare la derularea următoarelor activităţi: 
- organizare de şantier; 
- pregătirea lucrărilor; 
- execuţia lucrărilor. 
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2. DATE DE IDENTIFICARE ALE PARTICIPANTILOR LA PROIECT SI DATE DE CONTACT 

 
2.1. ANTREPRENORUL GENERAL 

 
............................................................................................................................................................... 

DATE DE CONTACT ALE ANTREPRENORULUI GENERAL 
 
............................................................................................................................................................... 

2.2. DIRIGINTE DE SANTIER 
 
............................................................................................................................................................... 

2.3. BENEFICIARUL LUCRĂRII 
ORAŞUL IANCA, JUDEŢUL BRĂILA 
 

 

3. DURATA DE APLICARE SI CONDITII DE EXECUTIE 

 
3.1. PLANUL GENERAL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

Se aplică pe toată perioada de proiectare şi derulare a lucrărilor, respectiv de la data 
preluării cu proces verbal a amplasamentului de către antreprenor, cu toate utilităţile aferente, 
până la data recepţionării cu proces verbal a lucrărilor de către Antreprenorul General conform 
proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate şi contractelor de execuţie a lucrărilor. 

Data începerii lucrării: .......................................... 
Data predării lucrării: ........................................... 
Numărul maxim de lucrători pe durata execuţiei lucrării este de 120 de lucrători. 
 

3.2. CONDITII 
Toate categoriile de lucrări integrate în structura construcţiei, se execută în condiţii de 

simultaneitate (prin suprapunerea în spaţiu şi timp) a activităţilor desfăşurate de fiecare 
subantreprenor conform graficului de derulare întocmit de Antreprenorul General. 

În condiţiile menţionate, programul de măsuri înscris în planul general de securitate şi 
sănătate în muncă constituie o necesitate obiectivă şi devine obligatoriu pentru toţi partenerii 
implicaţi în realizarea construcţiei. 

Pentru realizarea lucrărilor în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, fiecare 
subantreprenor are obligaţia să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii, precum şi cele 
de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 

4. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI A SUBANTREPRENORILOR 

 
4.1. OBLIGAŢIILE GENERALE:  

Delimitarea în exclusivitate a suprafeţelor şi căilor de acces din care să rezulte:  
Suprafeţele în care se execută lucrările specifice profilului său de activitate; 
Căile de acces sau de circulaţie pentru manipularea şi transportul în siguranţă a materialelor 
şi echipamentelor (scule, utilaje, etc.) până la locurile de utilizare şi/sau punere în operă; 
Suprafeţele necesare pentru propria organizare de şantier: 

- rampe pentru descărcarea şi depozitarea materialelor; 
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- magazii pentru depozitarea echipamentelor (utilaje, scule, aparate, echipamente individuale de 
protecţie, diverse). 

Identificarea reţelelor şi utilităţilor comune pentru deservirea tuturor subantreprenorilor: 
- reţea de energie electrică echipată cu tablou electric general şi tablou de distribuţie pentru toţi 
consumatorii; 
- reţea de apă potabilă şi canalizare; 
- sursă de încălzire (racordată la reţeaua zonei sau centrală termică proprie); 
- alte utilităţi facilitate de posibilităţile Antreprenorul General sau ale zonei în care este situat 
amplasamentul construcţiei; 
- grupuri sanitare; 
- posturi fixe cu pichete de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- post de prim ajutor dotat cu trusă medicală pentru intervenţie. 

Stabilirea drumurilor comune pentru circulaţia mijloacelor auto şi marcarea acestora cu 
indicatoare de circulaţie pentru activitatea de transport intern în cadrul şantierului. 

Efectuarea instructajului introductiv general înainte de începerea lucrărilor pentru toţi 
salariaţii în care vor fi expuse în principal următoarele probleme: 
- cadrul legal care reglementează desfăşurarea lucrărilor de construcţii; 
- consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate a 
muncii şi a regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- condiţiile concrete de desfăşurare a lucrărilor şi riscurile potenţiale de accidentare sau 
producere de incendii; 
- măsuri tehnico-organizatorice stabilite prin regulamentul intern, privind ordinea şi disciplina în 
muncă; 
- admiterea la lucru se face numai după efectuarea instructajului introductiv general şi la locul de 
muncă şi consemnarea acestuia sub semnătură în fişele individuale SSM şi S.U. 
 

4.2. OBLIGAŢIILE SUBANTREPRENORILOR  
Fiecărui subantreprenor îi revin următoarele obligaţii: 
Să nominalizeze prin decizie sau dispoziţie scrisă un coordonator de lucrare/sau şef de 
formaţie care va asigura (în principal): 

- supravegherea muncitorilor şi a modului de acţiune a acestora în realizarea sarcinilor de muncă, 
precum şi a modului de respectare a normelor de protecţia muncii raportate la condiţiile concrete 
de lucru; 
- efectuarea instructajelor periodice de SSM şi ori de câte ori este necesar în funcţie de condiţiile 
tehnologice de execuţie şi a riscurilor potenţiale de accidentare la locurile de muncă; 
- colaborarea permanentă cu coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în muncă al 
Antreprenorului General, precum şi reprezentanţii subantreprenorilor cu care desfăşoară activităţi 
colaterale în zona de lucru; 
- supravegherea lucrărilor privind păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de muncă.  

Să asigure dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie adecvat factorilor de 
risc de accidentare identificaţi şi evaluaţi pe locurile de muncă. 
Să asigure personal de execuţie calificat, instruit, apt medical şi cu aptitudini 
psihoprofesionale corespunzătoare sarcinilor de muncă în condiţii de simultaneitate. 
Să asigure echipamente de lucru (utilaje, aparate, scule, dispozitive, unelte, etc.) verificate şi 
în stare bună de utilizare/funcţionare. 
Să respecte tehnologia de execuţie şi programul de derulare (eşalonare) a lucrărilor conform 
cerinţelor tehnologice de lucru în condiţii de suprapunere în spaţiu şi timp cu mai mulţi 
subantreprenori. 
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5. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA SANATATII SI SECURITATII LUCRATORILOR 
APLICABILE IN SANTIER 

 
5.1. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PERSONALULUI DE EXECUŢIE AL AG ŞI SUBANTREPRENORILOR  

Pe durata executării lucrărilor, personalul de execuţie al AG şi subantreprenorilor este 
obligat: 

Să se prezinte la program odihnit şi în deplină capacitate de muncă; 
Să nu execute lucrări pentru care nu este calificat şi instruit; 
Să utilizeze corect echipamentele, sculele şi uneltele încredinţate pentru realizarea sarcinilor 
de muncă; 
Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie din dotare pe durata existenţei 
factorilor de risc de accidentare; 
Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare persoana 
proprie cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă; 
Să aducă la cunoştinţa coordonatorului de lucrare/sau şefului de formaţie, orice defecţiune 
tehnică sau altă situaţie care poate constitui un pericol de accident de muncă; 
Să respecte programul şi disciplina tehnologică impusă de coordonatorul în materie de 
securitate şi sănătate în muncă şi dispoziţiile şefilor ierarhici; 
Să păstreze ordinea şi curăţenia în zona de lucru. 
 

5.2. SE INTERZICE PE DURATA PROGRAMULUI DE LUCRU:  
Consumul de băuturi alcoolice a substanţelor psihotrope sau narcotice; 
Părăsirea zonei proprii delimitate fără ştirea şefului ierarhic sau a coordonatorului de lucrare 
ori accederea în altă zonă care nu are legătură cu activitatea proprie. 
 

5.3. LUCRUL LA ÎNĂLŢIME: 
Personalul de execuţie trebuie să aibă avizul medical “apt pentru lucru la înălţime”, iar zona 
de lucru trebuie să fie delimitată, îngrădită şi marcată cu indicatoare de securitate; 
Este obligatorie purtarea echipamentului individual de protecţie specific lucrului la înălţime 
pe toată durata lucrului; 
Sculele, uneltele şi alte accesorii de lucru se transportă şi se păstrează în lădiţe sau în 
buzunarele aplicate ale salopetelor; 
La înălţime se lucrează în echipă de minim 2 persoane pentru a se asigura supravegherea 
permanentă şi intervenţia operativă în caz de necesitate; 
Pentru ridicarea şi coborârea materialelor grele şi/sau voluminoase cu instalaţii sau utilaje 
de ridicat, legarea şi manipularea sarcinilor va fi asigurată numai de personal instruit şi 
autorizat intern ca “legător de sarcină“; 
Schele vor fi montate sub supravegherea şefului punctului de lucru urmărindu-se 
respectarea următoarelor probleme: 

Sa fie dotate cu balustrade la nivelul la care se lucrează; 
Picioarele sa se sprijine pe o blana de scândura care trebuie sa fie asigurata împotriva deplasării tot 
cu blaturi de scândura; 
Sa fie ancorata atât la nivelul inferior cit şi la nivelul superior astfel incit sa nu aibă oscilaţii în plan 
orizontal; 
Podinile sa fie rezistente să nu oscileze în plan vertical; 
În jurul schelei sa fie delimitat spaţiul de siguranţă, în care sa se interzică accesul. 
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5.4. INTERVENŢIA LA TABLOURILE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE  
Este permisă numai electricienilor autorizaţi şi dotaţi corespunzător cu echipament 

individual de protecţie pentru asemenea situaţii. 
 

5.5. LUCRĂRILE DE SĂPĂTURI MECANIZATE  
Fundaţii, canale, montări prefabricate, turnări de betoane, etc., vor fi îngrădite şi marcate 

corespunzător cu indicatoare de securitate. 
 

5.6. LUCRĂRILE CU FOC DESCHIS : 
În funcţie de necesităţi, pentru executarea lucrărilor cu foc deschis, este obligatorie 
elaborarea permisului de lucru cu foc în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
Permisul de lucru cu foc se eliberează de coordonatorul în materie de securitate şi sănătate 
în muncă numit de A.G. la cererea reprezentantului S.A. şi are valabilitate numai pentru o zi 
de lucru (ziua emitentă). 
 

5.7. CIRCULAŢIA AUTO PE DRUMURILE COMUNE  
Circulatia auto pe drumurile comune în incinta şantierului, precum şi parcarea sau 

staţionarea acestora este permisă în limitele indicatoarelor şi marcajelor plantate prin grija A.G.  
 

5.8. RĂSPUNDERE  
Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de securitatea şi sănătatea muncii în 

suprafeţele delimitate, repartizate fiecărui S.A., îi revin în totalitate. 
 

5.9. ACCIDENTE DE MUNCĂ SAU ÎN LEGĂTURĂ CU MUNCA 
În cazul producerii unui accident de muncă sau în legătură cu munca, se va respecta 

metodologia de cercetare, raportare şi înregistrare a accidentelor de muncă prevăzută în Legea nr. 
319 /2006 şi Normele Metodologice de aplicare Nr.1425/2006 (modificate prin HG 955/2010.) 

 
5.10. ACCESUL ÎN INCINTA ŞANTIERULUI  

Este permis numai pe baza legitimaţiei de serviciu emisă de A.G. şi/sau pe bază de tabel 
nominal aprobat de conducerea acestuia; 

Este interzis accesul persoanelor străine care nu au legătură cu activitatea din şantier. 
 
 

6. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA RISCURI 
PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR 

 
Antreprenorul General şi subantreprenorii, sunt obligaţi sa identifice riscurile pentru toate 

lucrările desfăşurate în cadrul proiectului şi sa le menţioneze în Planurile proprii de securitate şi 
sănătate în munca, împreuna cu măsurile de prevenire stabilite pentru fiecare risc identificat. 

În cadrul proiectului pot sa apară riscuri care pot afecta sănătatea şi securitatea lucrătorilor 
şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă, la următoarele lucrări:  

Excavaţii, terasamente 
- certificatul pentru lucrări de excavaţii mai mari de 0,7m va fi ataşat la permisul de lucru; 
- în cazul excavaţiilor şi terasamentelor se vor asigura măsuri corespunzătoare de securitate şi 
sănătate în munca, specificate în instrucţiuni proprii de SSM; 
- înainte de începerea terasamentelor se vor lua măsuri pentru a reduce la minimum pericolele 
datorate cablurilor subterane şi altor sisteme de distribuţie; 
- se vor prevedea căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii; 
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- grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare vor fi ţinute la o distanţă suficientă faţă 
de excavaţii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare; 
- înainte de începerea lucrărilor de săpătură se va urmări stabilirea existenţei şi naturii instalaţiilor 
subterane şi felul cum sunt amplasate în pământ; 
- începerea executării lucrărilor de săpătură este permisă numai pe baza unui acord scris încheiat 
de executant cu unitatea căreia ii aparţin instalaţiile subterane;  
- în cazul în care în timpul lucrului se evidenţiază construcţii şi/sau instalaţii subterane, care nu au 
fost cunoscut dinainte, se vor întrerupe imediat lucrările şi se va evacua personalul lucrător pană la 
identificarea instalaţiilor descoperite.  
- numai după asigurarea măsurilor de protecţie necesare se va putea continua lucru; 
- se va interzice executarea săpăturilor în apropierea cablurilor electrice subterane, dacă nu au 
fost scoase de sub tensiune.  
- pământul rezultat din săpături va fi poziţionat în partea opusă celei pe care vor fi aduse 
materialele, la distanţă de minimum 0,70 m de la marginea şanţului / excavaţiei, iar în cazul 
şanţurilor adânci, la o distanţă de minimum 1 m; 
- la adâncimi de şanţuri mai mari de 1,50 m se va face în mod obligatoriu sprijinirea malurilor, 
prevăzându-se un număr adecvat scări, care să permită evacuarea rapidă a lucrătorilor în caz de 
pericol; 
- traversarea şanţurilor se face numai pe podeţe prevăzute cu balustrade; 
-  apa provenită din infiltraţii, avarii sau precipitaţii va fi evacuată înainte de începerea lucrului; 
- săpăturile în apropierea cărora se circulă, vor fi îngrădite, semnalizate şi amenajate cu mijloace 
adecvate pentru prevenirea căderii persoanelor. În timpul nopţii vor fi semnalizate cu lămpi 
avertizoare; 
- în cazul în care se descoperă muniţii neexplodate, toate lucrările de excavaţii mecanice sau 
manuale se execută respectând cu stricteţe următoarele: 
 sistarea imediată a lucrărilor şi evacuarea personalului din zona respectivă; 
 anunţarea imediată la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă sau la telefonul 112; 
 continuarea lucrărilor numai în porţiunile de teren cercetate, detectate şi asanate de eventualele 
muniţii rămase neexplodate şi numai în baza unui proces verbal întocmit cu echipa pirotehnică, în 
care se menţionează în mod expres că se pot continua / efectua lucrări de săpături. 

Lucrul la înălţime 
În vederea desfăşurări activităţilor ce presupun lucru la înălţime, se vor respecta 

instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca pentru lucrul la înălţime, proprii 
executantului. 

Schele şi scări 
În cazul utilizării schelelor şi scărilor, în vederea asigurării unor condiţii sigure de muncă, se 

vor aplica prevederile din instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca pentru lucrul la 
înălţime, proprii executantului. 

Instalaţii de ridicat 
Toate echipamentele de ridicat (peste 5 tone) vor avea instrucţiuni de ridicare; 
Pentru a garanta că cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări 

sunt depistate şi remediate la timp, instalaţiile de ridicat vor fi: 
- verificate periodic şi, dacă este cazul, vor fi supuse unor încercări periodice efectuate de 
persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/ sau cu practicile naţionale; 
- verificate special prin personal autorizat ISCIR, de fiecare dată când s-au produs evenimente 
excepţionale susceptibile să aibă consecinţe dăunătoare asupra securităţii echipamentului de 
muncă, cum ar fi modificări ale procesului de muncă, accidente, fenomene naturale, perioade 
prelungite de neutilizare. 
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Rezultatele verificărilor vor fi înregistrate şi ţinute de conducerea şantierului o perioadă de 
timp în funcţie de recomandările sau specificaţiile producătorului; 

Se interzice utilizarea echipamentului de muncă de către alţi lucrători în afara celor 
însărcinaţi cu această atribuţie; 

Pentru efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi întreţinerii se vor desemna lucrătorii cu 
atribuţii în acest sens; 

Lucrătorii însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de muncă vor fi instruiţi adecvat, inclusiv 
cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora; 

În timpul prezenţei lucrătorilor pe echipamentul de muncă folosit pentru ridicarea sarcinilor, 
la postul de conducere trebuie să fie asigurată prezenţa permanentă; 

Activităţile de agăţare/ desprindere a sarcinilor în/ din instalaţiile de ridicat va fi permisă 
numai legătorilor de sarcină autorizaţi intern; 

La lucrările de agăţare sau desprindere a unei sarcini cu mâna, legătorul de sarcină va avea 
control indirect asupra echipamentului, prin utilizarea codului de semnalizare; 

Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod 
vizibil valoarea sarcinii maxime; 

Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele 
pentru care sunt destinate. 

Vehicule şi maşini pentru excavaţii şi manipularea materialelor 
Conducerea vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor va fi 

permisă numai lucrătorilor care au pregătirea necesară; 
Se vor asigura, după caz, măsurile preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în 

apă a vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor; 
La manipularea, transportul prin purtare şi depozitarea materialelor se vor respecta 

instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca pentru transportul manipularea şi 
depozitarea materialelor şi produselor, proprii executantului. 

Instalaţii, maşini, echipamente 
Toate instalaţiile, maşinile şi echipamentele, vor fi folosite exclusiv pentru lucrările pentru 

care au fost proiectate; 
Echipamentele de muncă vor fi deservite numai de lucrători care au pregătirea 

corespunzătoare şi au fost instruiţi adecvat asupra procedeelor nepericuloase de lucru; 
Instalaţiile şi aparatele sub presiune vor fi verificate şi supuse încercărilor şi controlului 

periodic, conform prevederilor din cărţile tehnice ale acestora/ prescripţiilor ISCIR aplicabile; 
Admiterea punerii în funcţiune va fi condiţionată de existenţa în şantier a documentelor de 

verificare eliberate de persoanele abilitate. 
Muniţie neexplodată 
În cazul în care se observa muniţie neexplodata sau obiecte metalice care au caracteristicile 

unor muniţii, se încetează imediat munca. 
Se vor lua toate măsurile pentru a îndepărta toate persoanele şi tot personalul muncitor din 

zona, pe o raza de 300 m, şi se vor adăposti în locuri sigure. 
Se vor lua toate măsurile pentru a nu pătrunde persoane în zona. 
Se va anunţa la numărul de apel de urgenta 112 şi se vor aştepta echipele de la 

Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 
Instalaţii de preparare a mixturilor asfaltice: 

- Dozatoarele de agregate naturale 
În timpul operării încărcătorului cu cupa frontala, este interzisa pătrunderea în zona de pre-

dozare. 
În timpul funcţionării este interzisa intrarea în dozatoare. 
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Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, se intra în dozator numai dacă este gol şi după 
informarea deserventului încărcătorului frontal în legătură cu aceasta activitate. 

Pentru intrarea în dozator se vor folosi scări. 
În timpul funcţionării este interzisa urcarea pe dozatoare. 
Pentru lucrările de întreţinere se va asigura un loc stabil şi un sistem de susţinere. 

- Benzile transportoare 
Este interzisa efectuarea de lucrări la benzile transportoare în mers. 
Înainte de eliminarea defecţiunilor, benzile transportoare se vor opri şi asigura împotriva 

repornirii accidentale. 
În timpul funcţionării benzilor transportoare nu se va călca pe ele şi nu se vor folosi 

pasarelele benzilor. 
Balustradele pasarelelor nu se vor îndepărta. 
Nu se vor introduce mâinile intre piesele în mişcare. 
Se va păstra distanţa şi nu se va porni banda transportoare atâta timp cât se afla persoane în 

zona periculoasă. 
Operarea benzilor transportoare se vor efectua numai cu grilajele de protecţie montate, 

gurile de vizitare (orificiile de întreţinere) închise. 
- Uscarea - Uscătorul 

În timpul funcţionarii nu atingeţi uscătorul. 
Se va evita contactul materialelor cu pielea, se vor purta mănuşi de protecţie. 
Dacă iese praf se vor folosi ochelari sau masca de protecţie. 
Înainte de efectuarea lucrărilor de reglaje uscătorul va fi lăsat sa se răcească. 
În timpul funcţionarii tamburului nu se vor efectua lucrări de întreţinere. 
Înainte de toate lucrările de întreţinere la sistemul de uscare, se va opri uscătorul şi se va 

întrerupe alimentarea cu energie. 
Înainte de toate lucrările de întreţinere la sistemul de uscare, se va dezactiva cu cheia 

sistemul de control al instalaţiilor de stingere. 
Reactivarea sistemului se va face numai după finalizarea lucrărilor. 
În timpul lucrărilor de întreţinere, tamburul nu trebuie sa conţină praf şi trebuie sa existe la 

îndemâna agenţi de stingere. 
Lucrările de întreţinere se vor efectua numai de personal instruit şi calificat. 

- Colectorul de praf 
În timpul funcţionarii unele piese pot sa ajungă la o temperatura de 180° C. Se va evita 

contactul cu pielea. 
Sunt interzise modificările la sistemul de alimentare şi control. 
În caz de erori de funcţionare, staţia va fi deconectata imediat. 
Este interzisa introducerea mâinilor în piesele mobile în timp ce acestea sunt în mişcare. 
În timpul lucrărilor de întreţinere, se va face deconectarea de la energie electrica. 
În timpul lucrărilor direct la filtru sau lângă cos se va utiliza masca de protecţie. 
În intervenţiile la colectorul de praf vor lucra minim 2 persoane, o persoana în colectorul de 

praf şi o persoana sa păzească intrarea. 
Este interzisa deschiderea gurilor de vizitare (orificiile de întreţinere) ale transportorului 

elicoidal în timpul funcţionarii acestuia. 
Gurile de vizitare se vor deschide numai dacă transportorul helicoidal este gol. în momentul 

deschiderii este interzisa staţionarea direct sub gurile de vizitare. 
Este interzisa accesarea acoperişurilor zonelor de depozitare în timpul funcţionarii. 

- Malaxor 
În cazul intervenţiilor la malaxor se vor folosi dispozitive de protecţie împotriva căderii de la 

înălţime sau platforme sigure de lucru. 
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În timpul funcţionarii unele piese ale malaxorului şi materialul pot ajunge la o temperaturi 
de 180°C (chiar pana la 300°C - în timpul producerii mixturilor asfaltice). Este interzisa atingerea 
pieselor fierbinţi. Înainte de intervenţii se vor lasă sa se răcească piesele fierbinţi. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie golirea componentelor staţiei 
şi este interzisa staţionarea direct în fata sau sub gurile de vizitare(orificiile de întreţinere). 

Este interzisa efectuarea lucrărilor de întreţinere la componentele staţiei în timp ce aceasta 
funcţionează. 

În timpul funcţionării este obligatorie păstrarea distantei fata de componentele în mişcare. 
Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie deconectarea de la energia 

electrica. 
În timpul lucrărilor de întreţinere este obligatorie purtarea măştilor de protecţie. 
Este interzisa intrarea în spatiile insuficient ventilate. 
Înainte de intervenţie este obligatorie aspirarea prafului timp de cel puţin 15 minute. 
Staţionarea direct în fata gurilor de vizitare sau a capacelor este interzisa. 
Este interzisa efectuarea simultana a lucrărilor de întreţinere la capul şi baza elevatorului. 
Este interzisa atingerea capacelor, trapelor şi cilindrii în timpul funcţionarii. 
În timpul lucrărilor de întreţinere se vor securiza şi elibera de presiune. 
Funcţionarea malaxorului se va face numai cu gurile de vizitare (orificiile de întreţinere) 

închise. 
- Alimentarea cu filer 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie golirea staţiei. 
În timpul lucrărilor de întreţinere este interzisa staţionarea direct în fata sau sub gurile de 

vizitare. 
Este interzisă efectuarea lucrărilor de întreţinere la componentele staţiei în timp ce acestea 

funcţionează. 
Este obligatorie păstrarea distantei fata de componentele în mişcare. 
Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere, este obligatorie deconectarea de la energia 

electrica. 
În timpul lucrărilor de intervenţie este obligatorie purtarea măşti de protecţie, iar 

intervenţiile vor fi efectuate de minim 2 persoane. 
Este interzisa intrarea în componentele insuficient ventilate. 
Înainte de intervenţie este obligatorie aspirarea prafului timp de cel puţin 15 minute. 
Staţionarea direct în fata gurilor de vizitare sau a capacelor este interzisa. 
Nu atingeţi capacele, trapele şi cilindrii în timpul funcţionarii. 

- Silozul de Mixturi Asfaltice 
În timpul lucrărilor de întreţinere sau reparaţie este obligatorie folosirea dispozitivelor de 

protecţie împotriva căderii de la înălţime. 
Carcasele şi grilele de protecţie pot fi scoase numai pentru efectuarea lucrărilor de 

întreţinere. 
În timpul funcţionarii unele piese ale malaxorului şi materialul pot ajunge la o temperaturi 

de 180°C (chiar pana la 300°C în timpul producerii de mixturi asfaltice). Este interzisa atingerea 
pieselor fierbinţi. Înainte de intervenţii se vor lasă sa se răcească piesele fierbinţi. 

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie golirea componentelor staţiei 
şi este interzisa staţionarea direct în fata sau sub gurile de vizitare. 

Este interzisa efectuarea lucrărilor de întreţinere la componentele staţiei în timp ce aceasta 
funcţionează. 

În timpul funcţionarii este obligatorie păstrarea distantei fata de componentele în mişcare. 
Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie deconectarea de la energia 

electrica. 
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În timpul lucrărilor de întreţinere este obligatorie purtarea măştilor de protecţie. 
Este interzisa intrarea în spatiile insuficient ventilate. 
Înainte de intervenţie este obligatorie aspirarea prafului timp de cel puţin 15 minute. 
Staţionarea direct în fata gurilor de vizitare sau a capacelor este interzisa. 
Nu atingeţi capacele, trapele şi cilindrii în timpul funcţionarii, iar în timpul lucrărilor de 

întreţinere securizaţi-le sau eliberaţi-le de presiune. 
Este interzisa efectuarea lucrărilor de întreţinere, cu sistemul de acţionare al cupei pornit. 
Este interzisa folosirea trapelor de evacuare ca locuri de intrare sau guri de vizitare. 
Nu accesaţi zona de sub trapele de evacuare în timpul funcţionarii. 
În timpul procesului de încărcare, nimeni nu are voie sa staţioneze în sau lângă vehiculul ce 

urmează a fi încărcat. 
Vehiculul ce urmează a fi încărcat trebuie parcat la mijloc, intre trapele de evacuare. 
Operatorul staţiei trebuie sa se asigure ca şoferii vehiculelor ce urmează a fi încărcate 

cunosc aceste condiţii. 
- Alimentarea cu bitum 

În timpul lucrărilor de întreţinere sau reparaţie este obligatorie folosirea dispozitivelor de 
protecţie împotriva căderii de la înălţime. 

Este interzisa demontarea, îndepărtarea balustradelor, pasarelelor şi platformelor. 
În timpul funcţionării piesele sistemului de alimentare cu bitum şi bitumul pot ajunge la o 

temperatura de pana la 200°C. Nu atingeţi piesele fierbinţi. Lăsaţi piesele fierbinţi sa se răcească 
înainte de a le deschide. 

Este obligatorie păstrarea termoizolaţiei în stare buna. 
Conductele de încălzire se vor etanşa împotriva scurgerilor. Evitaţi contactul cu uleiul termal 

scurs. 
Înainte de a efectua lucrările de întreţinere, lăsaţi sa se răcească instalaţia de încălzire. 
Evitaţi pătrunderea în rezervoarele de bitum a aerului, apei şi a altor gaze sau lichide ce nu 

sunt necesare pentru funcţionare. 
Este interzisa deschiderea capacelor turnului dacă rezervorul nu este gol. 
Este interzisa efectuarea lucrărilor de întreţinere la componentele staţiei în timp ce pompa 

de bitum funcţionează. 
Păstraţi distanta fata de pompele de bitum în mişcare. 
Înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere este obligatorie deconectarea de la energia 

electrica. 
Intraţi numai în rezervoarele de bitum suficient ventilate. 
Aspiraţi vaporii timp de cel puţin 15 minute. 
Este interzisa stingerea cu apa a flăcărilor de bitum. 
Este interzis accesarea acoperişurilor rezervoarelor de bitum în timpul funcţionării. 
În timpul procesului de umplere cu bitum, numai persoana însărcinată cu umplerea are voie 

sa staţioneze în vecinătatea instalaţiei de umplere. 
- Adaosul de mixturi asfaltice 

În timpul lucrărilor la acul rotativ, separaţi cilindrul de aer comprimat pentru operarea 
capacului de la instalaţia de alimentare cu aer comprimat. 

Este interzisa adăugarea materialelor inflamabile la adaosul rece de mixtură asfaltică. 
Nu adaugaţi material uscat cu granulaţie fina sau pulbere la adaosul la cald de mixtură 

asfaltică. 
Se va evita contactul direct al pielii cu adaosul de mixtură asfaltică. 
La adaosul de mixtură asfaltică se vor respecta şi instrucţiunile elaborate pentru malaxor. 

- Alimentarea cu combustibil 
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Este strict interzis fumatul, folosirea focului deschis, sudarea, tăierea cu flama sau şlefuirea 
în apropierea combustibililor. 

Este interzisă efectuarea de modificări la sistemul de alimentare şi control, îndepărtarea sau 
deteriorarea împământării. 

În caz de erori de funcţionare, staţia se va opri imediat. 
Alimentarea cu gaz către tambur se va efectua numai după ce s-a format o perdea de 

material în tambur. 
Uleiul care arde nu se va stinge niciodată cu apa. 
Este interzisa introducerea mâinilor intre piesele mobile în timp ce acestea sunt în mişcare. 
În timpul lucrărilor de întreţinere, se vor deconecta piesele de la energia electrica. 
În timpul lucrărilor în afara rezervoarelor, silozurilor şi recipientelor de depozitare se va 

folosi masca de protecţie, iar în timpul lucrărilor în rezervoare, silozuri şi recipienţi se vor folosi 
aparate de respirat. 

Toate lucrările la rezervoare vor fi efectuate de minim doua persoane. 
Nu se va intra în rezervoare decât dacă acestea sunt goale. 
În timpul funcţionarii este interzisa accesarea la zonele de depozitare. 
În timpul procesului de umplere cu combustibil, numai persoana însărcinata cu umplerea 

are voie sa staţioneze în vecinătatea instalaţiei de umplere. 
Este interzisa distribuirea către terţi a combustibilului depozitat în instalaţie. 
Alimentarea cu combustibil poate fi folosita numai dacă arzătorul funcţionează. 
Este interzisa folosirea simultana a mai multor tipuri de combustibil. 
Este interzis amestecul tipurilor de combustibili; 

- Recipiente cu gaze sub presiune 
Recipientele cu gaze sub presiune vor fi depozitate în poziţie verticala, în rastele speciale, în 

spatii închise, încuiate, la care are acces numai reprezentantul desemnat. 
Autovehiculele destinate transportului de recipiente cu gaze sub presiune şi conducătorii 

auto respectivi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi autovehiculele destinate transportului 
de produse petroliere. 

Se interzice încărcarea în mijlocul de transport a recipientelor butelie cu gaze sub presiune, 
fără cele două inele de cauciuc pentru amortizarea şocurilor şi fără capacul de protecţie montat. 

Se interzice rostogolirea pe podeaua mijlocului de transport a recipientelor butelie sub 
presiune indiferent dacă sunt pline sau goale. 

Recipientele butelie cu gaze sub presiune vor fi încărcate în autovehicule pană la nivelul 
superior al obloanelor şi vor fi aşezate orizontal cu capacele înspre oblonul din dreapta al 
autovehiculului, perpendicular pe direcţia de mers înainte. 

La transportul recipientelor butelie cu autovehicule descoperite se vor folosi prelate pentru 
acoperirea acestora, îndeosebi în timpul verii (pentru a fi ferite de temperaturi excesive); auto-
trenurile încărcate cu butelii vor circula numai pe drumuri amenajate, evitând declivităţile drumului 
care ar putea produce răsturnarea încărcăturii. 

Instalaţia electrica, pneumatica şi hidraulica 
- Lucrările la instalaţia electrica 

Nu atingeţi liniile electrice (neizolate). Dacă izolaţia este deteriorata opriţi alimentarea cu 
curent. 

Opriţi imediat staţia dacă apare o eroare la sistemul de alimentare cu energie electrica. 
Înainte de orice lucrări la instalaţia electrica, operatorul trebuie informat despre tipul 

lucrărilor ce urmează a fi executate. 
Întreţinerea şi pornirea componentelor instalaţiei trebuie coordonate cu celelalte persoane 

ce lucrează pe staţie. 
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Defecţiunile, cum ar fi conexiunile slăbite sau cablurile deteriorate trebuie îndepărtate 
imediat de un electrician calificat. În cazul unui cablu ars, trebuie verificat întregul circuit asociat. 

Staţia şi componentele la care se vor efectua lucrări de întreţinere trebuie mai întâi 
deconectate de la reţea. 

Deconectarea de la energia electrica în toate cazurile prevazute în cadrul acestei 
instrucţiuni, la lucrările de întreţinere sau reparaţie se va face respectând cele 5 reguli de baza: 

- Deconectare 
- Protecţie împotriva reconectării 
- Scoaterea sistemului de sub tensiune 
- Împământare şi scurtcircuitare 
- Acoperirea sau izolarea componentelor adiacente sau sub tensiune 

- Lucrările la instalaţia hidraulica şi pneumatica 
Lucrările la instalaţiile hidraulice şi pneumatice trebuie efectuate numai de către persoane 

care au cunoştinţe speciale şi experienta în domeniul instalaţiilor hidraulice şi pneumatice. 
Personalul de întreţinere trebuie sa se asigure ca conductele hidraulice şi de aer comprimat 

sunt dispuse şi instalate corespunzător. Racordurile nu trebuie amestecate. 
Înainte de efectuarea lucrărilor la instalaţia de aer comprimat trebuie depresurizata 

instalaţia. 
Secţiunile instalaţiei şi conductele sub presiune (hidraulice şi de aer comprimat) ce trebuie 

desfăcute sunt depresurizate şi sunt protejate împotriva pornirii cu ajutorul unui lacăt. 
Este interzisa amestecarea mai multor tipuri de ulei. 
Drenaţi uleiul hidraulic înainte de a deschide liniile hidraulice. 

- Sudura 
Operatorul trebuie sa se asigure ca operaţiile de sudura, taiere cu flacăra şi şlefuire sunt 

efectuate numai cu acordul expres în scris al şefului staţiei de mixturi asfaltice. 
Uleiul şi combustibilii sunt uşor inflamabili şi pot exploda în amestec cu aerul. Este interzisa 

tăierea, sudarea sau şlefuirea în apropierea acestor substanţe. 
În timpul lucrărilor de sudura la şi în rezervoare, silozuri şi containere de depozitare, curăţaţi 

zona de lucru. Îndepărtaţi reziduurile şi gazele inflamabile înainte de sudare. 
Înainte de efectuarea lucrărilor de sudura, taiere cu flacăra şi şlefuire, personalul de 

întreţinere trebuie sa se asigure ca locul de munca şi zona înconjurătoare sunt curate, fără praf şi 
alte materiale inflamabile. Zona de lucru trebuie curăţata de grăsimi şi uleiuri. 

La locul de sudura, ardere sau şlefuire trebuie sa existe un stingător de incendiu. 
După încheierea lucrărilor de sudură, zona de lucru trebuie lăsată sa se răcească la 

temperatura camerei şi apoi trebuie verificata cu privire la posibile surse de aprindere. 
- Construcţii metalice sau din beton, cofraje şi elemente prefabricate grele 

Construcţiile metalice sau din beton şi elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau 
suporturile temporare şi schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei 
persoane competente. 

Construcţii şi confecţii metalice 
- Organizarea locului de muncă şi a activităţilor 

Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de ridicat, 
precum şi a zonelor în care se desfăşoară activităţi cu risc ridicat de accidentare. Pasarelele, scările 
şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii trebuie să fie prevăzute cu balustrade şi 
menţinute în stare de curăţenie. 

Pentru lucrări executate la înălţime se vor utiliza numai schele omologate/ construite în baza 
unui proiect avizat de persoane abilitate; 

Dacă în timpul transportului elementelor de construcţie utilajul se defectează sau dacă una 
din prinderi cedează, elementul va fi coborât; dacă acest lucru nu e posibil, pană la înlăturarea 
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defecţiunii locul de sub încărcătură va fi împrejmuit şi se vor organiza posturi de pază pentru 
interzicerea pătrunderii lucrătorilor în zona respectivă.  

Locul respectiv va fi marcat cu indicatoare de avertizare. Aceste măsuri vor fi îndepărtate 
numai după intrarea în normal; 

Lucrările de construcţii metalice vor fi conduse şi supravegheate numai de către persoane 
care posedă pregătire tehnică corespunzătoare; 

Se va interzice intrarea în zona de activitate precum şi accesul pe construcţie a personalului 
fără sarcini de serviciu şi neinstruit în acest scop; 

Împrejmuirea zonei cat şi a locurilor periculoase şi luarea măsurilor pentru prevenirea 
accidentelor trebuie executate înainte de începerea lucrărilor de construcţii metalice. 

- Încărcarea, descărcarea şi manipularea grinzilor şi ansamblurilor metalice 
Încărcarea şi descărcarea grinzilor metalice se va face pe grinzi sau pe bârne înclinate, cu 

ajutorul frânghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor înclinate trebuie să fie bine fixate şi 
asigurate împotriva deplasării, folosindu-se frânghii de siguranţă legate în centrul de greutate; 

La descărcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice sau de beton se împinge cu 
ajutorul lomurilor, spre marginea platformei şi se coboară pe grinzile înclinate; 

Nu se începe descărcarea piesei următoare decât după ce piesa, care a fost descărcată 
anterior, a ajuns pe sol şi s-a oprit; 

Este interzisă staţionarea lucrătorilor în faţa încărcăturii, inclusiv a celor ce iau marfa şi o 
aşează în stive; 

La transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu cleşti speciali, iar operaţiile de 
ridicare, de coborâre şi de transport se vor face în acelaşi timp de către toţi lucrătorii. 

La fel se va proceda şi la ridicarea pieselor, folosind răngi de fier cu rezistenţă adecvată.  
În cazul în care unele dintre aceste piese, mai uşoare, se transportă pe umăr, toţi lucrătorii 

vor fi aşezaţi de aceeaşi parte a piesei şi vor folosi simultan acelaşi umăr.  
Deplasarea lucrătorilor în aceste cazuri se va face cu paşi dirijaţi de către persoana care 

dirijează activitatea. Descărcarea se va face la comandă, în acelaşi timp, prin luarea piesei sub braţ 
şi apoi ducerea ei pe teren la locul indicat; 

Este interzisă aruncarea pieselor transportate, de pe umăr, direct pe sol; 
La operaţiile de descărcare-încărcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc., cu mijloace 

mecanizate, maşini şi instalaţii de ridicat, se vor respecta prevederile prescripţiilor ISCIR. 
- Încărcarea şi descărcarea pieselor grele 

Încărcarea, descărcarea şi celelalte operaţii de deplasare a pieselor grele se vor executa de 
către echipe instruite în mod special, coordonarea lucrărilor fiind asigurată de şeful de şantier. 

La transportul local al pieselor grele se vor respecta următoarele condiţii: 
- terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie să fie eliberat de toate 
obiectele străine care ar putea împiedica operaţia de transport; 
- în cazul în care rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă, deplasarea se va 
face pe scânduri sau pe grinzi. 

Deplasarea pieselor grele trebuie să se facă cu respectarea următoarelor condiţii: 
- în cazul deplasării pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie în aşa fel aleasă încât 
capetele lor să nu iasă mai mult de 30 cm de sub încărcătură; 
- în timpul deplasării pieselor, lucrătorii trebuie să păstreze o distanţă suficientă de la piesă la locul 
de tragere, pentru a nu fi surprinşi de piese, în cazul scăpării sau al deplasării accidentale a 
acestora; 
- este interzisă îndepărtarea rolelor de sub încărcături. Îndepărtarea acestora se va face numai 
după ce rolele se vor elibera complet de încărcătură. 

- Montarea subansamblurilor 
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Montarea subansamblurilor elementelor de construcţii metalice se va face conform fişei 
procesului tehnologic; 

Se va interzice folosirea dispozitivelor care prezintă defecte precum şi a celor improvizate. 
- Măsuri de securitate pentru compactarea terenului şi straturi de nisip şi balast 

Înainte de începerea lucrului cu ruloul compactor, mecanicul conductor are obligaţia de a 
verifica starea tehnica a utilajului şi în mod deosebit funcţionarea sistemului de comanda, 
funcţionarea corecta a sistemului de frânare, şi a sistemului de semnalizare; 

Se interzice urcarea şi coborârea mecanicului conductor în sau din utilaj în timpul deplasării 
utilajului; 

Treptele şi balustradele utilajului trebuie menţinute în stare de curăţenie. 
- Prepararea betonului şi mortarului 

Se va interzice accesul lucrătorilor străin de formaţia de lucru, în zona de lucru a instalaţiei 
de preparare a betoanelor şi mortalelor; 

Lucrătorii care manipulează materiale pulverulente vor utiliza obligatoriu echipamentul de 
protecţie acordat conform normativul intern; 

În şantier se for utiliza betoniere mobile de mici dimensiuni, acţionate electric; 
În timpul procesului tehnologic se vor interzice următoarele: 

- curăţirea cuvei betonierei precum şi executarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii, 
aceste activităţi sunt permise numai după oprirea instalaţiei de preparare şi deconectarea de la 
sursa de alimentare cu energie electrică; 
- curăţirea şi spălarea instalaţiei de preparare a betoanelor se face numai după ce sursele de 
acţionare vor fi întrerupte. 
- intervenţia lucrătorilor, în timpul funcţionării, în toba de amestec, se interzice ajutarea 
descărcării din instalaţia de amestecare cu lopeţi sau alte mijloace. 
- În caz de avarie, curăţirea instalaţiei se va efectua după deconectarea acesteia de la sursa de 
alimentare şi blocarea elementelor mobile; 

Personalul muncitor care manevrează instalaţia de amestecat betoane acţionată electric, va 
sta pe platforme de lucru prevăzute cu covoare de protecţie din cauciuc şi va fi dotat cu cizme şi 
mănuşi electroizolante; 

Instalaţia de preparare a betoanelor acţionată cu motoare electrice va fi prevăzută cu 
protecţie conform prescripţiilor tehnice privind legarea la pământ a instalaţiilor electrice. Instalaţia 
electrică se va executa de tip etanş, pentru a opri pătrunderea prafului sau a umidităţii. 

Tabloul de comandă va fi montat astfel încât să nu fie expus şocurilor şi vibraţiilor.  
Orice intervenţie la instalaţia electrică se va face numai de către electricieni cu calificare şi 

autorizaţi intern. 
- Turnarea betonului 

Se interzice circulaţia şi staţionarea lucrătorilor în zona de descărcare a betonului din 
mijlocul de transport; 

La descărcarea betonului, este interzisă urcarea lucrătorilor pe betoniera. Betonul care 
eventual sa lipit de benă va fi evacuat numai cu lopeţi cu coadă lungă; 

Se va urmări ca durata transportului de la locul de preparare pană la locul de turnare să nu 
depăşească timpul admis pentru păstrarea calităţii betonului, evitând fenomenele de segregare. 

Betonul degradat poate crea condiţii de accidente prin înfundarea conductelor şi creşterea 
presiunii în instalaţie peste limitele de securitate; 

 Înainte de începerea turnării betonului, şeful de şantier va stabili modul de execuţie a 
cofragului, a schelelor şi a podinelor de lucru şi rezistenţa acestor elemente de construcţie, 
întocmind un proces verbal de recepţie internă; 

În cazul turnării betonului la o înălţime mai mare de 1,5 m, podinele de lucru vor fi 
prevăzute cu balustrade şi bordură de margine. 
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- Compactarea betonului după turnare 
Instalaţiile electrice necesare punerii în funcţiune a vibratoarelor, se vor realiza 

respectându-se regulile de securitate pentru instalaţii electrice; 
În timpul deplasării vibratorului, precum şi întreruperilor lucrului, oricât de scurt, se va 

deconecta obligatoriu vibratorul de la reţea; 
Conductorii electrici, care alimentează cu energie vibratorul, vor fi flexibili şi izolaţi în tub de 

cauciuc; 
Se vor folosi pe cit posibil numai instalaţii electrice anti-ex sau instalaţii electrice care sa 

asigure o siguranţă deplina; 
Atunci când în timpul lucrului se constată defectarea vibratorului, acesta va fi imediat 

deconectat şi predat electricianului pentru verificare. 
- Activităţi de vopsire a indicatoarelor sau a separatoarelor de benzi 
 Depozitarea produselor de vopsire 

Depozitarea produselor de vopsire se va face în spaţii uscate, aerisite, asigurate, ferite de 
acţiunea intemperiilor şi radiaţiilor solare, de sursele de foc deschis sau de alte surse de încălzire, 
temperatură cuprinsă intre 50C şi 250C. 

Uşile spaţiilor de depozitare vor fi inscripţionate cu indicatoare de avertizare asupra 
pericolelor existente şi vor fi ţinute sub cheie de către un gestionar. Uşile se vor deschide spre 
exterior; 

În spaţiile de depozitare se interzic fumatul, intrarea cu flacără deschisă, precum şi accesul 
persoanelor străine, asigurându-se semnalizare adecvată în acest sens; 

La depozitele de substanţe inflamabile, instalaţiile electrice vor fi în construcţie antiex; 
Depozitarea produselor se va face în recipiente perfect etanşe, a căror integritate iniţială va 

fi verificată şi menţinută prin manipulări atente, fără şocuri mecanice. Produsele ambalate vor fi 
depozitate ordonat, pe loturi, şi vor fi prevăzute cu etichete referitoare la conţinutul şi denumirea 
chimică uzuală a produsului şi indicatoare de avertizare asupra pericolului pe care îl prezintă.  

În spaţiile de depozitare se va menţine curăţenia, prin îndepărtarea imediată a oricăror 
scurgeri accidentale de produs, acestea prezentând pericol de autoaprindere prin oxidare. 

În timpul depozitării se vor respecta indicaţiile privind incompatibilitatea diverselor categorii 
de produse, conform specificaţiei tehnice şi etichetării, fiind interzisă depozitarea în aceeaşi 
încăpere a produselor incompatibile; 

Spaţiile de depozitare vor fi dotate cu substanţe neutralizante pentru cazurile de scurgeri 
accidentale şi cu mijloace adecvate de stins incendii, în funcţie de natura produselor stocate şi de 
indicaţiile specificaţiilor tehnice aferente fiecărui produs privind stingerea incendiilor; 

Vopselele şi diluanţii vor fi depozitate în ambalaje metalice prevăzute cu capace care se 
închid etanş şi dotate cu mânere; după golire, ambalajele ce au conţinut materiale de vopsire vor fi 
depozitate în locuri special destinate în acest scop. 
Transportul produselor de vopsire 

Transportul substanţelor toxice, caustice, inflamabile sau explozibile de la depozite la 
locurile de muncă se va face cu mijloace de transport adecvate specificului substanţei respective şi 
tipului de ambalaj, conduse de lucrători special instruiţi şi autorizati în acest scop; 

În timpul transportului, ambalajele (recipientele cu materiale de vopsire) vor fi asigurate 
împotriva răsturnării; 

Se va evita inspirarea de vapori de combustibil. 
Se interzice transportul substanţelor chimice în recipiente deschise şi neprotejate. 

 Prepararea materialelor de vopsire 
Prepararea materialelor de vopsire (vopsea-diluant, grund-diluant etc.) se va efectua numai 

în spaţii special amenajate, în funcţie de natura produselor şi de tehnologia aplicată, cu respectarea 
normelor de apărare împotriva incendiilor în vigoare; 
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Se interzice prepararea materialelor de vopsire în spaţiile de depozitare ale acestora sau în 
alte spaţii neamenajate pentru aceasta; 

Se interzice folosirea surselor incandescente, a focului deschis, fumatului etc. în încăperile în 
care se prepară vopselele; uşile încăperilor în care se prepară vopselele vor fi inscripţionate cu 
indicatoare de avertizare şi de interdicţie corespunzătoare; 

Materialele pentru vopsire se vor păstra numai în vase închise. După golire, acestea vor fi 
evacuate imediat, spălate şi depozitate în locuri destinate acestui scop şi care nu prezintă pericol de 
incendiu; 

La prepararea soluţiilor se vor respecta instrucţiunile producătorului, privind proprietăţile şi 
toxicitatea substanţelor utilizate; 

La locurile de muncă se admite păstrarea numai a unor cantităţi de vopsele, solvenţi etc., 
necesare unui schimb de lucru; 

Se interzice lucrul fără echipamentul individual de protecţie prevăzut pentru fiecare 
categorie de lucrări; 

Se interzice lucrul cu hainele îmbibate cu substanţe inflamabile sau purtarea lenjeriei de 
corp din fibre sintetice. 
- Substanţe/ produse combustibile/ deşeuri 

Pe timpul transportului, depozitării şi manipulării produselor sau substanţelor combustibile 
se ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se 
producă ori să nu se propage incendiul. 

Se va evita inspirarea de vapori de combustibil. 
Alimentarea utilajelor şi autovehiculelor se face numai cu motorul oprit. 
Folosirea focului deschis şi fumatul sunt interzise. 
Se va evita vărsarea de combustibil. În cazul în care se vărsa combustibil, acesta se 

colectează, evitându-se infiltraţia în pământ. 
Produsele şi substanţele combustibile se transportă, se manipulează şi se depozitează în 

ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de 
incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere ori de neutralizare adecvate; 

Deşeurile şi reziduurile, scurgerile se îndepărtează ritmic prin metode şi mijloace adecvate, 
obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitării 
sau distrugerii lor; 

Deşeurile şi rezidurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, 
câlţi, bumbac, rumeguş, care conţin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori 
cu căptuşeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu şi 
semnalizate corespunzător; 
- Utilizarea echipamentelor de muncă 

Orice echipament de muncă utilizat în şantier va fi verificat înainte de utilizare; punerea în 
funcţiune va fi condiţionată de existenţă şi funcţionarea dispozitivelor/ elementelor de siguranţă 
menţionate în cartea tehnică; copii ale declaraţiilor de conformitate şi respectiv documentelor de 
atestare a efectuării verificărilor echipamentelor de muncă utilizate vor fi disponibile pe şantier; 

Orice defecţiune privind funcţionarea în siguranţă a echipamentelor de muncă va fi de 
îndată adusă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, reluarea lucrului urmând a fi 
condiţionată de remedierea deficienţei constatate; 

Utilizarea oricărui echipament de muncă va fi permisă numai lucrătorilor însărcinaţi cu 
această atribuţie şi instruiţi corespunzător; 

Efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi întreţinerii va fi efectuată numai de lucrători cu 
atribuţii în acest sens. 
- Lucrări executate în zone EX 
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Prin atmosfera exploziva se înţelege amestecul de substanţe inflamabile sub formă de gaze, 
vapori, ceaţă sau praf cu aerul, în condiţii atmosferice în care, după ce s-a produs aprinderea, 
combustia se răspândeşte în întregul amestec ne-ars; 

În zonele identificate, semnalizate şi perimetrate corespunzător „zone Ex”, lucrările se vor 
executa numai cu acordul beneficiarului, după determinarea concentraţiei de gaze admise şi 
înmânarea permisul de lucru cu foc (acesta este valabil numai pentru o zi de lucru); 

Lucrările în zone potenţial explozive se vor desfăşura conform procedurilor tehnice de lucru 
ale executantului. 

Evidenta tuturor lucrărilor executate în zone potenţial explozive se vor păstra de către şeful 
şantierului. 

Utilizarea chiar şi în stand-by a telefonului mobil în arii EX este strict interzisa. 
 
 

7. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE SE 
EXECUTA PE SANTIER 

 
O serie întreagă de activităţi şi măsuri sunt elaborate pentru asigurarea sănătăţii şi 

securităţii lucrătorilor pe şantier. Acestea se refera la următoarele domenii:  
- Organizarea muncii pe şantier; 
- Monitorizarea sănătăţii; 
- Informarea şi instruirea personalului; 
- Organizarea relaţiilor cu serviciile publice existente; 
- Planul de acţiune în caz de situaţii de urgenta; 
- Echipamentul de lucru împreună cu echipamentul individual de protecţie. 

Pentru realizarea lucrărilor de execuţie, fiecare subantreprenor va întocmi planul propriu de 
prevenire şi protecţie al şantierului conform cu riscurile identificate şi evaluate ce pot fi generate în 
timpul execuţiei lucrărilor desfăşurate.  

Pentru implementarea planului de prevenire protecţie, fiecare subantreprenor va desemna 
lucrători cu atribuţiuni în domeniul sănătăţii şi securităţii în munca, sau prin înfiinţarea unui serviciu 
intern de prevenire şi protecţie, care vor avea atribuţiunile prevazute la art. 15 din Norme 
metodologice de aplicare a Legii 319/2006. 

Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca pe şantier servesc asigurării 
condiţiilor de siguranţă a lucrătorilor, fiind elementele cheie ale siguranţei în munca pe şantier (ex: 
lucrul la înălţime, lucru electric, lucru cu focul, săpături etc.).  
 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în munca se vor regăsi în planurile proprii de 
securitate şi sănătate în munca.  
 Echipamentul individual de protecţie trebuie purtat pe şantier de către toţi lucrătorii de la 
intrarea în şantier pana la părăsirea acestuia. 
 În şantier se aplica următoarele reguli:  
- Respectarea instrucţiunilor proprii de securitate în munca de către toţi participanţii la procesul 
de munca, precum şi de alte persoane prezente în şantier. 
- Comunicarea instrucţiunilor proprii de securitate în munca înainte de începerea lucrărilor; 
- Actualizarea instrucţiunilor proprii de securitate în munca, se va face în conformitate cu 
modificarea situaţiilor de fapt apărute în procesul de munca; conform cu riscurile nou identificate şi 
evaluate se vor lua măsuri tehnice, organizatorice, măsuri de alta natura, materializate în 
instrucţiuni de lucru, şi care vor fi parte a instruirii lucrătorilor înainte de executarea lucrărilor. 

Personalul de execuţie va fi instruit pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor de securitate 
şi sănătate în munca, asupra modului de lucru, comportarea la locul de munca, precum şi asupra 
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posibilelor măsuri speciale care se pot lua pe parcursul execuţiei de către conducătorul locului de 
munca. 
 Este obligatorie efectuarea lunara a instruirii de securitatea şi sănătatea în munca a 
personalului angajat, care nu va începe lucrul decât după ce şi-a efectuat instruirea, cu 
consemnarea în fisele de instruire. 
 Zilnic înainte de începerea lucrului lucrătorii vor fi instruiţi timp de 10 minute, de către şeful 
punctului de lucru. Instruirea va fi consemnata în caietul de instruiri zilnice. 
 Se vor lua toate măsurile pentru evitarea oricăror situaţii periculoase. 
 
 

8. PREVEDERI COMUNE PARTILOR 

 
8.1. ACCIDENT DE MUNCĂ 

În cazul producerii unui accident de muncă, se intervine în comun pentru acordarea primului 
ajutor şi expedierea victimei la spital pentru intervenţie. Nu se va modifica starea de fapt care a 
condus la producerea accidentului. 

 
8.2. INCENDIU 

În cazul producerii unui început de incendiu se va interveni prompt cu mijloacele de primă 
intervenţie din dotare, evacuarea bunurilor şi a persoanelor afectate, inclusiv acordarea primului 
ajutor, după caz. 

 
8.3. COORDONAREA ŞANTIERULUI  

Reprezentanţii părţilor nominalizaţi pentru coordonarea şantierului vor întocmi câte un 
dosar în care să se ţină cont de toate elementele utile în materie de securitate şi sănătate, pe 
parcursul derulării lucrărilor.  

 
8.4. RĂSPUNDERI 

Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate în muncă nu exonerează 
de răspundere părţile angajate în executarea construcţiei.  

 
 

9. OBLIGATIILE LUCRATORILOR 

 
Lucrătorii au următoarele obligaţii: 

- să-şi însuşească şi sa respecte normele şi instrucţiunile de securitate a muncii; 
- sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de 
producţie; 
- sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de 
securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi sa utilizeze corect aceste 
dispozitive; 
- sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca orice defecţiune tehnica sau alta situaţie 
care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala; 
- sa aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca în cel mai scurt timp posibil accidentele 
de munca suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 
- sa oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi sa informeze 
de îndată conducătorul locului de munca; 
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- sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca dacă aceasta ar pune în pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de 
producţie; 
- sa utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare,corespunzător scopului pentru care a 
fost acordat; 
- sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în munca atâta timp cat este necesar, pentru a da posibilitate angajatorului sa se asigure 
ca toate condiţiile de munca sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi 
sănătate la locul de munca; 
- sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în munca, atâta timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse 
de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale; 
- sa dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în 
domeniul securităţii muncii. 

În cazul unui pericol iminent, lucrătorul poate lua, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile 
ce se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor lucrători; 

Lucrătorii sunt obligaţi sa respecte următoarele măsuri organizatorice: 
- la angajare, înainte de începerea lucrului, sa ceara conducătorului locului de munca sa le arate 
toate locurile periculoase, pentru a-şi desfăşura activitatea fără pericol de accidentare; 
- sa facă, la terminarea programului de lucru,ordine şi curăţenie la locul de munca;  
- prezentarea la locul de munca în stare de ebrietate, neodihniţi,bolnavi sau introducerea şi 
consumarea băuturilor alcoolice în incinta şantierului sunt interzise; 
- echipamentele tehnice vor fi deservite numai de către lucrători instruiţi în mod special pentru 
locurile de munca respective; 
- vor purta echipamentul individual de protecţie conform prevederilor H.G.1048/2006 privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului 
individual de protecţie; 
- nu vor îndepărta apărătorile de protecţie în timpul funcţionarii echipamentelor tehnice; 
- nu vor interveni cu mâinile ude la instalaţii şi tablouri electrice; 
- vor evita discuţiile în timpul deservirii echipamentelor tehnice în funcţiune pentru a preveni 
accidentele de munca; 
- vor exclude glumele periculoase în timpul lucrului (joaca, îmbrânceli, alergări) pentru a se feri de 
accidentări şi a nu pune în primejdie securitatea altor lucrători, a căror atenţie ar putea fi sustrasa 
de la operaţiile pe care le executa; 
- nu-şi vor părăsi locul de munca fără ştirea conducătorului punctului de lucru; 
- sa respecte regulile de circulaţie folosind căile de acces specifice punctului de lucru respectiv; 
- locurile de munca, căile de circulaţie, accesul la hidranţi, stingătoare, tablouri electrice, nu vor fi 
aglomerate şi blocate cu unelte, materii prime, îmbrăcăminte, etc; 

Lucrătorii sunt obligaţi sa respecte următoarele măsuri tehnice: 
- vor verifica buna funcţionare a echipamentelor tehnice înaintea începerii lucrului, anunţând 
conducătorul punctului de lucru în cazul anumitor defecţiuni; 
- echipamentele tehnice nu vor funcţiona fără apărători de protecţie la organele în mişcare, după 
îndepărtarea lor, cu ocazia remedierii unor defecţiuni, aparatorile vor fi din nou montate la locul 
lor; 
- echipamentele tehnice şi instalaţiile de forţă vor fi izolate şi legate la centura de impamantare-
conform normativelor în vigoare,verificându-se zilnic starea acestora; 
- în timpul lucrului, în cazul unor defecţiuni la părţile mecanice, electrice şi la legătura la centura 
de impamantare, vor opri imediat echipamentele tehnice şi instalaţiile şi vor anunţa conducătorul 
punctului de lucru; 
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- folosirea instalaţiilor sau echipamentelor electrice improvizate precum şi a sculelor 
necorespunzătoare la deservirea echipamentelor tehnice este interzisa cu desăvârşire; 
- nu vor interveni cu mana sau cu diferite obiecte la organele în mişcare ale echipamentelor 
tehnice,aflate în stare de funcţionare; 
- reglarea, ungerea şi curăţarea echipamentelor tehnice, înlocuirea curelelor, precum şi curăţarea 
şi ungerea transmisiilor vor fi efectuate numai de către personal calificat şi instruit în acest scop şi 
numai după oprirea motoarelor electrice şi deconectarea de la sursa de curent electric; 
- repararea echipamentelor tehnice, motoarelor electrice va fi executata numai de către personal 
cu calificare corespunzătoare; 
- echipamentele tehnice vor fi repuse în funcţiune - după remedierea defecţiunilor instalaţiilor 
electrice şi legăturilor la centura de impamantare - numai cu avizul electricianului care a efectuat 
lucrările respective; 
- agăţarea hainelor pe echipamentele tehnice, motoare electrice, transmisii, apărători de 
protecţie este interzisa. 

Lucrătorii sunt obligaţi sa respecte prevederile instrucţiunilor proprii de SSM pentru lucrările 
pe care le executa şi pentru locurile lor de munca. 

 
 

10. LUCRARI DE INTERFERENTA IN SANTIER 

 
10.1. ACTIVITĂŢI SUB-CONTRACTATE 

Pentru executarea anumitor procese de lucru, se pot subcontracta anumite lucrări sau 
secţiuni de lucrări. 

La sub-contractarea acestora, documentaţia contractuala va conţine elemente clare în 
privinţa asigurării sănătăţii şi securităţii în munca a lucrătorilor.  

Sub-contractorii vor respecta măsurile privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în munca a 
lucrătorilor, pe care antreprenorul general le impune. Totodată sub-contractorii vor lua măsuri 
specifice lucrărilor pe care le executa pentru evitarea accidentării lucrătorilor proprii sau a celorlalţi 
lucrători. 

Sub-contractorii sunt direct răspunzători pentru accidentele şi incidentele pe care le 
provoacă în domeniul sănătăţii şi securităţii în munca, situaţiilor de urgenta, inclusiv PSI, şi mediului. 
Ei sunt obligaţi sa îşi întocmească propriile planuri pentru evitarea accidentelor.  

Lista obiectivelor pe care sub-contractorii trebuie sa le aibă în vedere la întocmirea 
planurilor de măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în munca a lucrătorilor, este 
următoarea:  
- Identificarea exacta a obiectului de lucru, incluzând lucrările specifice provizorii, planuri de lucru, 
etc.; 
- Organizarea lucrărilor cu programare şi coordonare în cazul prezentei mai multor subcontractori 
în şantier;  
- Folosirea echipamentelor, aparaturii, uneltelor potrivite şi suficiente pentru lucrările contractate, 
având verificările tehnice valide şi care trebuie asigurate conform contractului încheiat intre sub-
contractor şi antreprenor. Lucrători trebuie sa fie calificaţi, şi instruiţi d.p.d.v. al sănătăţii şi 
securităţii în munca, în acord cu postul ocupat şi lucrările ce le va desfăşura. 
- Modurile de acţiune pentru evitarea unor riscuri, precum incendiile, exploziile, căderile de 
curent electric, stările de urgenta, poluarea mediului ambiant etc.;  
- Prezentare de documente care sa cuprindă moduri de acţiune pentru evitarea unor riscuri, 
precum incendiile, exploziile, căderile de curent electric, stările de urgenta, poluarea mediului 
ambiant 
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- Elaborarea unui Plan Propriu de securitate şi sănătate adecvat suplimentar PP SSM al 
antreprenorului, luând în considerare riscurile inerente la lucrările ce trebuie executate, incluzându-
le şi pe cele cauzate de mediul înconjurător sau de prezenta altor firme în aceeaşi zona.  
- Reducerea riscurilor la sursa este un alt obiectiv care trebuie tratat în Planul Propriu de 
securitate şi sănătate sub-contractorului.  

Documentaţia este trimisa către dirigintele de santier, care ia la cunoştinţă şi o trimite mai 
departe către Client pentru verificări ulterioare şi autorizarea lucrărilor ce trebuie executate.  

În cazul lucrărilor sub-contractante, antreprenorul va efectua: 
- verificarea compatibilităţii tehnice şi profesionale a sub-contractorilor la lucrările sub-
contractante;  
- verificarea, prin intermediul activităţilor anterior efectuate de către sub-contractor, a maşinilor şi 
a echipamentului disponibil, a calificarilor profesionale ale angajatilor, etc., a compatibilitatii 
necesare executarii de activitati ce urmeaza a fi subcontractate;  
- verificari cu privire la riscurile specifice existente în mediul inconjurator în care se opereaza şi 
masurile de prevenire şi urgenta care au fost adoptate în privinta activitatii efectuate;  
- cooperarea cu subcontractorii în implementarea masurilor de prevenire şi protectie impotriva 
riscurilor ce afecteaza activitatea de lucru, constituita ca obiect de contract; 
- coordonarea interventilor pentru prevenirea şi protectia riscurilor, incurajand informarea 
reciproca, intre angajati cu privire la riscuri. 
- compatibilitatea tehnica şi profesionala a subcontractorului nu consta doar în stabilirea 
capacitatilor tehnice pentru ducerea la indeplinire a lucrarii date, ci implica şi responsabilitatea în 
capacitatea acestuia de a se folosi de resursele, echipamentul şi personalul, organizat 
corespunzator, în scopul garantarii protectiei sanatatii şi securitatii angajatilor de pe santier.  

Subcontractorul va respecta cerinţele actelor normative în vigoare cu privire la mentinerea 
şi transformarea instalatiilor şi sistemelor (electrice, de prevenire a incendiilor, a caldurii, etc.) 

Subcontractorul va intreprinde actiunea de informare, intr-o maniera completa şi adecvata, 
a angajatilor sai cu privire la riscurile existente în mediul de lucru, pentru ca acestia sa se supuna 
tuturor prevederilor legii ce guverneaza sanatatea şi securitatea în munca, precum şi a procedurilor 
cu privire la comportamentul ce trebuie adoptat şi care sa corespunda indicatiilor specifice 
situatiilor de lucru temporar şi în echipa, dupa cum sunt declarate. 

În caz de autorizare a subcontractorului cu privire la utilizarea de masini, echipamente, 
unelte şi aparate în general, aceste articole trebuie sa fie în concordanta cu regulamentele de 
prevenire a accidentelor. 

Cu privire la acest aspect, dupa obtinerea statutului de incepere a lucrarii, folosirea 
echipamentelor, masinilor, uneltelor şi aparatelor în general se angajeaza la o manipulare adecvata 
a acestora, la mentenenta lor şi la pastrarea unei bune calitati a dispozitivelor de securitate. 

Subcontractorul este autorizat sa inceapa lucrarile pentru care si-a asumat responsabilitatea 
doar dupa primirea unei opinii favorabile din partea Consultantei şi a Antreprenorului General. 

În Planul Propriu de securitate şi sănătate elaborat de către subcontractor se va specifica 
obligatia acestuia de a lua la cunostinta starea ariilor de desfasurare a lucrarilor, de a se informa 
asupra riscurilor specifice mediului de lucru. 

Subcontractorul isi va supraveghea angajatii în vederea respectarii prevederilor legale 
precum şi a celor continute în PP SSM, de a nu se amesteca în autonomia procesului de operare al 
altor societati şi a nu cauza pagube (stricaciuni) dispozitivelor sau echipamentului de securitate 
instalate de către operatorii prezenti în santier.  

În timpul executarii de lucrari, Consultanta are dreptul de a monitoriza corectitudinea 
aplicarii regulamentelor de sanatate şi securitate. 

Subcontractorul este indrumat sa isi planifice în mod independent interventiile necesare 
instalarii starii de securitate. 
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Implementarea masurilor de securitate planificate de către subcontractor este ulterior 
verificata, cat de curand posibil, de către Consultanţă. 

 
10.2. LUCRĂRI DE INTERFERENTA ŞI PLANUL DE COORDONARE  

Exceptand situatiile furnizate de către regulamente, în cazul diferiţilor subcontractanţi care 
executa diverse sarcini pe acelasi santier, seful de santier al contractorului şi Responsabilul cu 
securitatea şi sanatatea al antreprenorului general vor promova coordonarea în prevenirea şi 
protectia interventiilor, în scopul de a organiza lucrarile generale executate de societatile prezente 
în santier în acelasi timp. 

Pentru gasirea unei solutii cu privire la procesele de lucru de interferenta, este necesara 
retinerea faptului ca problemele legate de protectia integritatii fizice a angajatilor vor fi considerate 
drept prioritate fata de nevoile proceselor de lucru. 
 În privinta aceasta, rapoartele sunt elaborate urmand intruniri specifice care definesc un 
plan de coordonare (plan de munca, proceduri de securitate, flux de informatie, etc.) pentru 
executarea de lucrari şi eliminand astfel interferentele. 
 Obligatia coordonarii, atribuita sefului de santier al contractorului, nu elimina 
responsabilitatea antreprenorului general si/sau subcontractorilor individuali sau a angajatilor 
autonomi pentru riscurile derivate din activitatea specifica executata de către acestia.  
 

10.3. COORDONARE: MODURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 
Determinarea preventiva şi generala a lucrarilor de interferenta va constitui 

responsabilitatea Coordonatorului de proiect din partea Antreprenorului, care pe baza examinarii 
de programare a lucrarilor, organizeaza intre sefii de santier ai societatilor afectate prezente în 
santier, incluzand angajatii, cooperarea şi coordonarea activitatilor, precum şi informatia reciproca 
furnizata.  

Coordonatorul de şantier, raspunde de coordonarea intalnirilor la care iau parte sefii de 
santier şi Responsabilii de Sanatate şi securitate în munca ai Antreprenorului, precum şi 
subcontractanţii implicaţi în procesele de lucru de interferenta. 

La coordonarea întâlnirilor, vor fi adoptate măsurile de securitate pentru eliminarea 
riscurilor ce deriva din procesele de lucru şi de interferenta acestora, ilustrate de către societatea 
care determina riscurile, şi care sunt supuse unei examinari permanente.  
 Masurile de securitate propuse trebuie sa fie potrivite pentru metodele de munca adoptate 
şi sa aiba în vedere integritatea fizica a angajatilor cu privire la mentinerea sanatatii şi securitatii în 
munca. Acestea vor fi specificate într-un raport ce va fi semnat de către cei prezenti. 

Societatea care determina procesele de lucru de interferenta va fi responsabila cu 
informarea personalului asupra metodelor de lucru şi masurilor de securitate adoptate ducerea la 
indeplinire a proceselor de lucru proprii.   

 
10.4. CIRCULAŢIA VEHICULELOR ÎN SANTIER 

Avand în vedere specificul lucrarii se va intocmi şi reactualiza un Plan management trafic, 
care va cuprinde regulile de circulatie şi semnalizare rutiera în incinta santierului.  

Toate autovehiculele şi utilajele care-si desfasoara activitatea în santier vor avea 
inscriptionata societatea de care aparţin şi vor avea efectuate reviziile la zi. 

Soferii şi mecanicii de utilaje vor avea calificarea necesara deservirii echipamentelor şi vor fi 
dotati şi vor utiliza echipament individual de protectie necesar conform evaluarii riscurilor activitatii 
pe care o desfasoara.  

În construirea drumurilor în santier trebuie sa se ia în considerare natura terenului traversat, 
tipul vehiculelor care circula pe ele, incarcaturile care trebuiesc transportate, spatiul ocupat de 
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incarcaturi şi vehicule, conditiile de mediu existente astfel incat sa garanteze capacitatea de 
incarcare optima, pantele, curbele, pentru a asigura un trafic normal. 

În ceea ce priveste camioanele, drumurile şi locurile de oprire, precum şi locurile de 
intoarcere al acestora trebuie sa fie la o latime potrivita vehiculelor care circula pe acolo, si, acolo 
unde este necesar, trebuiesc delimitate cu marcaje albe sau rosii.  

Drumurile trebuie sa aiba o rezistenta potrivita vehiculelor care circula pe ele şi trebuiesc 
tinute în permanenta intr-o stare de functionare adecvata cu o intretinere potrivita.  

O atentie speciala necesita zonele care pot fi afectate de torente provenite din precipitatiile 
atmosferice. 

Pentru a limita unele aspecte de siguranta ale circulatiei vehiculelor în santier (prudenta, 
distanta corespunzatoare, etc.) trebuiesc aplicate regulile de circulatie stipulate de legile în vigoare 
şi în instructiunile proprii de lucru atunci cand lucrarile în desfasurarea lor implica mijloace de 
transport alte tipuri de utilaje care se deplaseaza în santier. 

Viteza vehiculelor în interiorul santierului va fi mentinuta în anumite limite – luand în 
considerare caracteristicile drumurilor, natura, forma, şi volumul incarcaturilor, precum şi 
repercursiunile pe care incarcaturile le au la pornire sau la oprire – garantand astfel stabilitatea 
vehiculelor şi incarcaturii lor. 

În orice caz, viteza nu trebuie sa depaseasca 30 Km/h (exceptand doar cazurile specificate 
de către contract si/sau lege). 

Distanta potrivita dintre doua vehicule trebuie corelata cu viteza vehiculului, natura 
drumurilor, tipul incarcaturilor transportate şi de eficienta sistemului de franare.  

Drumurile care nu pot fi tranzitate de vehicule trebuiesc semnalizate şi baricadate 
corespunzator.  

Interzicerea traficului trebuie clar indicata prin semnale vizibile specificand pericolul 
existent.  

Circulatia vehiculelor în apropierea lucrarilor temporare şi excavatiilor trebuie efectuata în 
mod preventiv, respectand panourile ce semnalizeaza sau alte tipuri de avertizari asupra acestui 
pericol, astfel incat sa previna afectarea lucrarilor în curs de desfasurare. 

Vehiculele echipate pentru transportul materialelor nu pot opri în santier decat în acele 
zone special amenajate pentru incarcare şi descarcare şi cu vehiculele plasate în asa fel incat sa nu 
impiedice circulatia normala a vehiculelor. Oprirea este limitata prin panouri de avertizare asupra 
orelor cand se interzice stationarea vehiculelor de transport. 

Operatorul trebuie sa fie apt din punct de vedere psihic şi fizic sa conduca vehiculul şi sa 
aiba licenta corespunzatoare; aceasta responsabilitate apatine angatorului.  

Orice transfer de incarcatura ce depaseste dimensiunile vehiculului, sau în cazul unui 
transport exceptional, va fi efectuat urmand un ordÎn specific acordat de către seful de santier. 

Transferul trebuie realizat dupa verificarea transportului, în caz de necesitate, cu personal 
specializat pentru a colabora în efectuarea transportului.  

În efectuarea transportului exceptional, vehiculul trebuie insotit de personal specializat în 
semnalizarea situatiei de pericol existente.  

În zonele în care angajatii opereaza pe o baza stabila, norii de praf trebuiesc indepartati prin 
udarea terenului pentru a nu expune personalul la o eventuala inhalare a prafului. în aceste cazuri, 
angajatilor li se vor furniza masti adecvate anti-praf. 

Fiecarui operator de vehicule folosite în santier i se va cere sa raporteze către antreprenorul 
general orice tip de neregularitate gasita pe drum sau în interiorul vehiculelor, şi sa se abtina de la 
executarea de operatii neautorizate şi de interventii din propria initiativa.  
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11. OBLIGATII MINIME CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN 
PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA 

 
11.1. SCHELE ŞI SCĂRI  

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât sa se evite 
prăbuşirea sau deplasarea lor.  

Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie sa fie construite, dimensionate, 
protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse căderilor de obiecte.  

Schelele trebuie controlate de către o persoana competenta, astfel:  
- înainte de utilizarea lor;  
- la intervale periodice;  
- după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur 

de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenta sau 
stabilitatea.  

Scările trebuie sa aibă o rezistenta suficienta şi sa fie corect întreţinute. Acestea trebuie sa 
fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor.  

Schelele mobile trebuie sa fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.  
 

11.2. INSTALAŢII DE RIDICAT  
Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi 

elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie sa fie:  
- bine proiectate şi construite şi sa aibă o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia 

ii sunt destinate;  
- corect instalate şi utilizate;  
- intretinute în stare buna de functionare;  
- verificate şi supuse incercarilor şi controalelor periodice, conform dispozitiilor legale 

în vigoare;  
- manevrate de către lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare.  

Toate instalatiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata în mod 
vizibil valoarea sarcinii maxime.  

Instalatiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decat cele 
pentru care sunt destinate.  

Vehicule şi masini pentru excavatii şi manipularea materialelor  
Toate vehiculele şi masinile pentru excavatii şi manipularea materialelor trebuie sa fie:  

- bine concepute şi construite, tinandu-se seama, în masura în care este posibil, de 
principiile ergonomice;  

- mentinute în stare buna de functionare;  
- utilizate în mod corect.  

Conducatorii şi operatorii vehiculelor şi masinilor pentru excavatii şi manipularea 
materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara.  

Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea în excavatii sau în apa a 
vehiculelor şi a masinilor pentru excavatii şi manipularea materialelor.  

Cand este necesar, masinile pentru excavatii şi manipularea materialelor trebuie sa fie 
echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii în 
cazul rasturnarii masinii şi al caderii de obiecte.  

 
11.3. INSTALATII, MASINI, ECHIPAMENTE  

Instalatiile, masinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, trebuie 
sa fie:  
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- bine proiectate şi construite, tinandu-se seama, în masura în care este posibil, de 
principiile ergonomice;  

- mentinute în stare buna de functionare;  
- folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;  
- manevrate de către lucratori avand pregatirea corespunzatoare.  

Instalatiile şi aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate şi supuse incercarilor şi 
controlului periodic.  

 
 

11.4. EXCAVATII, PUTURI, LUCRARI SUBTERANE, TUNELURI, TERASAMENTE  
În cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau tunelurilor, trebuie luate masuri 

corespunzatoare:  
- pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor 

sprijine, taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;  
- pentru a preveni riscurile generate de munitie neexplodata; 
- pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau 

obiectelor, de iruperea apei;  
- pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se 

realizeze o atmosfera respirabila care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru 
sanatate;  

- pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, în caz de incendiu, 
intrerupere a apei sau cadere a materialelor.  

Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum 
pericolele datorate cablurilor subterane şi altor sisteme de distributie. Trebuie prevazute cai sigure 
pentru a intra şi iesi din zona de excavatii.  

Gramezile de pamant, materialele şi vehiculele în miscare trebuie tinute la o distanta 
suficienta fata de excavatii; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.  

 
 

12. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDILITAR-SANITARE, 
MODALITATI DE DEPOZITARE A MATERIALELOR, AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA 
PREVAZUTE DE ANTEPRENORI SI SUBANTREPRENORI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR PROPRII 

 
12.1. PROGRAMUL DE LUCRU 

Programul de lucru al santierului va fi în functie de intrarea în santier a primului lucrator şi 
pana la ieşirea ultimului lucrător, după cum urmează: 

 personal tehnico-administrativ: 
- Luni – Vineri = intre orele 8 – 17 
- Pauza de masa intre 1200 - 1300 

 personal operativ – direct productiv : 
- Luni – Vineri = intre orele 8 – 17 
- Pauza de masa intre 1200 - 1300 

 
12.2. ORGANIZARE GENERALA DE SANTIER 

Barăcile, depozitele de materiale şi echipamente, parcările pentru utilaje şi mijloace de 
transport auto se vor plasa în zona de risc minim din şantier.  

Este preferabil sa nu se execute lucrari la o distanta mai mica de 10 m de organizarea de 
santier. în cazul în care aceasta cerinta nu poate fi indeplinita, se construiesc bariere suplimentare 
de securitate şi se instaleaza semnalizare de securitate.  
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În afara de acestea la intrarea în santier se instaleaza panouri şi banere cu lozinci şi 
semnalizarea de securitate şi sănătate în munca aplicabila santierului. 

Caile de circulatie dinspre accesul în santier spre organizarea de santier şi dinspre 
organizarea de santier spre santierul de lucru, trebuie sa fie libere de obstacole şi sa nu prezinte 
riscuri şi se vor semnaliza obigatoriu conform instructiunilor legale pentru aceasta categorie.  

Caile de circulatie pedestra nu se vor intersecta cu caile de circulatie auto; în caz contrar 
eventualele incrucisari se vor semnaliza corespunzator, în aceste zone vor exista piloti de trafic. 

Perimetrul organizarii de santier santierului trebuie ingradit astfel incat sa nu permita 
accesul atat al persoanelor neautorizate sau neavizate cat şi al animalelor.  

Caile de acces ramase neingradite se vor semnaliza cu indicatoare specifice cum ar fi: 
“interzis accesul persoanelor neautorizate” “purtarea echipamentului de protectie obligatorie”, 
“atentie utilaje în miscare”, “alte pericole”, etc. Intrarile şi perimetrul santierului trebuie sa fie 
semnalizate astfel incat sa fie vizibile şi identificabile în mod clar.  

Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura 
corespunzatoare şi nealcoolica, în cantitati suficiente, atat în incaperile pe care le ocupa, cat şi în 
vecinatatea posturilor de lucru.  

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa în mod corespunzator si, daca 
este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa în conditii corespunzatoare. 

 
12.3. CAILE ŞI IESIRILE DE URGENTA  

Caile şi iesirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conduca în modul cel mai 
direct posibil intr-o zona de securitate.  

În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid şi în conditii de 
securitate maxima pentru lucratori.  

Numarul, amplasarea şi dimensiunile cailor şi iesirilor de urgenta se determina în functie de 
utilizare, de echipament şi de dimensiunile santierului şi ale incaperilor, precum şi de numarul 
maxim de persoane care pot fi prezente.  

Caile şi iesirile de urgenta trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislatia 
nationala HG 971/2006 care transpune Directiva 92/58/CEE.  

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi sa 
fie amplasate în locuri corespunzatoare.  

Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fara dificultate, caile şi iesirile de urgenta, 
precum şi caile de circulatie şi usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.  

Caile şi iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de 
siguranta, de intensitate suficienta în caz de pana de curent. 

 
12.4. INSTALATII SANITARE  

Vestiare şi dulapuri pentru imbracaminte  
Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie 

sa poarte imbracaminte de lucru/ protectie şi daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se 
poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.  

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta şi sa fie dotate cu 
scaune.  

Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare şi sa aiba dotari care sa permita fiecarui 
lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum şi vestimentatia şi efectele 
personale şi sa le poata pastra incuiate.  

În anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei, 
imbracamintea de lucru/ protectie trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia şi efectele 
personale.  
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Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati şi femei sau o utilizare separata a 
acestora.  

Daca nu sunt necesare vestiare în sensul primului paragraf fiecare lucrator trebuie sa 
dispuna de un loc unde sa-si puna imbracamintea şi efectele personale sub cheie.  

Dusuri, chiuvete  
Atunci cand tipul de activitate sau cerinţele de curatenie impun acest lucru, lucratorilor 

trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri corespunzatoare în numar suficient.  
Trebuie prevazute sali de dusuri, separate pentru barbati şi femei, sau o utilizare separata a 

acestora.  
Salile de dusuri trebuie sa fie suficient de incapatoare, astfel incat sa permita fiecarui 

lucrator sa isi faca toaleta, fara sa fie deranjat şi în conditii de igiena corespunzatoare.  
Dusurile trebuie prevazute cu apa curenta, rece şi calda.  
Atunci cand dusurile nu sunt necesare, în sensul primului paragraf, trebuie sa fie prevazut 

un numar suficient de chiuvete cu apa curenta calda, daca este necesar. Acestea trebuie sa fie 
amplasate în apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.  

Trebuie prevazute chiuvete separate pentru barbati şi pentru femei sau o utilizare separata 
a acestora atunci cand acest lucru este necesar din motive de decenta.  

Daca incaperile cu dusuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste incaperi trebuie 
sa comunice intre ele.  

Cabine de WC-uri şi chiuvete 
În apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor şi a salilor de dusuri 

lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri şi de 
chiuvete, utilitati care sa asigure nepoluarea mediului inconjurator (ecologice).  

Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati şi femei sau utilizarea separata 
a acestora. 

Incaperi pentru odihna si/sau cazare  
Lucratorii trebuie sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci 

cand securitatea ori sanatatea lor o impun, în special datorita tipului activitatii, numarului mare de 
lucratori sau distantei fata de santier.  

Incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa fie suficient de mari şi prevazute cu un 
numar de mese şi de scaune corespunzator numarului de lucratori.  

Daca nu exista asemenea incaperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la dispozitie personalului 
pentru ca acesta sa le poata folosi în timpul intreruperii lucrului.  

Incaperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar în cazuri exceptionale trebuie sa fie 
dotate cu echipamente sanitare în numar suficient, cu o sala de mese şi cu o sala de destindere.  

Acestea trebuie sa fie dotate cu paturi, dulapuri, mese şi scaune, tinandu-se seama de 
numarul de lucratori. La atribuirea lor trebuie sa se tina seama de prezenta lucratorilor de ambele 
sexe.  

În incaperile pentru odihna si/sau cazare trebuie sa se ia masuri corespunzatoare pentru 
protectia nefumatorilor impotriva disconfortului produs de fumul de tutun.  

 
Femei gravide şi mame care alapteaza 

Femeile gravide şi mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni în pozitie 
culcata, în conditii corespunzatoare. 

Lucratori cu dizabilitati  
Locurile de munca trebuie sa fie amenajate tinandu-se seama, daca este cazul, de lucratorii 

cu dizabilitati.  
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Aceasta dispozitie se aplica în special usilor, cailor de comunicatie, scarilor, dusurilor, 
chiuvetelor, WC-urilor şi posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucratorii cu 
dizabilitati. 

 
12.5. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECŢIE (EIP) 

ATENTIE! Accesul în şantier va fi interzis oricărei persoane care nu dispune de un echipament 
minim de securitate (casca, vesta, încălţăminte de protecţie adecvata). 

Pe baza riscurilor specifice şi a parţilor corpului ce trebuie protejate, se vor folosi 
echipamentele specificate mai jos.  

Folosirea acestora va fi recomandata prin ansamblul de indicatoare de avertizare sau 
obligare din mediul de lucru. 

Angajatorul va furniza angajaţilor la angajare următoarele mijloace de protecţie (casca, 
pantofi sau bocanci cu bombeu metalic, salopeta, mănuşi) iar, în timpul executării de lucrări, în 
funcţie de sarcina de munca ce trebuie efectuata - antifoane, centuri de siguranţa, măşti de praf, 
pelerine impermeabile şi reflectorizante, cizme, etc.); aceste articole sunt controlate în mod 
periodic şi înlocuite în caz de nevoie.  

Pentru folosirea corecta a EIP, angajaţilor li se va face instruirea corespunzătoare. Înainte de 
începerea lucrărilor, şeful punctului de lucru va efectua un control de verificare a echipamentului 
de protecţie. 

Casca de protectie se acorda conform codului de culori: 
  albă   - directori – şefi de şantier 
 albă personalizată - consultant – manager de proiect 
 galbenă   - şefi departamente, şefii punctelor de lucru 
 verzi   - şefii de echipa 
 roşii/ albastră  - personal de execuţie, muncitori 

- Bocanci/ cizme de securitate; 
- Veste reflectorizante - culoare portocalie; 
- Centuri de siguranţa pentru lucru la înălţime; 
- Ochelari de protecţie – (pentru mediu praf şi vânt); 
- Echipament de lucru adaptat condiţiilor climaterice; 
- Mănuşi de protecţie; 
- Antifoane de protecţie; 
- Masca de praf; 

Fiecare lucrător este expus, prin natura lucrărilor ce le are de executat, riscurilor de 
accidentare sau de boli profesionale, de aceea va fi echipat cu echipament de protectie specific la 
care se va face referire în continuare sub denumirea de “E.I.P.” 

EIP trebuie sa se supună regulamentelor EC (sau echivalent). 
Pe baza riscurilor specifice şi a părţilor corpului ce trebuie protejate, se vor folosi 

următoarele echipamente. Folosirea acestora va fi recomandata prin ansamblul de indicatoare de 
avertizare sau obligare din mediul de lucru: 

Protecţia capului  
Căşti de protecţie împotriva strivirii, prin căderea materialelor de la înălţime. 
Protecţia ochilor 
Masca pentru protecţia fetei (În cazul sudorilor) si/sau ochelari de protecţie cu lentile 

transparente împotriva particulelor proiectate sau împotriva prafului, etc. 
Protecţia mâinilor 
Mănuşile de protecţie fabricate din stofa, piele, de tip Kevlar, etc., sunt adecvate prevenirii 

riscurilor provenite de la tăieturi, polizări, înţepături, şi arsuri, şi vor fi utilizate la toate operaţiunile 
din şantier. 
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Mănuşile de tip anti-coroziv vor fi utilizate de către angajaţi în cazul contactului cu substanţe 
corozive, etc. 

Protecţia picioarelor 
Bocanci sau pantofi cu bombeu metalic şi talpa rezistenta la înţepături. 
Cizme de cauciuc pentru lucrul în mediu umed. 
Protejarea fetei 
Masca împotriva prafului sau masca de gaze. 
 
 
Protecţia urechilor         
Antifoane împotriva zgomotului în timpul operaţiunilor de lucru în care expunerea la zgomot 

este mai mare decât cea prevazuta de către regulamente. 
Se vor asigura amenajări adecvate pentru acces şi inspecţie, inclusiv asigurarea ca toţi 

vizitatorii cunosc procedurile de securitate din cadrul şantierului şi ca acestea le sunt făcute 
cunoscute.  

Acestea se extind pana la furnizarea de către Antreprenor a oricărui echipament individual 
de protecţie sau echipament de protecţie acelor vizitatori care sunt dotaţi inadecvat sau îmbrăcaţi 
necorespunzător pentru a îndeplini orice tip de munca în şantier. 

 
 

13. MASURI DE SECURITATEA MUNCII PENTRU PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME SI PE 
PERIOADA DE TIMP FRIGUROS 

 
13.1. DEFINIŢII 

Prin temperaturi extreme se înţelege temperaturile exterioare ale aerului, care sunt 
monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de 
centrele regionale ale acestuia şi care:  

- depăşesc +37 C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu 
acest nivel;  

-  scad sub -20 C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest 
nivel.  

- În perioadele cu temperaturi ridicate extreme se vor asigura urmatoarele masuri 
minimale:  

- reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; 
- alternarea efortului dinamic cu cel static; 
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi 

de aer;  
- asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoana/schimb;  
- asigurarea echipamentului individual de protecţie.  

În perioadele cu temperaturi scazute extreme se vor asigura urmatoarele masuri minimale 
pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza în aer liber:  

- distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb; 
- acordarea de pauze pentru refacerea capacitatii de termoreglare, scop în care se vor 

asigura spatii fixe sau mobile cu microclimat corespunzator;  
- asigurarea echipamentului individual de protectie corespunzator lucrarilor efectuate 

şi conditiilor atmosferice.  
Perioada conventionala de lucru pe timp friguros se considera de la 15 noiembrie la 15 

martie. Se numeste zi friguroasa ziua în care temperatura aerului masurata la ora 7,00 dimineata, în 
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aer liber, la umbra, la inaltimea de 2 m de la sol şi la departare de 5 m de orice constructie, este mai 
mica de + 5˚C. 

 
13.2. MĂSURI GENERALE DE SANTIER: 

 Amenajarea şi întreţinerea continua a drumurilor de acces, platformelor, parcărilor auto, 
intrărilor şi ieşirilor din, depozite, etc. 
 Asigurarea posibilităţilor de indepartare rapida a apelor de suprafata şi a celor provenite din 
precipitatii, de pe langa constructii, şi în general de pe intreg teritoriul santierului. 
 Asigurarea din timp, unde este cazul a panourilor contra inzepezirii şi a dispozitivelor de 
curatire a zapezii. 
 Asigurarea curateniei generale a santierului şi indepartarea tuturor resturilor de materiale 
neutilizabile, a molozului, a pamantului în exces provenit din sapaturi,etc. 
 Strangerea în figuri regulate a pietrisului şi nisipului existent pe santier. Se vor prefera 
figurile de volum mare care, chiar şi pe geruri puternice contin în interior un procent de materiale 
neinghetate. 
 Umplerea cu pamant a golurilor fundatiilor terminate şi prevederea de pante superficiale la 
aceste umpluturi pentru a grabi indepartarea apelor de suprafata de langa fundatii. 
Verificarea existentei pe santier a reperelor de trasare şi a celor de nivelment, replantarea reperelor 
dislocate. 
 Astuparea sau acoperirea golurilor existente în elementele de beton turnate sau depozitate 
în pozitie orizontala pentru a se impiedica colectarea apei sau a zapezii care prin inghetare duce la 
degradarea elementelor. 
 Conducerea santierului va asigura aprovizionarea din timp a materialelor antiderapante. 
 Pentru protejarea termica a lucratorilor se va realiza incalzirea spatiilor interioare, în care se 
executa lucrari, atunci cand temperatura interioara a acestora scade sub +5˚C.  
 

13.3. DEPOZITAREA ŞI CONSERVAREA MATERIALELOR PE TIMP FRIGUROS. 
Toate materialele se vor depozita pe teren uscat evitandu-se zonele inghetate sau umede. în 

mod special se va asigura mentinerea în stare uscata a urmatoarelor materiale: cimentul, fierul 
beton, profilele metalice, armaturile pentru betoane, materialele termoizolatoare, placile 
aglomerate din aschii de lemn (PAL) placile din PFL, foliile bitumate, etc.  

Temperaturile minime de conservare a materialelor speciale vor fi asigurate conform fiselor 
tehnice ale acestora.  

Pentru asigurarea conditiilor necesare executiei lucrarilor şi a altor activitati anexe se folosesc 
de regula urmatoarele materiale: adaosuri pentru betoane, sare industriala pentru imprastiat pe 
drumurile şi platformele de beton. 

 
 

14. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR SI 
MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS  

  
14.1. ORGANIZAREA DE URGENTA 

Obligatiile Antreprenorilor/ Subcontractorilor conform art. 10 din Legea 319/2006 sunt : 
- sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi 

evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor şi marimii intreprinderii ; 
- sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi în ceea ce 

priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare şi pompieri. 
Pentru indeplinirea acestor obligatii, angajatorii trebuie sa desemneze lucratorii care aplica 

masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucratorilor. 
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Numarul acestor lucratori, instruirea lor şi echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa 
fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice lucrarilor.  

Listele cu acesti lucratori trebuie comunicate Coordonatorului în materie de Securitate şi 
sănătate de către fiecare Antreprenor/ Subcontractor. 

Numerele de urgenta vor fi afisate în locuri vizibile, scrise mare şi citet. 
În cazul în care se solicita asistenta de urgenta din afara zonei santierului, se va anunta la 

poarta de la intrare, se va asigura ghidajul spre locul accidentului şi se vor degaja caile de acces, 
pentru a se facilita interventia de urgenta. 

Caile şi iesirile de urgenta trebuie sa fie în permanenta libere şi sa conduca în modul cel mai 
direct posibil intr-o zona de securitate. în caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi 
evacuate rapid şi în conditii de securitate maxima pentru lucratori. 

Zonele de acces în incinta santierului şi Punctele de adunare în caz de pericol vor fi marcate 
corespunzator de către fiecare Antreprenor/ Subcontractor în zona sa de lucru. 

Punctul general de adunare în caz de urgenta este în fata organizarii de santier.  
Nici un lucrator nu va parasi santierul pana la momentul în care se va permite acest lucru de 

către Coordonatorul de proiect.  
Pentru celelalte locuri de munca de pe traseul lucrarii, locul de adunare va fi stabilit şi 

comunicat tuturor lucratorilor de către sefii punctelor de lucru, inainte de inceperea lucrarilor. 
Delimitarea zonelor comune se face cu acceptul Coordonatorului în materie de Securitate şi 

Sanatate. 
Fiecare Antreprenor/Subcontractor va desemna o persoana responsabila pentru apelarea 

serviciului de urgenta ce va avea în dotare un telefon pentru astfel de cazuri şi va fi instruit 
corespunzator. 

 
14.2. TELEFOANE DE URGENTA 

Indicatiile de transmis serviciului de urgenta: 
- Numele persoanei apelante şi numarul de telefon; 
- Societatea al carei angajat este persoana accidentata/bolnava şi locul accidentului; 
- Numarul victimelor ; 
- Natura accidentului ; 
- Numarul punctului de intalnire spre care trebuie sa se indrepte ambulanta, 

Se va trimite o persoana la punctul de primire pentru a ghida asistenta de sprijin. 
Se va astepta confirmarea mesajului de către corespondent. 
Numarul de telefon al serviciului de urgenta: 112. 
Locul de prim-ajutor 
Antreprenorul general va organiza un punct de acordare a primului ajutor în caz de 

accidente dotat corespunzator, va numi prin decizie personal instruit cu atributii în acordarea 
primului ajutor; la fel vor proceda şi subcontractorii în cadrul masurilor ce se cer pentru organizarea 
santierului care le este în subordine. 

Fiecare Antreprenor/Subcontractor va stabili şi afisa semne vizibile pentru punctul de prim-
ajutor. Orice rana superficiala va fi anuntata şi va face obiectul unei treceri pe la punctul de prim-
ajutor din santier. 

Nici un ranit nu va fi transportat cu o masina particulara, numai serviciul de urgenta fiind 
abilitat sa transporte persoanele accidentate/bolnave. 

În caz de accident de munca, Antreprenorul/ Subcontractorul caruia ii apartine accidentatul 
va trebui sa comunice evenimentul DE INDATA, conform art. 27 Legea 319/2006 : 

- Inspectoratului Teritorial de Munca, 
- Asiguratorului, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 

munca şi boli profesionale 
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- Organelor de urmarire penala, dupa caz; 
- Inspectorului muncii; 
- Medicului de medicina muncii; 
- Antreprenorului, în cazul accidentelor petrecute la subantreprenori; 
- Coordonatorului în materie de securitate şi sanatate; 

Daca printre victimele evenimentului se afla şi lucratori ai altor Antreprenori/ 
Subantreprenori, evenimentul va fi comunicat şi acestora de către Subantreprenorul la care s-a 
produs evenimentul. 

Antreprenorul/ Subantreprenorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de 
fapt rezultata din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care 
efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor în care mentinerea acestei stari ar genera producerea 
altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune în pericol viata lucratorilor şi a celorlalti 
participanti la procesul muncii.  

 
 

15. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI LUCRATORII 
INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 

  
15.1. ALEGEREA FURNIZORILOR ŞI A SUBANTREPRENORILOR  

Subantreprenorii şi subantreprenorii sunt alesi în conformitate cu proceduri de procurare 
stabilite în sistemul de management integrat (calitate, mediu, sanatate şi securitate ocupationala).  

Capacitatea acestora din punct de vedere al aspectelor de securitate şi sănătate în munca şi 
protectie a mediului se evalueaza pe baza chestionarelor de avaluare.  

Se iau în considerare date inscrise la completarea chestionarului, audituri pe alte lucrari 
similare, referinte şi performante recente. în cazul celor ce executa lucrari de constructie pe santier 
se acorda atentie speciala aspectelor de securitate şi sănătate în munca: competenta de a contribui 
la cadrul de securitate şi sănătate în munca şi la necesitatile de instruire şi experienta.  

În cadrul lucrarii, antreprenorii acceptati se vor conforma standardelor de securitate şi 
sănătate în munca ale beneficiarului şi cerintelor specifice ale proiectului. Acesta fapt va fi asigurat 
prin planul general de securitate al beneficiarului, existenta şi corelarea cu planul general a 
planurilor proprii de securitate şi sănătate în munca.  

Antreprenori vor fi prezentati în Anexa declaratiei prealabile, partea a 2-a.  
 

15.2. COMUNICARE ŞI COOPERARE 
Comunicarea 
Toate partile trebuie sa detina informatiile adecvate pentru executarea lucrarilor în deplina 

siguranta.  
Subantreprenorii vor avea Planul Propriu de Securitate şi sănătate în Munca şi instructiunile 

care cuprind masuri cu caracter tehnic şi de Securitate şi sănătate în Munca pentru lucrarile 
desfasurate în santier conform contractului incheiat cu antreprenorul; 

Furnizorii de materiale şi transportatori vor respecta regulamentul de santier aflat la 
intrarea în santier şi vor circula numai pe caile de circulatie construite în acest scop care vor fi 
trasate şi marcate corespunzator; 

Activitatile speciale si/sau intamplator aparute vor fi evaluate din punct de vedere al 
riscurilor şi se vor asigura masuri şi instructiuni corespunzatoare pentru evitarea afectarii starii de 
sanatate şi securitate a lucratorilor; 

Antreprenorul general va avea ca sarcina ca vizitatorii pe santier sa primeasca echipament 
de protectie, insotitor în santier, sa fie instruiti pe fisa colectiva de instruire şi inregistrati sub 
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semnatura astfel incat vizita lor sa decurga în deplina siguranta (regulamentul de vizitare este 
prezentat în anexa);  

Toti partenerii vor coopera şi vor comunica conducerii santierului (in) problemele de 
securitate şi sănătate în munca şi vor respecta indicatiile Coordonatorului în Materie de Securitate 
şi sănătate în Munca.  

Managementul comunicarii şi cooperarii 
Managementul comunicarii şi cooperarii are în vedere: 

 Organizarea şi sarcinile privitoare la siguranta şi sanatatea în munca vor fi în conformitate cu 
planurile de securitate şi sănătate în munca, cu caracter de obligativitate pentru toti 
furnizori şi subantreprenori; 

 Informatiile referitoare la securitate şi sănătate în munca şi cerinţele de instruire vor fi în 
conformitate cu legislatia în vigoare şi prezentul plan de securitate şi indeplinite intocmai de 
antreprenorii şi furnizorii selectati; 

 În cazul unor deficiente la nivel de securitate şi sănătate în munca, beneficiarul, prin 
managerul de proiect, la propunerea coordonatorului de securitate şi sănătate în munca, 
are dreptul de a cere instruire suplimentara sau incetarea temporara a activitatii. în cazuri 
mai grave are dreptul de a exclude de pe santier angajati, furnizori sau antreprenori; 

 Prima sedinta se va organiza cu scopul de a avea asigurarea ca toti antreprenorii au 
informatii complete, inteleg riscurile lucrarii, implicatii fata de ceilalti participanti, restrictiile, 
instructiunile şi masurile de securitate şi sănătate în munca generale şi cerinţele coordonarii 
în materie de securitate şi sănătate în munca;  

 Antreprenorul şi toti subantreprenorii santierului vor fi obligati sa participe la sedintele 
privitoare la securitate şi sănătate în munca planificate.  
Conform organigramei, de sus în jos, odata cu semnarea contractelor vor fi incheiate 

conventii de securitate care sa prevada obligatiile şi raspunderile reciproce ale antreprenorului şi 
subantreprenorului precum şi inregistrarea evenimentelor a carei copie va fi transmisa, imediat 
Coordonatorului în Materie de Securitate şi sănătate în Munca. 

Pentru vizualizarea rapida a lucratorilor pe unitati, în santier, lucratorii vor purta castile de 
protectie inscriptionate cu numele societatii la care sunt angajati şi pozitia în organigrama societatii 
de care apartin.  

 
15.3. MASURI PENTRU PAZA SANTIERULUI 

Securitatea santierului va fi asigurata printr-un sistem adecvat de control al accesului. 
Nu au acces pe santier persoanele neautorizate. Mai mult, se impune şi respectarea 

regulilor de trafic, pentru aceasta se impune montarea de indicatoare specifice de interzice a 
accesului neautorizat, de limitare a vitezei, inclusiv accesul şi iesirea vehiculelor de transport şi 
reglementarile privind parcarea.  

 
15.4. PROCEDURI PENTRU SITUATII DE PERICOL IMINENT  

Personalul santierului va avea la dispozitie şi va fi instruit asupra proceduri care precizeaza 
ce masuri trebuie luate în cazul unei situatii de pericol iminent sau de pericol potential.  

Aceste proceduri cuprind informatii despre cum trebuie sa se procedeze în cazul unei 
urgente (ex: cine trebuie informat, informatii legate de cel mai apropiat spital, doctor sau alte 
servicii medicale, aranjamente privind acordarea primului ajutor, sistemul de alarma pentru 
incendii, echipament de protectie impotriva incendiilor, iesiri de urgenta, puncte de adunare etc.).  

În cazul unei situatii periculoase, care necesita evacuarea santierului, se va aplica Planul de 
Evacuare intocmit pentru fiecare loc de munca.  
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15.5. RAPORTAREA ACCIDENTELOR/ INCIDENTELOR 
Intregul personalul de pe santier are obligatia de a-si informa superiorii cu privire la orice 

accident sau incident. Superiorul il va informa pe Coordonatorul în Materie de Securitate şi sănătate 
care la randul lui il va informa pe managerul de proiect. Managerul de proiect are responsabilitatea 
de a se asigura ca toate accidentele/incidentele sunt raportate şi ca se iau masuri de prevenire. 

Decesul, vatamarea grava, situatiile primejdioase, vor fi imediat comunicate, de către 
angajatorul victimelor, autoritatilor, respectiv Inspectoratului Teritorial de Munca Local, prin cel mai 
rapid mod posibil, şi ulterior confirmate în scris. 

Informatiile privind autoritatile competente şi adresele acestora vor fi stabilite de managerul 
general de santier şi de beneficiar inainte de ocuparea amplasamentului şi fac parte din Planul de 
Securitate şi sănătate în munca. Toate adresele şi numerele de telefoane necesare, vor fi afisate în 
biroul santierului şi pe postere referitoare la securitatea şi sanatatea în munca. 

Managerul de proiect va verifica transmiterea corecta a informatiilor a tuturor accidentelor 
către Inspectoratul Teritorial de Munca local şi către directiunea beneficiarului conform procedurii 
interne de raportare. 

Daca se cere informarea mass-mediei, aceasta va fi coordonata numai de un purtator de 
cuvant al Beneficiarului. 

 
15.6. ASIGURARE SOCIALA ŞI FACILITATI PE SANTIER  

Se vor asigura cantine, toalete, spatii pentru spalare, spatii pentru vestiare, spatii ce servesc 
pentru adapostirea lucratorilor în cadrul pauzelor pe timp friguros sau alte situati care impun acest 
tip de masuri, apa potabila , pentru toti angajatii . De asemenea se va amenaja un spatiu de prim 
ajutor corespunzator, dotat cu trusa medicala. Se vor organiza cursuri de acordare a primului ajutor 
în caz de accident de către persoanele responsabile din santier.  

 
15.7. COORDONAREA SECURITATII ŞI SANATATII ÎN MUNCA/ MONITORIZARE  

Coordonarea Securitatii şi Sanatatii în Munca sunt elemente importante ale sistemului de 
management al SSM. prin aceasta se asigura respectarea tuturor cerintelor din Planul de Securitate 
şi sănătate în munca şi functionarea corespunzatoare a sistemului în cazul modificarilor. 

Coordonatorul de securitate şi sănătate în munca va verifica sa fie respectate urmatoarele: 
- Angajatii beneficiarului trimisi pe santier au fost instruiti în mod regulat cu privire la 

problemele de securitate şi sănătate în munca; 
- Antreprenorii trebuie sa dovedeasca faptul ca angajatii lor sunt instruiti cu privire la 

problemele de securitate şi sănătate în munca, prin verificarea la intrarea în santier a 
fiselor de Securitate şi Sanatate, ca sunt apti pentru sarcina de munca dispusa 
(confirmarea medicului de medicina a muncii în fisa de aptitudini) şi ca indeplinesc 
cel puţin cerinţele mentionate mai sus. (li se pune la dispozitie documentatia de 
securitate şi sănătate în munca); 

- Instruirea pentru Prim Ajutor se va putea organiza de către antreprenorul general în 
santier: fiecare subantreprenor se va conforma cerintelor legale cu privire la 
instruirea pentru acordarea primului ajutor; 

- Instruirea pentru acordarea primului ajutor pe santier: coordonatorul de securitate şi 
sănătate în munca va verifica în mod regulat în cadrul sedintelor lunare de securitate 
şi sănătate în munca daca numarul de oameni calificati în acordarea primului ajutor 
este suficient. Daca este necesar, are dreptul sa solicite instruiri suplimentare. 

- În cazul în care se aduc modificari/amendamente la Planul de Securitate şi sănătate 
în munca, ca urmare a schimbarii unor conditii ce au impact asupra SSM, se va face 
instruirea tuturor persoanelor implicate în proiect, cu privire la aceste modificari şi 
vor fi tratate conform cerintelor de coordonare a SSM;  
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- Constientizarea masurilor de protectie: în afara de instruirea cu privire la 
constientizarea masurilor de SSM, pe santier vor fi plasate afise de SSM, note de 
avertizare referitoare la foc şi pericol iminent etc. Aspectele referitoare la 
securitatea şi sanatatea în munca specifice santierului vor fi în mod regulat discutate 
de către managerul de proiect şi supraveghetori. Se va stabili un program de 
penalizare a celor care nu respecta instructiunile din acest plan actualizat şi anexele 
lui şi eventual de stimulare pentru a-i premia pe cei care dau dovada de un inalt grad 
de constientizare. 

- Note de avertizare prevazute de lege vor fi amplasate în birouri, baraci, ateliere şi 
cantine în functie de necesitati: 

- Instructiuni referitoare la aspectele de mediu, care pot coincide partial cu cele de 
Securitate şi sănătate în Munca, pot fi gasite în Planul de Mediu. 

-  
15.8. SEDINTE DE COORDONARE  

Sedintele de coordonare au rolul de a evalua progresul lucrarilor şi de a avertiza pe toti 
participantii la lucrari asupra aparitiei unor situatii ce pot afecta lucrarile în executie, ex: livrari, 
macarale, eliberarea si/sau retragerea de permise de lucru, implicatii pentru/de ceilalti, restrictiile 
sau masuri care urmeaza a fi luate în urma inspectiilor/incidentelor/accidentelor. Aceste sedinte 
cuprind intotdeauna teme precum “Securitatea şi Sanatatea în Munca” şi “Mediul”.  

Participanti (cel putin): Coordonatori SSM, Managerul de Proiect, sefii de santiere, 
supraveghetorii punctelor de lucru, reprezentantii subantreprenorilor, conform necesitatilor.  

 
15.9. SEDINTE LUNARE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA  

Pe langa sedintele regulate de coordonare cu reprezentantii beneficiarului, se vor tine 
sedinte lunare de Securitate şi sănătate în munca, la care prezenta este obligatorie. Obiectivul 
acestor sedinte este de a analiza situatia existenta în santier din punct de vedere al securitatii şi 
sanatatii în munca, de coordonare a activitatilor care interfera în santier, de analiza a riscurilor 
existente, de revizuire a Planului de Securitate şi sănătate în Munca şi de a evalua performantele de 
securitate şi sănătate în munca etc.  

Participanti (cel putin): coordonatorul de proiect al Antreprenorului, conducerea de 
Securitate şi sănătate în munca de pe santier, un reprezentant al fiecarui subantreprenor, un 
reprezentant al beneficiarului.  

Se va tine evidenta rezultatelor. Observatiile cu caracter relevant se vor trece în registrul de 
coordonare.  

 
15.10.  INSPECŢIILE 

Coordonatorul de proiect al antreprenorului şi toti lucratorii în securitate şi sănătate în 
munca au obligatia de a verifica daca sunt respectate cerinţele referitoare la securitate şi sănătate 
în munca şi mediu.  

Cooronatorul de Securitate şi sănătate în munca precum şi personalul relevant al 
beneficiarului va verifica la intervale neregulate şi cu ocazii speciale santierul. De regula, aceste 
verificari se vor efectua lunar. Rezultatele inspectiilor de santier vor fi raportate şi se vor defini 
masurile de prevenire.  

În plus, se vor efectua inspectii externe în santier, din partea organelor de control, AUDIT 
extern etc. Rezultatele acestor inspectii vor fi inregistrate în scris şi vor fi luate în considerare la 
evaluarea performantelor de Securitate şi sănătate în munca.  
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15.11. AUDITARI PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA  
Antreprenorul va efectua auditari oficiale referitoare la securitate şi sănătate în munca. De 

obicei se face un audit per santier pentru evaluarea nivelului de performanta al Sistemului de 
management al Securitatii şi Sanatatii în Munca.  

 
 
 

15.12. EVIDENTA ACTIUNILOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCA PE SANTIER 
Coordonatorul în materie de Securitate şi sănătate în Munca tine evidenta masurilor SSM pe 

santier care sunt introduse în Registrul de Coordonare dupa cum este necesar. Rapoartele de 
accidente, incidente şi de deficiente la fel vor fi predate Coordonatorului în materie de Securitate şi 
sănătate în Munca al beneficiarului. Dosarul de securitate şi sănătate în munca, impreuna cu 
documentele coordonarii vor fi predate managerului de proiect.  

 
 

16. ORGANZIAREA COLABORARII INTRE BENEFICIAR, ANTREPRENOR, SUBANTEPRENORI SI 
LUCRATORI INDEPENDENTI 

 
Coordonatorul în materie de sanatate şi securitate în munca pe durata realizarii lucrarii 

coordoneaza aplicare principiilor generale de prevenire şi de securitate în cadrul santierului. Acesta 
coordoneaza punerea în aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca anteprenorul, 
subanteprenoruii, lucratorii independentir respecta aplicarea normelor de sanatate şi securitate în 
munca, organizeaza cooperarea intre anteprenor şi subcontractori pentru prevenirea accidentelor 
şi a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor.  

Coordonarea masurilor de securitate şi sănătate în munca şi organizarea colaborarii intre 
participanti se executa, în principal, prin sedinte de coordonare organizate cel puţin o data pe luna 
sau cand activitatea de prevenire şi protectie necesara santierului o impune. 

În cadrul sedintei de coordonare reprezentantii cu atributiuni SSM, alte persoane, vor 
informa asupra gasirii de lucrari ce se desfasoara fara respectarea normelor minime de sanatate şi 
securitate în munca. Se vor prezenta masurile de prevenire şi protectie luate. Participantii la sedinta 
pot propune masuri de imbunatatire a acestora. Se vor discuta masurile necesare de organizare 
continua a santierului, avand natura acestuia, situatiile existente în santier, alte situatii care tÎn de 
organizarea santierului sau de viitoare perimetre ce vor apartine acestuia. 

Desfasurarea şi rezultatul sedintelor se va transpune în scris sub forma de proces verbal al 
sedintei, un exemplar al acestuia va fi inmanat reprezentantilor anteprenorului, subanteprenorilor. 

Daca masurile de prevnire şi protectie nu sunt cuprinse în instructiunile proprii ale 
societatilor participante la procesul de munca, acestia vor fi obligati sa le integreze în planurile 
proprii de protectie şi prevenire. 

Verificarea respectarii masurilor stabilite se va face prin: 
- Vizite inopinate pe santier ale responsabililor cu sanatatea şi securitatea în munca pe 

santier din partea beneficiarului – managerului de proiect; 
- Vizite inopinante pe santier ale responsabililot cu sanatatea şi securitatea în munca 

pe santier din partea anteprenorului. 
- Controale comune cu sefii de santier pe fiecare loc de munca ale acestora, la 

intervale de cel mult 2 saptamani executate de către responsabilii SSM din partea 
anteprenorului; 

- Controale comune ale coordonatorilor de sanatate şi securitate în munca impreuna 
cu persoanele desemnate ale anteprenorului şi se vor intocmu rapoarte de inspectie, 
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procese verbale de gasirea de nerespectari în domeniul securitatii şi sanatatii în 
munca un timpul executiei lucrarilor; 

- Controale permanente ale persoanelor desemnate în domeniul sanatatii şi securitatii 
în munca ale anteprenorului; în urma acestora se vor intocmi rapoarte de lucru, 
procese verbale de constatare, despre acestea se vor face informari constante către 
seful santieruli, coordonatorul de sanatate şi securitate în munca pentru faza de 
proiectare şi coordonatorul de securitate şi sănătate în munca pe partea de executie 
a lucrarii; periodicitatea şi numarul de persoane desemnate de către anteprenor sa 
execute controale în domeniul sanatatii şi securitatii în munca va fi conforma cu 
necesitatile, avand în vedere marinea santierului, numarul de lucratori implicati în 
procesul de munca, natura lucrarilor. 

- Reuniuni cel putin lunare a responsabililor în domeniul securitatii şi sanatatii în 
munca ai societatilor participante la procesul de munca desfasurat în santier. 

- Alte masuri de control d.p.d.v. SSM se pot hotărî în cadrul sedintelor de coordonare 
la care participa responsabili în domeniul SSM, reprezentanti ai societatilor implicate 
în procesul de munca. 

Rapoartele vizitelor de control vor fi aduse, în scris, la cunostinta conducatorilor societatilor 
la care s-au inregistrat abateri de regulile stabilite prin legislatie, instructiunile sau proprii, spre 
stiinta coordonatorului de sanatate şi securitate pe durata efectuarii lucrarii. 

Instiintarea participantilor la sedinta se va face în scris, cu cel putÎn 48 de ore inainte de data 
acestora. Sedinta poate fi convocata de către coordonatorii de sanatate şi securitate în munca, 
lucratori desemnati ai anteprenorului, alte persoane care au atributiuni în conducerea santierului 
sau de verificare a acestuia. 

Despre activitatile, actiunile intreprinse în domeniul sanatatii şi securitatii în munca şi a 
masurilor de prevenire şi protectie luate în urma controalelor efectuate în santier, beneficiarul va fi 
informat constant, în principal de către coordonatorul de sanatate şi securitate în munca pentru 
faza de executie a lucrarii, în secundar de către orice alta persoana care participa la procesul de 
munca desfasurat în santier. 

Intocmirea rapoartelor de lucru ale persoanelor implicate d.p.d.v. al sanatatii şi securitatii în 
munca sunt obligatorii. 

Procesele verbale de inspectie şi control d.p.d.v. SSM trebuie sa cuprinda: denumire santier, 
locatie, tipul lucrarilor de executat/ executate de, data şi ora inspectiei, persoane participante la 
inspecitie. 

 
 

17. DISPOZITII FINALE 

 
Masurile privind securiatea şi sanatatea în munca, cuprinse în prezentul plan, anexele 

acestuia, sunt minime şi nu exonereaza conducatorii societatilor executante de raspunderea pe are 
o au în privinta asigurarii securitatii şi sanatatii în munca, de intocmire a planurilor proprii de 
securitate şi sănătate şi a instructiunilor proprii. Antreprenorul, subanteprenorul, lucratori 
independenti, participanti la procesul de munca desfasurat în cadrul santierului au obligatia de a 
respecta masurile prevazute în prezentul plan, de a adapta şi completa prezentul plan, conform cu 
situatiile, pericolele generate de natura lucrarilor ce le executa. 

Comunicarea, cercetarea şi inregistrarea accidentelor de munca, bolilor profesionale şi a 
incidentelor periculoase se va face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 319/2006, art. 108-177. 

 
 



PLANUL GENERAL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.  40 | P a g i n a  

 

18. Anexa 1 REGULAMENT DE VIZITARE   

 
Pentru siguranţa dumneavoastră în şantier trebuie să respectaţi cel puţin aceste 11 reguli 
For your safety on site you must respect at least this 11 rules 

 
 

   
 
  
  
 
  

Pe teritoriul şantierului trebuie să purtaţi 
echipamentul individual de protecţie! 
Within site you must wear individual safety 
equipment!  

 

Nu vă apropiaţi de zonele periculoase din 
şantier! 
Stay away from dangerous zones of the sites! 

 
                                        

Circulaţi cu viteză redusă – maxim 30 km/h – 
respectaţi regulile de trafic! 
Drive low speed- max 30 km/h-respect traffic 
regulations! 

30
 

Respectaţi semnele de avertizare şi de obligare 
din şantier! 
Be aware of warning and compulsory signs 
within the site! 
 

 

Este interzis vorbitul la telefon în timpul 
conducerii autovehiculelor! 
It banned the speaking on the phone while 
driving  
  
 
Fumaţi doar în locurile special amenajate şi 
dotate!  
 Smoke only în designated smoking places! 
 

 
 
 

AVETI OBLIGATIA SA RESPECTATI REGULILE DE SECURITATE 
SI SANATATE A MUNCII. VA MULTUMIM CA AVETI GRIJA DE VOI ! 

YOU MUST RESPECT THE SAFETY AND HEALTH RULES OF WORK. 
THANK YOU FOR TAKING CARE OF YOURSELF ! 
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Nu consumaţi alcool sau droguri pe şantier!  
Do not use drugs and alcohol on the site! 

 
Nu interveniţi neautorizat la utilaje şi instalaţii! 
Do not interfere with machines and instalations! 
                

 
 
 

Parcaţi mijloacele auto doar în locurile permise! 
Park only în designated places! 
  

 
 
 
 

Păstraţi ordinea şi curăţenia pe şantier! 
Keep order and cleanliness on the site! 
 

 
Respectaţi întocmai indicaţiile primite! Nu va 
îndepărtaţi de grup! în cazul activării procedurii 
de evacuare de urgenta, se va menţine calmul, 
se respecta instrucţiunile primite, nu îşi vor 
asuma iniţiative personale ce pot genera situaţii 
periculoase pentru propria securitate. 
Follow exactly given indications! Please don’t go 
away from the group! If activation of the 
emergency evacuation procedure, will remain 
calm, to respect the instructions received, will 
not take personal initiatives that may generate 
hazardous situations for their own security. 

                

Nici o activitate nu este atât de urgentă 
sau de importantă încât să nu avem timp să o 
facem în condiţii de siguranţă !  
No activity is that urgent or important that we 
don’t have time to perform it in safe conditions ! 

 

 

 

Proiectant, 
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1. FUNDAŢII DE BALAST

Stratul de fundaţie din balast amestec optimal se realizează într-un singur strat a cărui grosime este
stabilită prin proiect.

1.1. Agregate naturale
Pentru execuţia stratului de fundaţie se vor utiliza balast amestec optimal, cu granula maximă de 63

mm şi/sau 71 mm conform prezentului caiet de sarcini.
Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să conţină

corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
Balastul amestec optimal, pentru a fi folosite în stratul de fundaţie trebuie să îndeplinească

caracteristicile calitative arătate în Tabelul 1.

Tabelul 1.

CARACTERISTICI

CONDIŢII DE
ADMISIBILITATE METODE DE

VERIFICARE
CONFORM:BALAST AMESTEC

OPTIMAL
0 1 2
Sort (ochiuri pătrate) 0 – 63

(0 – 71)
-

Conţinut de fracţiuni % maxim sub
0,02 mm

sub  0,2 mm
0…8 (7,1) mm
25…63 (31,5…71) mm

3
4…10
35…50 (30…45)
25…40

STAS 1913/5-85

STAS 4606-80

Granulozitate să se înscrie între limitele din
tabelul 2

STAS 4606-80

Balastul amestec optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63 şi/sau
0-7, 7-16, 16-31 (40), 31 (40)-71, fie direct din balast dacă îndeplineşte condiţiile din Tabelul 1.

Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului amestec optimal sunt arătate în
Tabelul 2.

Tabelul 2.

Domeniu de
granulozitate

Limita
Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile
cu dimensiuni de… în mm
0,02 0,2 8 (7,1) 25 (31,5) 63 (71)

0-63 (0-71)
inferioară
superioară

0
3

4
10

35 (30)
50 (45)

60
75

100
100

Agregatul (balast amestec optimal) se va aproviziona din timp în depozite intermediare pentru a se
asigura omogenitatea şi constanţa calităţii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face
numai după efectuarea testelor de laborator complete pentru a verifica dacă agregatele din depozite
îndeplinesc cerinţele prezentului caiet de sarcini şi după aprobarea beneficiarului.

Laboratorul Antreprenorului va ţine evidenţa calităţii agregatului sau balastului amestec optimal
astfel:

- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de

laborator.

Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise dimensionate în funcţie de cantitatea
necesară şi de eşalonarea lucrărilor.

În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea şi depozitarea acestora se va
face astfel încât să se evite amestecarea balasturilor.

În cazul în care la verificarea calităţii balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea
acestora nu corespunde prevederilor din Tabelul 2 aceasta se corectează cu sorturile granulometrice
deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute.
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1.2. Apa
Apa necesară compactării stratului de balast poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse,

dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie şi sa îndeplinească
cerinţele din SR-EN-1008:2003.

1.3. Controlul calitatii balastului amestec optimal inainte de realizarea stratului de
fundatie

Controlul calităţii se face de către Antreprenor prin laboratorul său, în conformitate cu prevederile
cuprinse în Tabelul 3.

Tabelul 3.

Acţiunea, procedeul de verificare sau
caracteristic ce se verifică

Frecvenţa minimă Metoda de
determinare
conformLa aprovizionare La locul de punere în operă

0 1 2 3 4
1 Examinarea datelor înscrise în

certificatul de calitate sau certificatul de
garanţie

La fiecare lot
aprovizionat - -

2
Determinarea granulometrică
Echivalentul de nisip
Neomogenitatea balastului

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

-
STAS 1913/5-
85

3 Umiditate -

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

STAS 1913/1-
82

1.4. Caracteristici de compactare

1.4.1. Caracteristici optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de
către un laborator de specialitate înainte de începerea lucrărilor de execuţie.

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabileşte:
- du max. = greutatea volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cmc
- Wopt P.M. = umiditate optimă de compactare, exprimată în %.

1.4.2. Caracteristici efective de compactare

Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din
lucrare şi anume:

- duef = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cmc
- W ef = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în %

în vederea stabilirii gradului de compactare D.

100x
pM.max
.ef.

gc.
du

u.d






La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare de 100%.

1.5. Punerea in opera a balastului
La execuţia stratului de fundaţie din balast se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de

terasamente în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.
Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla utilajele şi dispozitivele necesare punerii în

operă a balastului.
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În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast se vor lua măsuri de a nu se amesteca,
de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită şi care vor fi consemnate în registrul de
laborator.

Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare pe un tronson
de probă în lungime de minimum 20 m şi o lăţime de cel puţin 3,40m (dublul lăţimii utilajului de
compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea în condiţii de şantier, a componenţei atelierului de compactare
şi modul de acţionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini,
precum şi reglarea utilajului de răspândire pentru realizarea grosimii din proiect şi o suprafaţa corectă.

Compactarea de probă pe tronsonul experimental se va face în prezenţa beneficiarului şi a
proiectantului, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord şi
efectuate de un laborator de specialitate.

În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, Antreprenorul va trebui să
realizeze o nouă încercare după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume:
- grosimea maximă a stratului de balast pus în operă;
- condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea de

compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S

- Q = volum balast pus în operă în unitatea de timp (oră, zi, schimb) exprimat în mc
- S = suprafaţa compactată în intervalul de timp dat, exprimată în mp.

În cazul folosirii de utilaje de acelaşi tip în tandem suprafeţele compactate de fiecare utilaj se
cumulează.

Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinţă pentru restul
lucrării.

Caracteristicile obţinute pe acest sector se vor consemna în scris pentru a servi la urmărirea calităţii
lucrărilor.

Pe terasamentul recepţionat se aşterne şi se nivelează balastul sau balastul amestec optimal într-unul
sau mai multe straturi în funcţie de grosimea prevăzută în proiect şi grosimea optimă de compactare stabilită
pe tronsonul experimental.

Aşternerea şi nivelarea se fac la şablon cu respectarea lăţimii şi pantei prevăzute în proiect.
Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de

laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire.
Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală.
Compactarea straturilor de fundaţie se face cu utilajul de compactare stabilit pe tronsonul

experimental respectându-se viteza utilajelor de compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare.
Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie, sau rămân după

compactare, se corectează cu materiale de aport şi se recilindrează. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4
cm se completează, se renivelează şi apoi se compactează din nou.

Este interzisă folosirea balastului îngheţat.
Este interzisă aşternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiţa de gheaţă.

1.6. Controlul calitatii compactarii balastului
În timpul execuţiei stratului de fundaţie din balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea

compactării, încercările şi determinările arătate în Tabelul 4.

Tabelul 4.

Determinarea, procedeul de verificare
sau caracteristica, care se verifică

Frecvenţe minime la locul
de punere în operă

Metode de
verificare conform

0 1 2 3
1 Încercare Proctor modificată - STAS 1913/13-83

2
Determinarea umidităţii de
compactare şi corelaţia umidităţii

zilnic, dar cel puţin un test la fiecare 250 m de
bandă de circulaţie STAS 1913/1-82

3
Determinarea grosimii stratului
compactat

minim 3 probe la o suprafaţă de 2.000 mp de strat -

4
Verificarea realizării intensităţii de
compactare Q/S

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

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

STAS 1913/15-75

6
Determinarea capacităţii portante la
nivelul superior al stratului de
fundaţie

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

Normativ
CD 31-93

În ce priveşte capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast aceasta se determină prin
măsurători cu deflectometrul cu pârghie conform “Instrucţiunilor tehnice departamentale pentru
determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple
şi semirigide”, indicativ CD 31-2002.

Laboratorul Antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat:
- compoziţia granulometrică a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate

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

1.7. Reguli si metode de verificare a calitatii lucrarilor

1.7.1. Verificarea calitatii materialelor

Verificarea calităţii materialelor se va face pe tot timpul executării conform prevederilor normelor în
vigoare.

La balastul folosit granulaţia trebuie sa corespunda prevederilor din proiect. Rezultatele se
menţionează în PV de lucrări ascunse întocmite de beneficiar şi executant.

Verificarea se va face de laboratorul de şantier sau laboratorul central al întreprinderii constructoare,
iar determinările care nu pot fi efectuate de aceştia se vor efectua  de către un laborator de specialitate.

1.7.2. Verificarea elementelor geometrice

Suprafaţa straturilor de fundaţie şi de bază se va verifica conform STAS 6400-84.
Grosimea stratului de bază şi de fundaţie trebuie să corespundă datelor prezentate în proiectul de

execuţie.
Abaterile limită la grosime  pot fi de maximum +/-20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se străpunge stratul la

fiecare 200 m de strat executat.
Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat

recepţiei.
Panta transversală a fundaţiei de balast amestec optimal este cea a îmbrăcămintei sub care se execută,

prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu +/-0,5 cm diferite de cele admisibile pentru
îmbrăcămintea respectivă.

Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:
- în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulaţie şi nu pot

fi mai mari de 2 cm faţă de cotele proiectate;
- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect şi

denivelările pot fi cu 5 cm diferite de cele admisibile.

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

1.7.3. Verificarea executiei lucrarilor

Se verifică compactarea patul platformei conform STAS 9850-89, prin verificarea gradului de
compactare D, cu relaţia:

- pd – densitatea medie în stare uscată
- pd max – densitatea maximă în stare uscată, determinată în laborator prin metoda Proctor.

Gradul de compactare minim este Dmin = 100%.

100x
p

p
D

maxd

d
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Se va face o determinare la fiecare 100 m de platformă şi rezultatele se vor menţiona în PV de lucrări
ascunse semnate de beneficiar şi executant.

Se verifică compactarea straturilor de fundaţie şi de bază conform STAS 6400-84.
Straturile de fundaţie din balast amestec optimal trebuie compactate până la realizarea densităţii

maxime determinată prin încercarea Proctor modificată conform STAS 1913/13-83.
Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie se consideră realizată dacă valorile

deflexiunilor măsurate nu depăşesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în Tabelul 5 (conform CD 31-
2002).

Tabelul 5.

Grosimea stratului
de fundaţie din
balast
cm

Valorile deflexiunii admisibile
Stratul superior al terasamentelor alcătuit din:
Strat de forma Pământuri de tipul conform STAS 1243-88

Conform
STAS 12.253-84

Nisip prăfos
Nisip argilos
(P3)

Praf nisipos
Praf argilos
Praf (P4)

Argilă
Argilă nisipoasă
Argilă prăfoasă (P5)

30 140 210 225 250
Nota:  1. Valorile deflexiunilor admisibile sunt determinate pentru balasturi de tip 2, 3 şi 4 având

Edef = 600-700 daN/cmp conform instrucţiunilor PD 177-2001.
2. Pentru balasturi de tip 1, 5 şi 6 având Edef = 450-550 daN/cmp, valorile deflexiunilor

admisibile, date în tabel se sporesc cu 10%.

Tabelul 6.

Tip balast

Compoziţie granulometrică Modulul de deformaţie
de calcul
daN/cmp

Fracţiuni
sub 0,2 mm
%

Fracţiuni
0-7,1 mm
%

Fracţiuni
31-71 mm
%

1 1…5 15…20 35…60 550
2 1…7 20…30 25…50 600
3 1…9 30…40 15…40 700
4 2…10 40…50 10…35 600
5 2…15 50…60 5…25 500
6 2…18 60…70 2…20 450

Toate operaţiile care privesc controlul calităţii materialelor şi al execuţiei lucrărilor vor fi urmărite şi
verificate de beneficiar.

Rezultatele tuturor măsurătorilor, determinările şi verificările executate vor fi ţinute la zi în
documentaţia de execuţie a şantierului, ce va constitui documentaţia de control în vederea recepţiei
lucrărilor.

Întocmit,
ing. Ionut Panaitescu
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1. FUNDAŢII DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL

1.1. Condiţii tehnice
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia straturilor de

fundaţie și de baza din piatră spartă amestec optimal din sistemul rutier.
Sunt cuprinse condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele folosite de stratul de

piatră spartă amestec optimal executat.

1.2. Prevederi generale

Stratul din piatră spartă amestec optimal se execută pe o fundaţie din balast.
Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat

efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea proiectantului, verificări suplimentare faţă de

prevederile prezentului caiet de sarcini.
Se recomandă ca beneficiarul, să asigure prin contract de asistenţă tehnică cu un laborator de

specialitate verificarea prin sondaj a rezultatelor determinărilor înregistrate de laboratorul antreprenorului.
Rezultatele verificărilor se vor consemna într-un “Studiu de Asistenţă Tehnică”, care va fi ataşat la Cartea
Construcţiei.

În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de Sarcini, proiectantul va
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.

1.3. Agregate naturale

Pentru execuţia fundaţiilor din piatră spartă amestec optimal se utilizează următoarele agregate:
Piatră spartă amestec optimal 0-63 mm sau 0-40 mm.
Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau îngheţ. Se interzice

folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase.
Piatra sparta amestec optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-40

şi 40-63, fie direct de la concasare, dacă îndeplineşte condiţiile din Tabelul 1 şi granulozitatea conform
Tabelul 2 şi Figura 1. Amestecul pe şantier se realizează într-o instalaţie de nisip stabilizat prevăzută cu
predozator cu patru compartimente.

Tabelul 1. Piatra sparta amestec optimal-Conditii de admisibilitate

CARACTERISTICI Condiţii de admisibilitate

Sort 0-40 0-63

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

3
3... 14
42...65
-
20... 40

3
2. ..14
35. ..55
-
20... 40

Granulozitate să se înscrie între limitele dinTabelul 2 şi conform
Figura 1

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

Uzura cu maşina tip Los Angeles (LA) %, max. 30

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

6 pentru split 3 pentru piatră spartă mare 40-63

Tabelul 2. Piatra sparta amestec optimal-Granulozitate

Domeniu de
granulozitate

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

0,02 0,1 0,2 1 4 8 16 25 40 63
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0.... 40 infer. 0 2 3 12 28 42 60 75 90 -

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

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

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

Agregatele se vor aproviziona din timp în depozitul şantierului pentru a se asigura omogenitatea şi
constanta calităţii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii în operă se va face numai după ce analizele de laborator
au arătat că acestea au calitatea corespunzătoare.
Site cu ochiuri pătrate, conform SREN 933:2012 – 2 mm d = 0,8 d .

Zona granulometrica a amestecului optimal de piatra sparta 0-63

Figura 1. Zone granulometrice pentru piatra sparta

În timpul transportului de la Furnizor la şantier şi al depozitării, agregatele trebuie ferite de
impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi şi păstrate în condiţii care să
le ferească de împrăştiere, impurificare sau amestecare.

Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel: într-un dosar vor fi cuprinse
certificatele de calitate emise de Furnizor şi într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele
determinărilor efectuate de laboratorul şantierului.
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În cazul în care la verificarea calităţii amestecului de piatră spartă amestec optimal aprovizionată,
granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din Tabelul 2, acesta se corectează cu sorturile
granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative prevăzute.

1.4. Apa

Apa necesară realizării straturilor de fundaţie poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse,
dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.

1.5. Controlul calităţii agregatelor înainte de realizarea straturilor de fundaţie
Controlul calităţii se face de către Antreprenor prin laboratorul său în conformitate cu prevederile

cuprinse în Tabelul 3.

Tabelul 3

ACŢIUNEA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU
CARACTERISTICILE CARE SE
VERIFICĂ

FRECVENŢA MINIMĂ
METODE DE
DETERMINARE CONF.La aprovizionare

la locul de
punere în
operă

0 1 2 3
Examinarea datelor înscrise în
certificatul de calitate sau certificatul
de garanţie

la fiecare lot aprovizionat - -

Corpuri străine:
argilă bucăţi
argilă aderentă
conţinut de cărbune

în cazul în care se observă
prezenţa lor

Ori de câte ori
apar factori de
impurificare

STAS 4606-80

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

O probă la max. 1000 mc pentru
fiecare sursă 1000

-

Granulozitatea sorturilor 0 probă la max. 1000 mc pentru
fiecare sort şi sursă

- SREN 13450:2003 și SREN
13450:2003/ AC:2004

Forma granulelor pentru piatră spartă
Coeficient de formă

O probă la max. 1000 t pentru
fiecare sort şi fiecare sursă

- SREN 13450:2003 și SREN
13450:2003/ AC:2004

Echivalentul de nisip (EN numai la
produse de balastieră)

O probă la max. 500 mc pentru
fiecare sursă

- SREN 13450:2003 și SREN
13450:2003/ AC:2004

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

O probă la max. 500 mc pentru
fiecare sursă

-
STAS 4606-80

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

O probă la max.1000 mc pentru
fiecare sort de piatră spartă şi
sursă

-
SREN 13450:2003 și SREN
13450:2003/ AC:2004

Uzura cu maşina tip Los Angeles O probă la max. 1000 mc pentru
fiecare sort si fiecare sursă

- SREN 13450:2003 și SREN
13450:2003/ AC:2004

1.6. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale amestecului optimal de piatră spartă se stabilesc de către un
laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie.

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabileşte:
- - greutate volumică în stare uscată, maxima exprimată în g/cm3 ;
- - Wopt P.M.- umiditatea optimă de compactare, exprimată în %.

1.7. Caracteristicile efective de compactare

Caracteristicile  efective  de  compactare se  determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate
din lucrare şi anume:

duef - greutatea volumică în stare uscată efectivă, exprimată în g/cm3
Wef - umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului de compactare,

gc.
La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare de 100%.
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1.8. Realizarea straturilor de fundaţie
La execuţia stratului de fundaţie va trece numai după recepţionarea lucrărilor de fundaţie din balast,

în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.
Înainte de începerea lucrărilor de fundaţie se vor verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele

necesare punerii în operă a straturilor de fundaţie.
În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu nisip sau cu piatră spartă se vor lua măsuri de

a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în lucru, funcţie de sursa folosită, acestea
fiind consemnate în registrul de şantier.

1.9. Caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor din piatra sparta

Înainte de începerea lucrărilor Antreprenorul este obligat să efectueze experimentarea executării
straturilor de fundaţie.

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundaţie - strat de fundaţie din piatră spartă
amestec optimal 0-63 (sau 0-40mm) peste stratul de fundaţie prevăzut în proiect.

În toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane de probă în lungime de min. 20 m cu
lăţimea de cel puţin 3,50 m (dublul lăţimii utilajului de compactare).

Tronsoanele de proba vor fi realizate pe amplasamentul lucrării.
Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiţii de execuţie curentă pe şantier, a componentei

atelierului de compactare şi a modului de acţionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut
prin caietul de sarcini, dacă grosimea prevăzută în proiect se poate executa într-un singur strat sau două şi
reglarea utilajelor de răspândire, pentru realizarea grosimii respective cu o suprafaţare corectă.

Compactarea de probă pe tronsoanele experimentale se va face în prezenţa proiectantului efectuând
controlul compactării prin încercări de laborator sau pe teren, după cum este cazul, stabilite de comun acord.

În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, Antreprenorul va trebui să
realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a componenţei utilajului de compactare
folosit.

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume:
grosimea maximă a stratului fundaţiei ce poate fi executat pe şantier;
condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea de

compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare = Q/S
Q - volumul materialului pus în operă, în unitatea de timp (ore, zi, schimb), exprimat în mc
S - suprafaţa compactată în intervalul de timp dat, exprimată în mp
În cazul când se foloseşte tandem de utilaje de acelaşi tip, suprafeţele compactate de fiecare utilaj se

cumulează.
Compactarea se consideră terminată dacă roţile ruloului nu mai lasă nici un fel de urme pe suprafaţa

fundaţiei de piatră spartă, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate în faţa ruloului nu mai
pătrund în stratul de fundaţie şi sunt sfărâmate, fără ca stratul de fundaţie să sufere dislocări sau deformări.

Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă pentru restul
lucrărilor.

Caracteristicile obţinute pe sectorul experimental se vor consemna în registrul de şantier pentru a
servi la urmărirea calităţii lucrărilor ce se vor executa.

Aşternerea şi nivelarea se fac la şablon cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect.
Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de

laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire uniformă evitându-se
supraumezirea locală.

Compactarea stratului de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectându-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare,
tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare.

Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după compactarea straturilor de
fundaţie din piatră spartă mare sau din piatră spartă amestec optimal se corectează cu material de aport şi se
recompactează.

Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se decapează după contururi regulate, pe toată grosimea
stratului, se completează cu acelaşi tip de material, se renivelează şi apoi se cilindrează din nou.

Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă amestec optimal îngheţată.
Este interzisă de asemenea aşternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un strat de

zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă.
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1.10. Controlul calităţii compactării straturilor de fundaţie
În timpul execuţiei straturilor de fundaţie de balast şi piatră spartă mare 63-80, sau din piatră spartă

amestec optimal, se vor face verificările şi determinările arătate în Tabelul 4, cu frecvenţa menţionată în
acelaşi tabel.

În ce priveşte capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie aceasta se determină prin
măsurător cu deflectometrul cu pârghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi
deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide, indicativ CD 31-
2002.

Laboratorul  Antreprenorului  va  ţine următoarele  evidenţe  privind calitatea stratului executat:
- compoziţia granulometrică a agregatelor;
- caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate

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

Tabelul 4. Verificari si determinari pentru straturile de fundatie

1.11. Condiţii tehnice, reguli şi metode de verificare
Grosimea stratului de fundaţie este cea din proiect.
Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ±20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la

fiecare 1500 mp suprafaţă de platformă.
Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat

recepţiei.
Lăţimea stratului de fundaţie este cea prevăzută în proiect.
Abaterile limită la lăţime pot fi ±5 cm.
Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.
Panta transversală a stratului de fundaţie este cea a îmbrăcăminţii sub care se execută, prevăzută în

proiect.
Abaterea limită la pantă este ±4%, în valoare absolută şi va fi măsurată la fiecare 25 m.
Declivităţile  în  profil longitudinal sunt aceleaşi ca şi cele ale îmbrăcăminţilor sub care se execută.
Abaterile limită la cotele fundaţiei, faţă de cotele din proiect pot fi ±10 mm.

Nr. crt.
DETERMINAREA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE CARE
SE VERIFICĂ

FRECVENŢE MINIME LA
LOCUL DE PUNERE ÎN
LUCRU

METODE DE
VERIFICARE
CONFORM

a încercarea Proctor modificată
- strat piatră spartă amestec optimal -

STAS 1913/13-83

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

minim 3 probe la o suprafaţă de
2000 mp de strat

STAS 1913/1-82

3. Determinarea grosimii stratului compactat - toate
tipurile de straturi

minim 3 probe la o suprafaţă de
2000 mp de strat

-

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

zilnic -

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

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

STAS 1913/15-75
STAS 12288-85

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

minim 3 încercări la o suprafaţă
de 2000 mp

STAS 6400-84

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

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

Normativ
CD 31-2002
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1.12. Condiţii de compactare
Straturile de fundaţie din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până la realizarea

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

pentru drumurile din clasele tehnice IV şi V
- 98%, în cel puţin 93% din punctele de măsurare;
- 95%, în toate punctele de măsurare.

Capacitatea portantă la nivelul superior al straturilor de fundaţie se consideră realizată dacă valorile
deformaţiilor elastice măsurate, nu depăşesc valoarea deformaţiilor elastice admisibile, care este de 250
sutimi de mm.

1.13. Caracteristicile suprafeţei stratului de fundaţie
Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime

astfel:

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

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

1.14. Pregătirea stratului suport

1.14.1. Recepţia pe faza determinantă

Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind
controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii .privind controlul
statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor
volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate şi toate
verificările sunt efectuate.

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie si calitative
impuse de proiecte şi de caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe parcursul execuţiei de către
organele de control.

În urma acestei recepţii se încheie "Proces verbal" de recepţie pe fază în registrul de lucrări ascunse.

1.14.2. . Recepţia preliminară, la terminarea lucrărilor

Recepţia preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se va face
în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

1.15. Referinţe normative fundaţii de piatră spartă amestec optimal
I.ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000
- publicat în MO 397/24.08.2000

- Norme metodologice privind condiţiile de închidere   a   circulaţiei
şi   de   instruire   a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de
lucrări  în  zona  drumului  public   şi/sau pentru protejarea drumului.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor.
Ordin AND nr. 116/1999 - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de

întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor.
II. NORMATIVE TEHNICE
CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a

capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide.
III. STANDARDE
SR EN 13242:2013 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare

în lucrări de inginerie civilă şi în construcţia de drumuri.

STAS 1913/1-82 - Teren de fundare. Determinarea umidităţii.
STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
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Încercarea Proctor.
STAS 1913/15-75 - Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren.
STAS 6400-84 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice

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

dispozitivul cu con şi nisip.
STAS 1709/1-90 - Adâncimea de îngheț în complexul rutier.

STAS 1709/2-90 - Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț.
STAS 2914-84 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice enerale de calitate
STAS 9850-89 - Verificarea compactării terasamentelor
STAS 8840-83 - Lucrări de drumuri. Straturi de fundații din pământuri stabilizate

mecanic
STAS 10473/2-86 - Lucrări de drumuri. Structuri rutiere din agregate naturale sau

pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici
STAS 10796/1-77 - Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea

apelor. Prescripții generale de proiectare

Întocmit,
ing. Ionut Panaitescu
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1. MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA CALD

1.1. Obiect şi domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind îmbrăcăminţile bituminoase rutiere,

executate la cald, din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale, filer şi bitum neparafinos şi cuprinde
condiţiile tehnice de calitate prevăzute în AND 605/2016, care trebuie să fie îndeplinite la prepararea,
transportul, punerea în operă şi controlul calităţii materialelor şi straturilor executate.

Tipul de îmbrăcăminte bituminoasă cilindrată la cald se stabileşte în proiect de către Proiectant.
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplică îmbrăcăminţilor executate din mixturi cu nisipuri

bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate.

1.2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice

Îmbrăcăminţile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate la
cald, fiind alcătuite, în general, din două straturi şi anume:
- stratul superior, de uzură, la care se utilizează următoarele tipuri de mixturi asfaltice:

- BA – beton asfaltic conform SR EN 13108-1
- MAS – mixturi asfaltice stabilizate de tip ,stone mastic asfalt’, cu schelet mineral robust

stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108-5
- MAP – mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea

apei şi reducerea volumului de zgomot, conform SE EN 13108-7
- BAR – betoane asfaltice rugoase

Tabelul 1. Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura

Nr. Crt.
Clasa tehnica Stratul de uzura

a drumului
Tipul si simbolul mixturii asfaltice cu dimensiunea maxima a garnulei
de 16 mm

1 I, II
Mixtura asfaltica stabilizata
Mixtura asfaltica poroasa

2 III
Mixtura asfaltica stabilizata
Mixtura asfaltica poroasa
Beton asfaltic

3 IV

Mixtura asfaltica stabilizata
Beton asfaltic
Beton asfaltic cu pietris concasat

4 V

Beton asfaltic

Beton asfaltic cu pietris concasat
- stratul inferior, de legătură, la care se utilizează următoarele tipuri de mixturi asfaltice:

- BAD – betoane asfaltice deschise, conform SR EN 13108-1

Tabelul 2. Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura

Nr. Crt.
Clasa tehnica
a drumului

Stratul de legatura
Tipul si simbolul mixturii asfaltice cu dimensiunea maxima a
garnulei de 22.4 mm

1 I, II, III Beton asfaltic deschis cu criblura

2 III, IV
Beton asfaltic deschis cu criblura
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat

3 V
Beton asfaltic deschis cu criblura
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat

Mixturile asfaltice prevăzute pentru execuţia stratului de bază, vor fi mixturi asfaltice performante,
rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini.
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Pentru stratul de bază se prevăd betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN 13018-
1.

Tabelul 3.Mixturi asfaltice pentru stratul de baza

Îmbrăcăminţiile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură şi legătură se aplică pe :
- Straturi de bază din mixturi asfaltice executate la cald, conform AND 605/2016.
- Straturi de bază din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau lianţi puzzolanici, conform STAS
10473/1 şi reglementărilor tehnice în vigoare.
- Straturi de bază din macadam şi piatră spartă, conform SR 179:1995 şi SR 1120:1995.
- Imbrăcăminte din beton de ciment existentă.

1.3. Agregate

Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform specificaţiilor SR EN
13043:2003.

Cerinţele privind valorile limită ale caracteristicilor fizice-mecanice pentru agregatele utilizate la
fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate în Tabelul 8,

Tabelul 9,
Tabelul 10,

Tabelul 11, astfel:

- cribluri, conform AND 605/2016, Tabelul 4;
- nisip de concasaj, conform AND 605/2016, Tabelul 5;
- pietrişuri, AND 605/2016, Tabelul 6;
- nisip  natural, conform AND 605/2016,Tabelul 7.

Tabelul 4. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.
crt.

Caracteristica Conditii de calitate / sort Metode de
incercare4-8 8-16(12.5) 16-31.5(20)

1 Continut de granule in afara sortului:
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
- trecere pe ciurul inferior (dmin), %,
max.

1-10
10

SR EN 933-1

2 Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) SR EN 933-3
3 Indice de forma, %, max. 25 (SI25) 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 (f1,0) 0,5 (f0,5) 0,5 (f0,5) SR EN 933-1

6 Rezistenta la
fragmentare,
coeficient LA, %,
max

Clasa tehnica I -
III

20( LA20) SR EN 1097-2

Clasa tehnica IV
- V

25(LA25)

7 Rezistenta la uzură
(coeficient micro-

Clasa tehnica I -
III

15 (MDE 15) SR EN 1097-1

Nr. Crt.
Clasa tehnica Stratul de baza

a drumului
Tipul si simbolul mixturii asfaltice cu dimensiunea maxima a
garnulei de 31.5 mm

1 I, II Anrobat bituminos cu criblura

2
III, IV

Anrobat bituminos cu criblura
Anrobat bituminos cu pietris concasat

3 V
Anrobat bituminos cu criblura
Anrobat bituminos cu pietris concasat

Anrobat bituminos cu pietris sortat
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Deval), %, max. Clasa tehnica IV
- V

20 (MDE 20)

8 Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10
cicluri de inghet-dezghet
- pierderea de masă (F), %, max.
- pierderea de rezistenŃă (JSLA), %, max.

2 (F2)
20

SR EN 1367-1

9 Rezistenta la actiunea sulfatului de
magneziu, % max

6 SR EN 1367-2

10 Continut de particule total sparte, %, min.
(pentru cribluri provenind din roci
detritice)

95 (C95/1) SR EN 933-5

Forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de
formă.

Tabelul 5. Nisip de concasaj 0-4mm, utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.
crt.

Caracteristica Conditii de calitate Metoda de incercare

1 Continut de granule in afara sortului
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 10 SR EN 933-1

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

- corpuri straine Nu se admit vizual
4 Continut de particule fine sub 0,063mm,

%, max.
10 (f10) SR EN 933-1

5 Calitatea particulelor fine (valoarea de
albastru), max.

2 SR EN 933 -9

Pentru un continut de particule fine mai mic de 3%, nu este necesară efectuarea unei incercări cu albastru de
metilen pentru aprecierea calitătii acestora.

Tabelul 6. Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.
crt.

Caracteristica Pietris sortat/sort Pietris concasat/sort Metoda de
incercare4-8 8-16

12.5)
16-
31.5(20)

4-8 8-16
(12.5)

16-
31.5(20)

1 Continut de granule in afara
sortului:
- rest pe ciurul superior (dmax), %,
max.
- trecere pe ciurul inferior (dmin),
%, max.

1-10

10 (Gc 90/10)

1-10

10 (Gc 90/10)

SR EN 933-1

2 Continut de particule sparte, %,
min.

- 90 (C90/1) SR EN 933-5

3 Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) 25 (A25) SR EN 933-3
4 Indice de forma, %, max. 25 (SI25) 25 (SI25) SR EN 933-4
5 Continut de impurităti - corpuri

străine
Nu se admit Nu se admit SR EN 933-7

si vizual
6 Continut in particule fine sub

0,063 mm, %, max.
1,0
(f1,0)

0,5
(f0,5)

0,5
(f0,5)

1,0
(f1,0)

0,5
(f0,5)

0,5
(f0,5)

SR EN 933-1

7 Calitatea particulelor fine
(valoarea de albastru), max.

2 2 -

8 Rezistenta la
fragmentare,
coeficient LA,
%, max

Clasa tehnica I -
III -

20(LA20) SR EN 1097-2

Clasa tehnica
IV - V

25(LA25) 25(LA25)

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

Clasa tehnica I -
III - 15(MDE15)

SR EN 1097-1

Clasa tehnica
IV - V

20(MDE20)
20(MDE20)

10 Sensibilitatea la inghet-dezghet 2 (F2) 2 (F2) SR EN 1367-1
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- pierderea de masă (F), %, max.
11 Rezistenta la actiunea sulfatului de

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

Forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă, incercarea de
referintă fiind indicele de forma.

Tabelul 7. Nisip natual 0-4mm utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.
crt.

Caracteristica Conditii de calitate Metoda de incercare

1 Continut de granule in afara sortului
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 10 SR EN 933-1

2 Granulozitate continua SR EN 933-1
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 *
4 Continut de impuritati:

- corpuri straine

-continut de humus, max.

Nu se admit

galben

SR EN 933-7  si
vizual
SR EN 1744

5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %
min.

85 SR EN 933-8

6 Continut de particule fine sub 0,063mm,
%, max.

10 (f10) SR EN 933-1

7 Calitatea particulelor fine (valoarea de
albastru), max.

2 SR EN 933 -9

* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia Un = d60/d10 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trece 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;
d10 = diametrul ochiului sitei prin care trece 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii;

Agregatele vor respecta şi condiţia suplimentară privind conţinutul maxim de granule alterate, moi,
friabile, poroase şi vacuolare, de 5%.

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatelor a fragmentelor de rocă alterată, moi,
friabile, şi vacuolare. Masa granulelor selectată astfel nu trebuie să depăşască procentul de 5% din masa
agregatului formată din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

Pietrişurile concasate utilizate la execuţia stratului de uzură vor indeplini cerinţele de calitate din tabelul
4 al AND 605/2016.

În mod excepţional, cu acordul proiectantului şi al beneficiarului, pietrişul concasat se va putea utiliza şi
la execuţia stratului de legătură la drumurile de clasă tehnică III, cu condiţia ca acesta să indeplinească cerinţele
din tabelul 4 al AND 605/2016.

Agregatele de balastieră, folosite la realizarea mixturilor asfaltice, trebuie sa fie curate, spălate în
totalitate. În cazul contaminării la transport-depozitare acestea vor fi spălate înainte de utilizare.

Fiecare tip şi sort de agregate trebuie depozitat separat în silozuri, prevăzute cu platforme betonate,
având pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea amestecării şi impurificării agregatelor.

1.4. Filer

Filerul care se utilizează la îmbrăcăminţi rutiere bituminoase este de calcar sau de cretă, conform STAS
539-79 şi SR EN 13043:2003, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- fineţea (conţinutul în parţi fine 0,1 mm) min. 80%
- umiditatea max. 2%
- coeficientul de hidrofilie max. 1%.

Filerul se depozitează  în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de cretă şi filer de

var stins în pulbere.

1.5. Lianţi
Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt:

- bitum de clasa 35/50, 50/70 şi 70/100, conform SR EN 12591:2009 + Anexa Naţională NB şi art. 30,
respectiv 31;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraţie 25/55), clasa 4 (penetraţie 45/80) şi clasa 5 (penetraţie
40/100), conform SR EN 14023:2010 + Anexa Naţională NB şi art. 31.
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Lianţii se selectează în funcţie de penetraţie, îm concordanţă cu zonele climatice, şi anume:
- pentru zonele calde se utilizează bitumurile 35/50 şi 50/70 şi bitumuri modificate 25/55 şi 45/80;
- pentru zonele reci se utilizează bitumurile 70/100 şi bitumurile modificate 40/100;
- pentru mixturi stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zonă, se utilizează bitumurile 50/70 şi bitumurile
modificate 45/80.

Bitumurile tip 35-50 se pot utiliza în straturile de bază şi de legătură.
Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591:2009 + Anexa Naţională NB şi SR EN 14023:2010 + Anexa
Naţională NB, bitumul trebuie să prezinte condiţia suplimentară de ductibilitate la 25°C (determinată conform
SR 61):

- mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 şi 70/100;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;
- mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT;
- mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT;
- mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT;

Bitumul rutier neparafinos şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de minim
80% faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. Adezivitatea se determină conform SR 10696
şi/sau SR EN 12697-11:2012. Pentru agregatele de balastieră, adezivitatea se va determina obligatoriu atât prin
metoda cantitativă (conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11:2012) cât şi prin metoda calitativă, conform NE
022/2003. Se va lua în considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasă.

Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, pe tipuri de bitum, în
conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, respectiv specificaţiilor tehnice de depozitare ale staţiilor
de mixturi asfaltice. Perioada şi temperatura de stocare va fi aleasă în funcţie de specificaţiile producătorului,
astfel încât caracteristicile iniţiale ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării mixturii. Se
recomandă ca la stocare temperatura bitumului să fie  de 120°C....140°C, iar cel modificat de minim 140°C.

Pentru amorsare se utilizează emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă conform SR 8877-1:2007
şi SR EN 13808:2013.

1.6. Aditivi

În vederea atingerii performanţelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinţelor se pot utiliza aditivi, cu
caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Aceşti aditivi pot fi adăugaţi direct în
bitum, cum sunt  agenţii de adezivitate sau aditivii de mărire a lucrabilităţii, fie în mixtura asfaltică, cum sunt
fibrele minerale sau organice, polimeri.

Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de către un laborator
autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind în funcţie de realizarea cerinţelor de performanţă specificate.

Aditivii utilizaţi la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bază un standard, un agrement tehnic
european (ATE) sau un document de declarare şi evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan naţional.

1.7. Controlul calităţii materialelor înainte de anrobare
Materialele destinate fabricării mixturilor asfaltice pentru îmbrăcăminţile bituminoase, se verifică în

conformitate cu prescripţiile din standardele în vigoare ale materialelor respective şi AND 605/2014. Cap. 3,
pentru asigurarea condiţiilor din prezentul caiet de sarcini.

1.8. Compoziţia mixturilor
Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii şi

materialele granulare. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri
sunt prezentate în tabelul de mai jos, astfel:

Tabelul 8. Compozitia mixturilor

Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

Mixtură asfaltică stabilizată (MAS)
- criblură
- nisip de concasare sort 0-4
- filer

Mixtură asfaltică poroasă (MAP)
- criblură
- nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4
- filer
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Beton asfaltic cu criblura BA
- criblură - nisip de concasare sort 0-4
- nisip natural sort 0-4
- filer

Beton asfaltic cu pietriş  concasat  (BAPC)
- pietriş concasat
- nisip de concasare sort 0-4
- nisip natural sort 0-4
- filer

Beton asfaltic deschis cu criblură
(BAD)

- criblură
- nisip de concasare sort 0-4
- nisip natural sort 0-4
- filer

Beton asfaltic deschis cu pietriş  concasat  (BADPC)
- pietriş concasat
- nisip de concasare sort 0-4
- nisip natural sort 0-4
- filer

Beton asfaltic deschis cu pietriş  sortat  (BADPS)
- pietriş
- nisip de concasare sort 0-4
- nisip natural sort 0-4

Anrobat bituminos cu criblură
AB

- criblură
- nisip de concasare sort 0-4
- nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de concasare)
- filer

Anrobat bituminos cu pietriş concasat  ABPC
- pietriş concasat
- nisip de concasare sort 0-4
- nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de concasare)
- filer

Anrobat bituminos cu pietriş sortat  ABPS
- pietriş sortat
- nisip natural sort 0-4
- filer

La betoanele asfaltice destinate stratului de uzură şi la betoanele asfaltice deschise pentru stratul de
legătură se foloseşte nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total
de nisipuri, nisipul natural este în proporţie de maxim:

- 25% pentru BA 12,5, BA 16
- 50% pentru BAD 20, BADPC 25, BADPS 25

Limitele procentelor de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de agregate pentru mixturile
destinate straturilor de uzură şi legătură sunt conform

Tabelul 9 pentru mixturile tip beton asfaltic şi  conform
Tabelul 10 pentru mixturile asfaltice stabilizate.

Tabelul 9. Limitele procentelor de agregate si filer

Nr.
Crt.

Fractiuni de
agregate
naturale
din amestecul
total

Strat de uzura Strat de legatura Strat de baza

BA 8
BAP
C8

BA 11.2
BAPC
11.2

BA 16 BAPC
16

BAD
22.4

BADPC
22.4

BADPS
22.4

AB22.4,
ABPC22.4,
ABPS22.4

AB31.5,
ABPC31.5,
ABPS31.5

1

Filer si
fractiuni din
nisipuri sub
0.1 mm, %

9...18 8…16 8…15 8…15 5…10 4…9 4…9

3...8

3…12

2

Filer si nisip
fractiunea
(0.1…4) mm,
%

Diferenta pana la 100

3
Cribluri cu
dimensiunea
peste 4 mm, %

22…
44

34…58 36…61 - 55…72 - - -

3
Pietris
concasat cu
dimensiunea

- - - 15…34 - 39...58 - -
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peste 8 mm, %

5

Pietris sortat
cu
dimensiunea
peste 8 mm, %

- - - - - - 39...58 -

6

Agregate
naturale cu
dimensiunea
peste 4 mm, %

- - - - - - - 37...66

Tabelul 10. Caracteristici granulometrice ale mixturilor asfaltice stabilizate

Nr. Crt. Caracteristica
Strat de uzura
MAS
11.2

MAS 16

1 Fractiuni de agregate naturale din amestecul total

1.1
Filer si fractiuni din
nisipuri sub 0.1 mm, %

9…13 10…14

1.2
Filer si nisip fractiunea
0.1…4 mm, % Diferenta pana la 100

1.3
Cribluri cu dimensiunea
peste 4 mm, %

58…70 63…75

2 Granulometrie, treceri pe site cu ochiuri patrate, %
Sita de 22.4 mm - 100
Sita de 16 mm 100 90…100
Sita de 11.2 mm 90…100 71...81
Sita de 8 mm 50...65 44…59
Sita de 4 mm 30…42 25…37
Sita de 2 mm 20…30 17…25
Sita de 1 mm 16…22 16…22
Sita de 0.125 mm 9…13 10…14
Sita de 0.063 mm 8…12 9…12

Limitele procentelor de agregate naturale şi filer în cazul mixturilor tip anrobat bituminos AB22.4, AB
31.5, ABPCC 22.4, ABPCC 31.5, ABPC 22.4, ABPC31.5, ABPCS 22.4, ABPCS 31.5 vor respecta următoarele
prevederi generale:

- filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,1 mm 3.....12%
- agregate cu dimensiunea de 4 mm  37....66%

Tabelul 11. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip beton asfaltic exprimata in treceri prin site cu
ochiuri patrate

BA 8

BAPC 8

BA 11.2
BAPC
11.2

BA 16
BAPC 16

BAD 22.4
BADPC 22.4
BADPS 22.4

AB 22.4
ABPC 22.4
BADPS 20

AB 31.5
ABPC 31.5
ABPS 31.5

Marimea ochiului
sitei, conform
SR EN 933-2, mm
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 42…61 54…74
4 56...78 52…66 39…64 28…45 28…45 37…60
2 38...55 35…50 27…48 20…35 20…35 22…47
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0.125 9...18 8…16 8…15 5…10 5…10 3…12
0.063 7...11 5…10 7…11 3...7 3…7 2…7

Tabelul 12. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice poroase MAP 16

Site cu ochiuri patrate Treceri, %
22.4 mm 100
16 mm 90…100
2 mm 8…12
0.063 mm 2…4

Conţinutul  optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de către un laborator de
specialitate autorizat sau acreditat ţinând cont de recomandările din SR EN 13108. Acesta nu va putea fi
acceptat decât cu aprobarea proiectantului şi a beneficiarului.

Tabelul 13. Continut recomandat de liant conform AND 605/2016

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice
Continutul de liant,

Min % in mixtura

Uzura (rulare)

MAS 11.2 6.0

MAS 16 5.9

BA 8/ BAPC 8 6.3

BA 11.2 / BAPC 11.2 6.0
BA 16 5.7

BAPC 16 5.7
MAP 16 4

Legatura
(binder)

BAD 22.4
4.2BADPC 22.4

BADPS 22.4

Baza
AB 31.5/ AB 22.4

4.0ABPC 31.5 / AB 22.4
ABPS 31.5

În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiţi aditivi, aceştia se utilizează conform agrementelor
tehnice precum şi reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.

Formula de compoziţie (reţeta) va fi stabilită pentru fiecare categorie de mixtură, şi va fi susţinută de
studiile şi incercările efectuate, împreună cu rezultatele obţinute. Aceste studii comportă incercări pentru cinci
conţinuturi de liant repartizate de o parte şi de alta a conţinutului de liant recomandat (calculat), dar nu în afara
limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%, conform Tabelul 14.

Tabelul 14. Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

Nr. crt. Natura controlului/incercării
si frecvența incercării

Caracteristicile verificate
și limitele de incadrare

Tipul mixturii asfaltice

1. Incercări inițiale de tip
(validarea in laborator)

Conform
Tabelul 15

Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate
stratului de uzură, de legătură si de bază cu
excepția mixturilor asfaltice stabilizate

Conform Tabelul 16 Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate
stratului de uzură, cu excepția mixturilor
poroase, pentru clasa tehnică a drumului I,
II, III,IV

Conform
Tabelul 17 si Tabelul
18Tabelul 19

Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate
stratului de legătură si de bază, conform
prevederilor din acest
normativ pentru clasa tehnică a drumului I,
II, III, IV .

Conform Tabelul 19 Mixturile asfaltice MAS indiferent de clasa
tehnică a drumului.
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Conform Tabelul 20 Mixturile asfaltice poroase MAP indiferent
de clasa tehnică a drumului.

2. Incercări inițiale de tip
(validarea in producție)

Idem punctul 1 La transpunerea pe stația 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.

3. Verificarea caracteristicilor
mixturii asfaltice prelevate
in timpul execuției:
- frecvența 1/400 tone mixtură
asfaltică fabricată sau cel puțin o
dată pe zi.

Compoziția mixturii
conform Art.104, si Art.
105

Toate tipurile de mixtură asfaltică pentru
stratul de uzură, de legătură si
de bază.

Caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform
Tabelul 15

Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate
stratului de uzură, de
legătură si de bază cu excepția mixturilor
asfaltice stabilizate.

Conform Tabelul 19 Mixturi asfaltice stabilizate.
Caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel
15 si volum de goluri pe
cilindri Marshall -
Conform Tabelul 20

Mixturi asfaltice poroase MAP.

4. Verificarea calității stratului
executat :
- o verificare pentru fiecare 10
000 m2 executați ,
- min. 1 / lucrare, in cazul
lucrărilor cu suprafață mai mică
de 10 000 m2

Conform
Tabelul 21

Toate tipurile de mixtură asfaltică pentru
stratul de uzură, de legătură si de bază .

5. Verificarea rezistenței stratului
la deformații permanente pentru
stratul executat:
- o verificare pentru fiecare 10
000 m2 executați ,
- min. 1 / lucrare, in cazul
lucrărilor cu suprafața mai mică
de 10 000 m2

Conform pentru rata de
ornieraj si/sau adancime
făgaş , cu respectarea art.
63 si art. 64

Toate tipurile de mixtură asfaltică destinate
stratului de uzură, pentru drumurile de clasă
tehnică I, II si III,
IV.

6. Verificarea modulului de
rigiditate
- o verificare pentru fiecare 10
000 m2 executați ,
- min. 1 / lucrare, in cazul
lucrărilor cu suprafața mai mică
de 10 000 m2

Conform Tabelul 18 Strat de baza.

7. Verificarea elementelor
geometrice ale stratului executat

Conform Tabelul 22 din
AND 605/2014

Toate straturile executate.

8. Verificarea suprafeței stratului
executat

Conform Tabelul 23 Toate straturile executate

9. Verificări suplimentare in
Situații cerute de comisia de
recepție (beneficiar):
- frecvența :1 set carote pentru
fiecare solicitare

Conform solicitării comisiei

1.9. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri de probă confecţionate
din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea dozajelor optime şi pe probe prelevate de la malaxor
sau de la aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile îmbrăcăminţii gata executate.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi din stratul gata
executat, se efectuează conform SR EN 12697-27:2002.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie să se încadreze în
limitele din
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Tabelul 15, Tabelul 16,
Tabelul 17, Tabelul 18. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN

12697-6:2002 Şi SR EN 12697-34:2012 şi vor respecta condiţiile din
Tabelul 15.

Tabelul 15. Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercări pe cilindrii Marshall
Nr. crt. Tipul mixturii

asfaltice
Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Stabilitate
la 60 oC,
KN

Indice de
curgere,
mm

Raport S/I,
min.
KN/mm

Absorbtia
de apă ,
% vol.

Sensibilitate
la apă,
%

1. Beton asfaltic 6,5...13 1,5...4,0 1,6 1,5...5,0 min. 80
2. Mixtura

asfaltica poroasa
5,0...15 1,5...4,0 2,1 - min. 60

4. Beton asfaltic
deschis

5,0...13 1,5...4,0 1,2 1,5...6,0 min. 80

5. Arobat
bituminos

6,5...13 1,5...4,0 1,6 1,5...6,0 min. 80

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin încercări dinamice se vor
încadra în valorile limită din tabelele Tabelul 16,

Tabelul 17, Tabelul 18, Tabelul 19, Tabelul 20.

Tabelul 16. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură determinate prin incercări dinamice
Nr. crt. Caracteristică Mixtură asfaltică pentru stratul de uzură / clasă

tehnică drum
I-II III-IV

1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri la 80 giratii , % max 5,0 6,0
1.2. Rezistenta la deformatii permanente

(fluaj dinamic)
- deformatia la 50° C, 300KPa si 10000
impulsuri, μm/m, max.

20 000 30 000

-viteza de deformatie la 50° C, 300KPa
si 10000 impulsuri, μm/m/ciclu, max.

1,0 2,0

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 imbrăcăminte
2.1. Rezistenta la deformatii permanente, 60

°C (ornieraj)
- Viteza de deformatie la ornieraj,
mm/1000 cicluri, max.
- Adancimea făgasului, % din grosimea
initială a probei, max.

0,3

5,0

0,5

7,0

Tabelul 17. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură determinate prin incercări dinamice
Nr.
crt.

Caracteristică Mixtură asfaltică pentru stratul de legătură/ clasă
tehnică drum

I-II III-IV
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati 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 si 10000
impulsuri, μm/m, max.
-viteza de deformatie la 40°C, 200KPa
si 10000 impulsuri, μm/m/ciclu, max.

20 000

2,0

30 000

3,0
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, 5000 4500
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MPa, min.
1.4. Rezistenta la oboseală, proba cilindrică

solicitată la intindere indirectă : Număr
minim de cicluri pană la fisurare la
15°C

400 000 300 000

2. Rezistenta la oboseală, epruvete
trapezoidale sau prismatice ε6 10-6,
min.

150 100

Tabelul 18. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază determinate prin incercări dinamice
Nr.
crt.

Caracteristică Mixtură asfaltică pentru stratul de legătură/ clasă
tehnică drum
I-II III-IV

1. Caracteristici pe cilindrii confectionati
la presa giratorie

1.1. Volum de goluri, la 120 giratii,%
maxim

9 10

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

20 000

2,0

30 000

3,0
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms,

MPa, min.
6000 5600

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

500 000 400 000

2. Rezistenta la oboseală, epruvete
trapezoidale sau prismatice ε6 10-6,
min.

150 100

Caracteristicile specifice ale mixturilor stabilizate se vor raporta la limitele din Tabelul 19.

Tabelul 19. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

Nr.
crt.

Caracteristica MAS 11,2
MAS 16

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

Caracteristicile specifice ale mixturilor poroase se vor raporta la limitele din Tabelul 20.

Tabelul 20. Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase

Nr.
crt.

Caracteristica MAP 16

1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, %, min. 12 - 20
2 Pierdere de material, SR EN 12697-17 %, max. 30

1.10. Caracteristicile straturilor gata executate

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:

- gradul de compactare şi absorţia de apă
- rezistenţa la deformaţii permanente
- elementele geometrice ale stratului executat
- caracteristicile suprafeţei îmbrăcaminţilor bituminoase executate

Condiţiile tehnice pentru absorţia de apă şi gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice,
cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din

Tabelul 21.
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Tabelul 21. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr.
crt.

Tipul stratului Absorbtie de apă,
% vol.

Grad de compactare,
%, min

1 Mixtură asfaltică stabilizată 2...6 97
2 Mixtură asfaltică poroasă - 97
3 Beton asfaltic 2...5 97
4 Beton asfaltic deschis 3...8 96
6 Anrobat bituminos 2...8 97

Elementele geometrice si abaterile limită la elementele geometrice trebuie să indeplinească conditiile
din Tabelul 22.

Tabelul 22. Elementele geometrice si abaterile limită pentru straturile executate din
mixturi asfaltice

Nr.
crt.

Elemente geometrice Conditii de admisibilitate
(min., cm)

Abateri limită locale
admise la elementele
geometrice

1 Grosimea minimă a stratului
compactat,
- strat de uzură:
- strat de legătură:
- strat de bază 22.4
- strat de bază 31.5

4,0
5,0
6.0
8,0

- nu se admit abateri in
minus fată de grosimea
prevăzută in proiect pentru
fiecare strat

2 Lătimea partii carosabile Profil transversal proiectat  20 mm
3 Profilul transversal

- in aliniament
- in curbe si zone aferente
- cazuri speciale

- sub formă acoperis
- conform STAS 863
- pantă unică

 5,0 mm/m fată de
cotele profilului adoptat

4 Profil longitudinal
- Declivitate, % maxim

- autostrăzi
- DN

≤ 5%
≤ 7%

 5,0 mm fată de cotele
profilului proiectat, cu

conditia respectării
pasului de proiectare
adoptat

Declivităti mai mari pot fi prevăzute numai cu acordul beneficiarului si asigurarea măsurilor de sigurantă a
circulatiei.

Caracteristicile suprafeţei straturilor de uzură din mixturi asfaltice şi condiţiile tehnice care trebuie să fie
îndeplinite sunt conform Tabelul 23. Verificări ale uniformităţii în profil transversal şi longitudinal  se vor face
prin sondaj şi în cazul straturilor de bază şi legătură, înainte de aşternerea stratului superior. Acestea nu vor
depăşi 5 mm.

Tabelul 23. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Nr.
crt.

Caracteristica Conditii de admisibilitate Metoda de incercare
Strat Uzura (rulare) Legătura, baza

1 Planeitatea in profil longitudinal,
prin măsurarea cu echipamente
omologate
Indice de planeitate, IRI, m/km:
- drumuri de clasă tehnică I…II
- drumuri de clasă tehnică III
- drumuri de clasă tehnică IV
- drumuri de clasă tehnică V

≤ 1.5
≤ 2,0
≤ 2,5
≤ 3,0

≤ 2,5

Reglementări  tehnice in
vigoare privind măsurarea
indicelui de planeitate.
Măsurătorile se vor  fectua
din 10 in 10 m, iar in cazul
sectoarelor cu denivelări
mari se vor determina
punctele de maxim.

2 Planeitatea in profil longitudinal,
sub dreptarul de 3m
Denivelări admisibile, mm:
- drumuri de clasă tehnică I si II
- drumuri de clasă tehnică III
-drumuri de clasă tehnică IV…V

≤ 3,0
≤ 4,0
≤ 5,0

≤ 4,0

SR EN 13036-7
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3 Planeitatea in profil transversal,
mm/m

 1,0  1,0 Echipamente electronice
omologate sau metoda
sablonului.

4 Rugozitatea suprafetei
4.1. Aderenta suprafetei. Incercarea

cu pendul( SRT) – unităti PTV
- drumuri de clasă tehnică I…II
- drumuri de clasă tehnică III
- drumuri de clasă tehnică IV...V

≥ 80
≥ 75
≥ 70

SR EN 13036-4

4.2. Adancimea medie a
macrotexturii, metoda
volumetrică MTD, adancime
textură, mm
- drumuri de clasă tehnică I…II
- drumuri de clasă tehnică III
- drumuri de clasă tehnică IV...V

≥ 1,2
≥ 0,8
≥ 0,6

SR EN 13036-1

4.3. Adancimea medie a
macrotexturii, metoda
profilometrică MPD:- adancime
medie profil exprimată in
coeficient de frecare (μGT):
- drumuri de clasă tehnică I…II
- drumuri de clasă tehnică III
- drumuri de clasă tehnică IV-V

≥ 0,67
≥ 0,62
≥ 0.57

SR EN ISO 13473-1
Reglementări tehnice in
vigoare, cu aparatul de
măsura Grip Tester.

5. Omogenitate. Aspectul
suprafetei

Vizual: Aspect fără degradări sub formă de exces de bitum, fisuri,
zone poroase, deschise, slefuite

1.11. Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice
Mixturile asfaltice se prepară în instalaţii prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare şi

dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum
şi dispozitiv de malaxare forţată a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcţionării instalaţiilor de
producere a mixturii asfaltlce se face în mod periodic de către personal de specialitate conform unui program de
întreţinere specificat de producătorul echipamentelor şi programului de verificare metrologic al dispozitivelor de
măsura şi control.

Temperaturile agregatelor naturale, ale  bitumului şi ale mixturilor asfaltice la ieşirea  din  malaxor se
stabilesc în funcţie de tipul liantului, conform Tabelul 24 (sau  confom specificaţiilor producătorului), cu
observaţia că temperaturile din  partea superioară a intervalului se utilizează la  execuţia îmbrăcăminţilor rutiere
bituminoase  în zone climatice reci.

Tabelul 24. Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Tip
bitum

Bitum Agregate Betoane
asfaltice

MAS MAP

Mixtura asfaltică la iesirea din malaxor
Temperatura, °C

35-50 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180
50-70 150-170 140-190 140-180 150-190 140-175
70-100 150-170 140-190 140-180 140-180 140-170

Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile specificate în Tabelul 24, în
scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic.
Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi cantităţi de bitum de mai multe ori.
Dacă totuşi  din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară
determinarea penetraţiei acestuia. Dacă penetraţia bitumului nu este corespunzătoare se renunţă la utilizarea lui.
Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, acoperite  cu prelate speciale,
imediat după încărcare urmărindu-se ca pierderile de temperatură pe tot  timpul transportului, să fie minime.
Benele mijloacelor de transport vor fi curate şi uscate.

Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă obligatoriu cu  autobasculante
cu  bena  termoizolantă şi acoperită cu prelată.
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1.12. Lucrări pregătitoare

1.12.1.Pregătirea stratului suport

Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curăţat, iar dacă este cazul se remediază şi se
reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta legătura între stratul suport şi stratul nou
executat trebuie îndepărtat. În cazul stratului suport din macadam, acesta se curăţă şi se mătură.

Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafeţei
acestuia cu impurităţi datorate traficului. În cazul în care acest strat nu se protejează sau nu se acoperă  imediat
cu stratul următor se impune curăţarea prin periere mecanică şi spălare.

După curăţare se vor verifica, cotele stratului suport, care trebuie să fie conform proiectului de execuţie.
În cazul în care stratul suport este constituit din îmbrăcăminţi existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în
proiectul de execuţie se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie
prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuţie. Stratul de egalizare va fi realizat din acelaşi tip de
mixtură ca şi stratul superior. Grosimea acestora va fi determinată funcţie de preluarea denivelărilor existente.
Suprafaţa stratului suport trebuie să fie uscată.

1.12.2.Amorsarea

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul suport şi rosturile de lucru
cu o emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă. Amorsarea stratului suport se realizează uniform cu un
dispozitiv special, care poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat în funcţie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafaţa curăţată şi uscată, în faţa finisorului la o distanţă maxima de 100 m,
în aşa fel încât aşternerea mixturii să se facă după ruperea emulsiei bituminoase.

În funcţie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, rămasă după aplicarea amorsajului, trebuie
să fie de (0,3…0,5) kg/mp.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam
cimentat, când grosimea totală a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mică de 15 cm, rosturile se
acoperă pe o lăţime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic.

În cazul în care stratul suport de beton de ciment prezintă fisuri sau crăpături pronunţate se recomandă
acoperirea totală a zonei respective cu mortare sau mixturi asfaltice (antifisură) în grosime minimă de 2 cm,
acoperite cu geogrile sau geosintetice, sau altă soluţie propusă de proiectant în urma unei analize tehnico-
economice.

1.12.3.Aşternerea

Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului de peste 10°C, în condiţiile unui timp
uscat.

În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aşternerea se face la temperaturi ale stratului
suport de minim 15°C, pe o suprafaţă uscată.

Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploiae şi se reiau numai după uscarea stratului  suport.
Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevăzute cu

sistem încălzit de nivelare automat care asigură o precompactare. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în
grosime constantă, pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă.

În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii ramasă necompactată
va fi îndepărtată. Această operaţie se face în afara zonelor pe care există sau urmează a se aşterne, mixtura
asfaltică. Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art. 91 din
AND 605/2014.

Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, in funcţie de tipul liantului, temperaturile
prevăzute în tabelul 25. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu
respectarea metodologiei prezentate în SR EN 12697-13.

Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât cele prevăzute în
Tabelul 25.

Tabelul 25. Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare

Tipul liantului Temperatura
mixturii asfaltice la
asternere °C, min.

Temperatura mixturii asfaltice la
Asternere °C, min.
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bitum rutier neparafinos,
tip:
35/50
50/70
70/100

150
140
140

inceput sfarsit

145
140
135

110
110
100

bitum modificat cu
polimeri , clasa:
25/55
45/80
40/100

165
160
155

160
155
150

120
120
120

Aşternerea se va face pe întreaga lăţime a căii de rulare. Atunci când acest lucru nu este posibil, se
stabileşte prin proiect şi se supune aprobării beneficiarului lăţimea benzilor de aşternere şi poziţia rosturilor
longitudinale ce urmează să fie executate.

Grosimea maximală a mixturii răspândite printr-o singură trecere este cea fixată de  proiectant, dar nu
mai mare de 10 cm.

Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanţa de transport şi capacitatea de fabricaţie a staţiei,
pentru a se evita total intreruperi în timpul execuţiei stratului şi apariţiei crapăturilor(fisurilor) la suprafaţa
stratului proaspăt aşternut. Funcţie de performanţele finisorului, viteza de aşternere poate fi de 2,5....4 m/min.

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

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenţie deosebită se va acorda realizării
rosturilor de lucru, longitudinale  şi transversale, care  trebuie să fie foarte regulate şi etanşe. La reluarea lucrului
pe aceeaşi bandă sau pe banda  adiacentă, zonele aferente rostului de lucru, longitudinal şi/sau transversal, se
taie  pe toată grosimea stratului, astfel încât să rezulte o muchie vie verticală. În cazul rostului longitudinal, când
benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea nu mai este necesară.

Rosturile de lucru longitudinale şi transversal ale stratului de uzură se vor decala cu minimum 10 cm
faţă de cele ale stratului de legătură, la alternarea lor. Atunci când există şi strat de bază bituminous sau din
material tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întreţesut.

Legătura transversală dintre un strat de asfalt nou şi un strat de asfalt existent al drumului se va face
după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilă în funcţie de grosimea noului strat, astfel încât
să se obţină o grosime constantă a acestuia, cu pantă de 0.5%.

În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°.  Completarea zonei de unire se va
face cu o amorsare a suprafeţei, urmată de aşternerea şi compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul
superior al ambelor straturi (nou  şi existent).

Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcaminţii bituminoase, nefiind lăsat neprotejat
sub trafic. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din beton asfaltic deschis,
acesta nu se va lăsa neacoperit în anotimpul rece pentru evitarea apariţiei degradărilor.

1.13. Compactarea

La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplică tehnologii corespunzătoare, care să
asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică şi fiecare
strat în parte.

Operaţia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează cu compactoare cu
pneuri şi/sau compactoare cu rulouri netede, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să se
obţină un grad de compactare conform

Tabelul 21.
Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut se determină, pe un sector experimental, numărul

optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, în funcţie de performanţele acestora, de tipul şi grosimea
straturilor executate din mixturi asfaltice.

Această experimentare se face înainte de începerea aşternerii stratului în lucrarea respectivă, utilizând
mixturi asfaltice preparate în condiţii similare cu cele stabilite pentru producţia curentă.

Încercările de etalonare a atelierului de compactare şi de lucru al acestuia, vor fi efectuate sub
responsabilitatea unui laborator autorizat, care să efectueze în acest scop, toate încercările pe care le va
considera necesare.

Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă se obţine pe sectorul experimental
gradul de compactare minim menţionat la

Tabelul 21.
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Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de trecere recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel menţionat în

Tabelul 26. Compactarea se execută pe fiecare strat în parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu
şorţuri de protecţie.

Tabelul 26. Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri.
Tipul stratului Ateliere de compactare

A B
Compactor cu pneuri

de 160 kN
Compactor cu rulouri

netede de 120 kN
Compactor cu rulouri

netede de 120 kN
Număr de treceri minime

Strat de uzură 10 4 12
Strat de legătură 12 4 14
Strat de bază 12 4 14

Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi,
apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. Pe sectoarele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de
compactare în urcare.

Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea
stratului  executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată
lăţimea benzii.

1.14. Controlul calitaţii materialelor
Controlul calităţii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

1.15. Controlul procesului tehnologic

Controlul procesului tehnologic constă  în următoarele operaţii:
- Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice:

- funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: la începutul fiecărei
zile de lucru;

- funcţionarea corectă  a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

- Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate  şi încălzite la ieşirea din uscător: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea  din  malaxor: permanent.

- Controlul procesului tehnologic de execuţie a stratului bituminos:
- pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două ori pe zi la

compactare, cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;
- modul de execuţie a rosturilor: zilnic;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic.

- Verificarea respectării compoziţiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (reţetei de referinţă) se
va face în felul următor:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor, înainte de
adăugarea liantului: zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a
mixturilor asfaltice;

- conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lucru;
- compoziţia mixturii  asfaltice (compoziţia granulometrică şi conţinutul de bitum) prin extracţii,

pe probe de mixtură prelevate de  la malaxor şi aşternere: zilnic.
- Verificarea calităţii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de
mixtură asfaltlcă: 1 probă/ 400tone mixtură fabricată, dar cel puţin  una pe zi, astfel:

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

- caracteristicile fizica-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din prezentul caiet de
sarcini.
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Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuţiei pe epruvete Marshall şi se va raporta la limitele
din Tabelul 14 – AND 605/2014 (tabelul 28).

Abaterile în valoare absolută ale compoziţiei mixturilor asfaltice faţă  de amestecul de referinţă
prestabilit (reţeta) se vor  încadra  în valorile  limită din AND 605/2014, tabelul 27.

1.16. Controlul calităţii straturilor executate din mixture asfaltice
Verificarea calităţii stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete, astfel:

- Carote ø 200 mm pentru determinarea rezistenţei la ornieraj
- Carote ø 100 mm sau plăci de min (400x400 mm) sau carote de ø 200 m (în suprafaţă echivalentă cu a plăcii
menţionate anterior) pentru determinarea grosimii stratului, a gradului de compactare şi absorţiei, precum şi a
compoziţiei – la cererea beneficiarului.

Epruvetele se prelevează în prezenţa delegatului antrepenorului, al beneficiarului şi al consultantului sau
a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea părţii carosabile, încheindu-se un proces verbal, în care se va
nota grosimea straturilor. Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai
defavorabile.

Verificarea compactării stratului, se  efectuează prin determinarea gradului de compactare in situ, prin
încercări nedistructive  sau  prin încercări de laborator pe carote.
Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea densităţii
aparente şi a absorbţiei de apă, pe plăcuţe (100x100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200
mm, netulburate.

Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din
Tabelul 21.

1.17. Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformităţii suprafeţei, se face conform STAS
6400  şi constă  în:
- verificarea îndeplinirii condiţiilor de calitate pentru stratul suport şi fundaţie, conform prevederilor STAS
6400;
- verificarea grosimii stratului, în funcţie de datele înscrise în rapoartele de încercare întocmite la încercarea
probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de recepţie, prin maximum două sondaje pe
kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de bază;  verificarea se va face  pe probe  ce se iau  pentru
verificarea calităţii îmbrăcăminţii, conform
- Tabelul 21.
- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;
- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face în ax, cu ajutorul unui  aparat topografic de nivelment sau
cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din  lungimea traseului.

Nu se admit abateri în minus faţă de grosimea prevăzută în proiect, respective în profilul transversal tip,
la stratul de uzura. La stratul de legatura se admit abateri de 10%.

Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, cu condiţia respectării
prevederilor prezentului caiet de sarcini, privind uni formitatea suprafeţei şi gradul de compactare.

Abaterile limită locale admise la lăţimea stratului faţă de cea prevăzută în proiect pot fi cuprinse în
intervalul ±50 mm pentru lăţimea căii de rulare si de ±25 mm  pentru lăţimea benzii  de urgenţă la autostrăzi.
Abaterile limită admise la panta  profilului transversal sunt de +1 mm/m.

Abaterile limită locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de ±10 mm cu condiţia respectării
pasului de proiectare adoptat. Toleranţa pentru ecarturile constatate, în raport cu cotele prescrise, este de ±2,5%.

1.18. Recepţia pe faze determinante

Recepţia pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile de legătură, de bază şi de
uzură, se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG
272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT
şi publicată în Buletinul Construcţiilor volumul 4 din 1996.

1.19. Recepţia la terminarea lucrărilor
Recepţia la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului de recepţie a

lucrărilor în construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.
Comisia de recepţie examinează lucrările executate faţă de documentaţia tehnică aprobată şi de

documentaţia de control întocmită în timpul execuţiei.
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Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi uniformităţii suprafeţei de rulare se face conform
AND 605/2014.

În vedeea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum
şi construcţii noi de drumuri şi autostrăzi, în plus faţă de art. 115 din AND 605/2014 se vor prezenta şi
măsurători de capacitate portantă.

În perioada de garanţie, urmare a verificării comportării în exploatare a lucrărilor, toate eventualele
defecţiuni ce vor apare se vor remedia de către Antreprenor.

1.20. Recepţia finală
Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum şi construcţii noi de drumuri şi autostrăzi, în vederea

Recepţiei Finale se vor prezenta măsurători de planeitate, rugozitate şi capacitate portantă, care se vor compara
cu măsurătorile prezentate la Recepţia la Terminarea Lucrărilor.

Recepţia finală se va face conform Regulamentului aprobat cu HG 273/94 după expirarea perioadei de
verificare a comportării în exploatare a lucrărilor definitive.

2. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE DE EXECUŢIE

Domeniile de verificare a lucrărilor sunt:
- A4 – Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie, tunele.
- B2 – Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie, poduri, tunele.
- D – Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, date de „ Regulamentul de verificare şi
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor” aprobat de guvernul
României prin Hotărârea nr. 925/noiembrie 1995 şi Ordonanţa Guvernului 39/1/05-03 1996.

3. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Pentru executarea lucrărilor prevăzute în cadrul prezentului proiect, este absolut necesară respectarea de
către executant şi beneficiar a prevederilor “Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţii
aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al Ministerului Lucrărilor şi Amenajării Teritoriului precum şi a
prevederilor din cadrul Caietelor de sarcini.

Executantul şi beneficiarul vor avea în vedere respectarea tuturor prescripţiilor regulamentului mai sus
precizat, acordându-se o atenţie deosebită prevederilor cuprinse în  articolele:

- Lucrări de terasamente: art. 537-566, 568, 574-578, 584-587.
- Instalaţii si maşini de ridicat, art. 2230-2270
- Montarea utilajelor tehnologice, art. 1435-1445
- Mijloace de transport auto, art. 2338.-2344
- Pentru montarea construcţiilor metalice: art. 1446-1455.
- Pentru sudură: art. 4456-4503.
- Protecţii anticorosive: art. 1978-1990; art.2072-2075.
- Utilaje maşini şi instalaţii pentru construcţii: art. 2271-2302.
- Pentru fasonarea şi montarea armăturilor din oţel beton: art. 794-805
- Pentru cofraje: art. 1131-1191
- Dispozitive, scule şi unelte de mână: art. 2376-2441 (după caz).

Trebuie să se acorde o atenţie deosebită platformelor de lucru în acea zonă. Lăţimea platformei de lucru
trebuie să asigure deplasarea utilajelor şi a utilajelor de transport.

Conducătorul de utilaj este obligat să observe starea amprizei lucrării, iar în caz de pericol de alunecare
să îndepărteze utilajul din zona periculoasă.
O atenţie deosebită trebuie acordată descărcării cupei excavatorului în autovehicul.
Se interzice întoarcerea utilajelor de compactare în locuri greu accesibile, lângă construcţii de beton,

conducte, pentru a nu le lovi. Se interzice trecerea cu compactorul prin apropierea şanţurilor în care se lucrează.
Se vor respecta şi prevederile următoarelor documente:

- Norme generale de protecţia muncii aprobate cu ordinul MMSS nr. 508/2002 şi MSF  cu Ordinul
nr.933/2002;
- Legea 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii nr. 319/2006 aprobate cu HG
1425/11.102006;
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- Hotărârea Nr. 300/2.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare
sau mobile şi completările aduse prin Hotărârea nr. 601/13.06.2007;
- Norme specifice de lucru a utilajelor ce sunt folosite;
- Norme şi instrucţiuni tehnice R-58 pentru construirea, exploatare şi controlul mecanismelor de ridicat,
dispozitivelor auxiliare, elaborate de Direcţia Generală pentru Energie, Metrologie şi Standard.
- Hotărâre nr. 1146 din 30 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
- Hotărâre nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă;
- Hotărâre nr. 1051 din 9 august 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
- Hotărâre nr. 1048 din 09/08/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
- Hotărâre nr. 493 din 12 aprilie 2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
- Ordin nr. 206/23.03.2007 pentru aprobarea regulamentului privind formarea specifică de coordonator în
materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrărilor pentru şantiere
temporare ori mobile.
- Se vor respecta cu stricteţe măsurile de protecţia muncii specifice substanţelor toxice şi inflamabile.

Este obligatorie folosirea echipamentului de lucru adecvat.

Tabelul 27. Extras de măsuri de securitate şi sănătate în muncă
Nr.
crt.

Denumire lucrare
Fondul necesar pentru protecţia muncii
Cuprins implicit în valoarea lucrării Separat

1.
Propagandă de protecţie (plăci avertizoare,
semnalizări), în zone cu pericol de cădere, surpare,
alunecări

Prin organizare de şantier, din dotaţii -

2.
Bariere de trecere la limita zonelor cu pericol de
accidente

Prin organizare de şantier, din dotaţii -

3. Echipamente de protecţie Prin organizare de şantier, din dotaţii -

4. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Lucrările cuprinse în prezenta documentaţie corespund cerinţelor din următoarele normative:
- P-118/99 -“Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului”;
- C-300/94 - Normativ de stingere şi prevenire a incendiilor pe durata executări lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora;
- HG nr. 51/92 privind unele modificări pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor
cu modificările şi completările din HG nr. 71/99;
- Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu HG 163/28.02.2007;
- NP 086-2005 – Normativ pentru proiectarea executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor.

5. SISTEME DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII MATERIALELOR

Sistemele de atestare a conformităţii materialelor prevăzute în prezentul proiect sunt, conform anexa la
Ordinul MTCT nr. 1558/2004, pentru:

- cimenturi - 1+
- bitumuri, mixturi bituminoase, tratamente de suprafaţă - 2+
- agregate pentru lucrări de drumuri - 2+

Întocmit,
Ing. Ionut Panaitescu
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CAIET  DE  SARCINI
SUPRASTRUCTURĂ  ALEI   PIETONALE,

ŞI  TROTUARE

C U P R I N S

GENERALITĂŢI
ART. 1 – Obiect şi domeniu de aplicare;
ART.2 – Prevederi generale;
ART.3 – Standarde de referinţă.

CAP. I - NATURA ŞI CALITATEA MATERIALELOR UTILIZATE
ART.4 – Agregate naturale;
ART.5 – Lianţi;
ART.6 – Apă;
ART.7 – Cimenturi;
ART.8 – Aditivi;
ART.9 – Alte materiale;

CAP. II - COMPOZIŢIA ŞI CARACTERISTICILE FIZICO – MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE ŞI
BETOANELOR DE CIMENT

ART.10 – Compoziţia şi caracteristicile fizico – mecanice ale mixturilor asfaltice;
ART.11 – Compoziţia şi caracteristicile fizico – mecanice ale betoanelor de ciment;

CAP. III - EXECUTAREA LUCRĂRILOR
ART.12 – Prevederi generale;
ART.13 – Elemente geometrice;
ART.14 – Sisteme rutiere;
ART.15 – Punerea în operă;
ART.16 – Abateri limită la elementele geometrice;

CAP. IV – RECEPŢIA LUCRĂRILOR
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G E N E R A L I T Ă Ţ I

ART. 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
1.1 – Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia trotuarelor şi aleilor de pietoni în

localităţile urbane şi rurale;

1.2 – Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica şi la execuţia pistelor de ciclişti
din localităţi sau din afara acestora;

ART. 2  PREVEDERI GENERALE
2.1 – Trotuarele reprezintă părţi componente ale străzilor amenajate special pentru

circulaţia pietonilor;

2.2. – Aleile de pietoni reprezintă căi amenajate în zonele plantate precum şi pentru
accesul pietonilor la clădirile care nu sunt amplasate adiacent trotuarelor;

2.3 – Pistele de ciclişti reprezintă căi rezervate şi amenajate pentru circulaţia cicliştilor în
lungul arterelor de circulaţie sau independent de acestea;

2.4 – Amplasarea trotuarelor, aleilor pietonale şi a pistelor de ciclişti precum şi
determinarea lăţimii acestora se face în concordanţă cu caracteristicile funcţionale şi intensitatea
circulaţiei pietonilor, a cărucioarelor pentru copii, handicapaţi, respectiv a cicliştilor stabilite în
cadrul studiilor de circulaţie.

ART. 3  STANDARDE DE REFERINŢĂ
3.1 – Indicativ NE 012 – 99 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton

armat, beton precomprimat;

- STAS 10144 / 2 – 91 – Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti;

- STAS 1139 / 87 – Borduri de beton pentru trotuare;

- STAS 1137 / 76 – Plăci din beton, pentru trotuare;

- STAS 6400 / 84 – Straturi de bază şi de fundaţie;

- SR EN 13242 - Agreg din mat nelegate sau legate hidraulic

- AND605 – 2013 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald.

- SR EN 13108 – Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.

- STAS 9095 / 90 – Pavaje din piatră brută sau bolovani;

- STAS 1338 / 1 – 84 – Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase executate la cald.
Prepararea mixturilor, pregătirea probelor şi confecţionarea epruvetelor;
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C A P I T O L U L  I
NATURA ŞI CALITATEA MATERIALELOR UTILIZATE

ART. 4  AGREGATE NATURALE
4.1. La alcătuirea sistemelor rutiere pentru trotuare, alei pietonale şi piste de ciclişti se vor

folosi următoarele agregate:

- nisip natural şi de concasaj SR EN 13242

- pietriş

- filer de calcar STAS 539

- criblură SR EN 13242

ART. 5 LIANŢI

5.1 – Se folosesc următoarele tipuri de bitumuri pentru îmbrăcăminţile asfaltice:

- tip D60 / 80 – pentru zonă climaterică caldă

- tip D80 / 100 – pentru zonă climaterică rece conf. SR 754

5.2 – Zonele climaterice sunt indicate în AND 605 .

5.3 – Pentru amorsări şi badijonări se foloseşte emulsie bituminoasă cu rupere rapidă, sau
bitum tăiat.

ART. 6 APĂ

6.1 – Apa utilizată la prepararea betoanelor de ciment poate să provină din reţeaua publică
de apă potabilă sau altă sursă care să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790 / 84.
verificarea se face la un laborator de specialitate.

6.2 – apa necesară compactării stratului de balast poate să provină din reţeaua publică sau
din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.

ART. 7 CIMENTURI

7.1 – Cimentul utilizat la prepararea betoanelor de ciment este ciment Portland P40 conf.
SR 388 .

ART. 8 ADITIVI

8.1 Pentru îmbunătăţirea lucrabilităţii, reducerea tendinţei de segregare în timpul
transportului, mărirea gradului de impermeabilitate şi a rezistenţei la îngheţ – dezgheţ repetat se
va utiliza aditivul mixt plastifiant , antrenor de aer DISAN “A” sau alte produse similare conform
STAS 8625.

ART.9 ALTE MATERIALE

9.1. Fluid de protecţie P45 conform prescripţiilor tehnice în vigoare pentru protecţia
betonului proaspăt;

9.2. Bitum neparafinos pentru drumuri 80 / 120 conform STAS 754  pentru prepararea
masticurilor bituminoase necesare colmatării rosturilor.
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C A P I T O L U L  II
COMPOZIŢIA ŞI CARACTERISTICILE FIZICO – MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE ŞI

BETOANELOR DE CIMENT

ART. 10 – Compoziţia granulometrică, conţinutul de bitum, livrarea, depozitarea şi
manipularea agregatelor la mixturile asfaltice se vor face conform următoarelor STAS-uri:

- SR EN 13108;
- AND 605

ART. 11 – Compoziţia granulometrică, dozarea, livrarea, depozitarea şi manipularea
materialelor la straturile din beton de ciment se vor face conform NE 012 .

C A P I T O L U L  III
EXECUTAREA LUCRĂRILOR

ART. 12 PREVEDERI GENERALE
12.1 – Lucrările de trotuare, alei pietonale şi piste de ciclişti, se proiectează şi se realizează

astfel încât să se asigure reducerea la strictul necesar a suprafeţei
de teren ocupat în concordanţă cu prevederile legale, în corelare cu lucrările de sistematizare
verticală şi de reţele tehnico – edilitare supra şi subterane.

12.2 – La alcătuirea şi dimensionarea profilurilor transversale ale arterelor de circulaţie,
respectiv ale trotuarelor şi pistelor de ciclişti se respectă distanţele între fronturile construcţiilor
conform prevederilor legale.

12.3 – La străzile din localităţile urbane trotuarele sunt de regulă separate de partea
carosabilă printr-o fâşie liberă rezervată pentru amplasarea pomilor, a instalaţiilor subterane, a
stâlpilor de iluminat şi de telecomunicaţii.

12.4 – La străzile din localităţile rurale trotuarele sunt de regulă adiacente rigolelor sau
şanţurilor. În cazul când distanţa dintre fronturile construcţiilor sau dintre garduri permite
amenajarea unor banchete între trotuare şi rigole (sau şanţ), acestea au lăţimea minimă de 0,50
m. Banchetele se prevăd în mod curent când adâncimea rigolelor sau şanţurilor este mai mare de
0,25 m.

12.5 – Traseul aleilor de pietoni se stabileşte în detaliul de sistematizare a zonei în
concordanţă cu condiţiile locale şi punctele de interes comun.

12.6 – Pe părţile laterale aleilor de pietoni se prevăd spaţii libere de siguranţă conform
STAS 10144 / 2 – 91, pct. 3.5.

12.7 – Traseul în plan al pistei de ciclişti este dispus pe cât posibil paralel cu axa străzii
respectiv al drumului.

12.8 – Pistele de ciclişti în localităţi sunt situate în afara gabaritelor de liberă trecere a
vehiculelor şi pietonilor şi sunt separate de partea carosabilă şi respectiv de trotuare conform
prevederilor STAS 10144 / 1 – 90.

12.9 – Pentru pistele de ciclişti amenajate în lungul drumurilor interurbane este necesar să
se asigure un spaţiu de siguranţă de 1,00 – 1,50 m lăţime faţă de marginea acostamentului. Spaţiul
de siguranţă poate fi înlocuit cu un parapet.

12.10 – În funcţie de condiţiile locale traseul pistei de ciclişti se poate îndepărta mai mult
sau mai puţin de ampriza drumului în vederea asigurării celor mai economice lucrări.

12.11 – Pistele de ciclişti în lungul arterelor de circulaţie se prevăd când traficul motorizat
depăşeşte 2.000 vehicule pe zi şi când există cel puţin 1000 ciclişti pe zi într-un sens sau 400 ciclişti
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în ora de vârf într-un sens. Între partea carosabilă şi pista de ciclişti se prevede o bandă de
separare de minim 1,50 m lăţime.

ART. 13 ELEMENTE GEOMETRICE
13.1 – Dimensionarea lăţimii trotuarelor are la bază prognoza fluxurilor de pietoni stabilită

în funcţie de motivaţia şi volumul deplasării în corelare cu repartiţia în spaţiu şi în timp a acestora.

13.2 – Trotuarele se prevăd în mod curent pe ambele părţi ale străzilor paralel cu axa lor
având lăţimea cuprinsă între 1,00 – 5,00 m corespunzător intensităţii fluxului de pietoni şi
importanţei străzii. În lăţimea trotuarului se include şi lăţimea bordurilor de încadrare.

13.3 – Dimensiunile pentru trotuare, fâşii libere şi partea carosabilă precum şi lăţimea
totală a acestora pentru cele patru categorii de străzi din mediul urban sunt conform tabel 1

Tabelul 1

Categoria
străzii

Numărul
benzilor

de
circulaţie

Lăţimea
părţii

carosabile

m

Elementele
străzii

Dimensiunile elementelor străzii, în m, în
funcţie de număr de pietoni pe oră pentru

trotuare amplasate:
lângă locuinţe:

până la
800

1600 2400 3200 4000 4800

lângă magazine:
până la
700

1400 2100 2800 3500 4200

I 6 21,00

Trotuar
Fâşie liberă
Lăţime
totală*

1,00
2,00

27,00

1,50
2,00

28,00

2,25
2,00
29,5

0

3,00
2,00

31,00

4,00
2,00

33,00

5,00
2,00

35,00

II 4 14,00

Trotuar
Fâşie liberă
Lăţime
totală*

1,00
1,50

19,00

1,50
1,50

20,00

2,25
1,50
21,5

0

3,00
1,50

23,00

4,00
1,50

25,00

-
-
-

III 2

7,00

Trotuar
Fâşie liberă
Lăţime
totală*

1,00
1,50

12,00

1,50
1,50

13,00

2,00
1,50
14,0

0

3,00
1,50

16,00

-
-
-

-
-
-

Trotuar
Fâşie liberă
Lăţime
totală*

1,00
-

9,00

1,50
-

10,00

2,00
-

11,0
0

3,00
-

13,00

-
-
-

-
-
-

6,00

Trotuar
Fâşie liberă
Lăţime
totală*

1,00
1,50

11,00

1,50
1,50

12,00

2,00
1,50
13,0

0

3,00
1,50

15,00

-
-
-

-
-
-

Trotuar
Fâşie liberă
Lăţime
totală*

1,00
-

8,00

1,50
-

9,00

2,00
-

10,0
0

3,00
-

12,00

-
-
-

-
-
-



7

IV 1

3,50

Trotuar
Fâşie liberă
Lăţime
totală*

1,00
-

5,50

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

3,00

Trotuar
Fâşie liberă
Lăţime
totală**

1,00
-

5,00

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

* Când distanţa dintre fronturile construcţiilor situate pe părţile laterale ale străzii
depăşeşte lăţimea totală ocupată de trotuare, fâşii libere şi partea carosabilă, spaţiile disponibile
se pot amenaja funcţional (zone verzi, lărgiri de trotuare etc).

** La străzile de categoria IV, când numărul de pietoni pe oră este mai mic de 200, se
prevede un trotuar cu lăţimea de 1,00 m. Lăţimea totală a străzii este 4,50 respectiv 4,00 m.

OBSERVAŢIE – În zonele de staţionare şi aglomerare a pietonilor, lăţimea trotuarului se majorează
corespunzător numărului de pietoni, avându-se în vedere şi prevederile din STAS 10144/5-89 şi
10144/6-89 privind calculul capacităţii de circulaţie a străzilor şi respectiv a intersecţiilor de străzi.

13.4 – Trotuarele din localităţile rurale cu lăţimea de max. 1,50 m şi lăţimea curentă de
0,75 m în funcţie de importanţa străzii şi intensitatea circulaţiei pietonilor.

13.5 – În profil transversal trotuarele sunt amenajate de obicei cu pantă transversală unică.
Pantele transversale se stabilesc în funcţie de tipul îmbrăcăminţilor şi sistematizarea verticală
conform tabelului 2.

Tabelul 2

Tipul îmbrăcăminţilor
Panta transversală, %

maximă minimă

Îmbrăcăminţi bituminoase

Pietruiri, balastări

Dale din beton

2,5

3,0

2,5

0,5

1,0

0,5

13.6 – Pe părţile laterale trotuarelor care nu sunt adiacente construcţiilor sau părţii
carosabile se prevăd spaţii libere de siguranţă cu lăţimi minime conform STAS 10144 -2 / 91.

13.7 – În profil longitudinal declivitatea trotuarului urmăreşte de regulă declivitatea părţii
carosabile.

13.8 – Declivitatea maximă a trotuarelor este în funcţie de intensitatea de circulaţie şi este
conform tabelului 3. Atunci când declivitatea este mai mare de 6% respectiv 8 % trotuarele se
amenajează în trepte conform STAS 10144 – 2/91.

Tabelul 3

Intensitate de circulaţie

(pietoni / oră)

Declivitate maximă

( % )

 1.000 6 %

1.000 8 %
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13.9 – Pentru protejarea pietonilor şi respectiv a cicliştilor în sectoarele periculoase cu
circulaţia foarte intensă şi eterogenă se prevăd parapete de siguranţă între partea carosabilă şi
trotuare respectiv piste de ciclişti.

13.10 – Trotuarele sunt încadrate cu borduri denivelate faţă de partea carosabilă a căror
înălţime este de 6 … 20 cm în mod curent 15 cm.

13.11 – Declivitatea maximă pentru aleile de pietoni care deservesc fluxuri majore este de
6% iar pentru aleile secundare din zonele de agrement 10%…  12%.

Atunci când declivitatea este mai mare de 6 % se recomandă amenajarea cu trepte şi
rampe pentru cărucioare.

 12– Lăţimea aleilor de pietoni se stabileşte în funcţie de numărul de benzi necesare
circulaţiei conform tabel 4.

Tabelul 4

Intensitatea circulaţiei
pietonilor pietoni / oră

Numărul de benzi de
circulaţie pentru pietoni

Lăţimea aleii de pietoni

m

până la 600

1200

1800

2400

3000

3600

1

2

3

4

5

6

1,00

1,50

2,25

3,00

4,00

5,00

13.13 – În cazuri de circulaţie intensă a pietonilor se pot prevedea străzi pietonale cu mai
multe benzi de circulaţie.

13.14 - În profil transversal aleile de pietoni se amenajează cu pantă transversală unică.
Pantele transversale se stabilesc în funcţie de tipul îmbrăcăminţilor şi sistematizarea verticală,
conform tabelului 2 sau cu bombament curb 1/25… 1/40, fiind mărginite pe ambele părţi sau
numai pe o parte de rigole, în funcţie de sistematizarea pe verticală a terenului învecinat.

Pe părţile laterale aleilor de pietoni se prevăd spaţii libere de siguranţă conform STAS
10144-2/91.

13.15 – Declivitatea longitudinală a pistei de ciclişti urmăreşte de regulă declivitatea părţii
carosabile a drumului. În cazul terenurilor accidentale pistele de ciclişti se amenajează astfel încât
să se reducă la strictul necesar volumele de lucrări şi suprafaţa de teren ocupată fără a se depăşi
declivitatea de 4 %.

13.16 – În cazuri justificate tehnic şi economic, se admit şi declivităţi mai mari până la 7 %
pe lungimi reduse conform tabelul 5.
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Tabel 5

Declivitatea maximă longitudinală

%

Lungimea maximă cu această declivitate

m

5

6

7

300

150

75

13.17 – Lăţimea minimă a pistelor de ciclişti trebuie să fie de 1,00 m pentru o bandă şi un
sens de circulaţie şi 2,00 m pentru două benzi în ambele sensuri de circulaţie.

13.18 – La racordarea pistei de ciclişti cu partea carosabilă a drumului se prevăd borduri
teşite cu înclinare 1:3 când pista de ciclişti este adiacentă trotuarului între acestea se prevede o
bordură de demarcaţie.

13.19 – În profil transversal pista de ciclişti se amenajează cu pantă transversală unică în
funcţie de tipul îmbrăcăminţilor conform valorilor din tabel 2.

13.20 – Gabaritul pistei de ciclişti asigură o înălţime liberă de trecere de 2,40 m.

13.21 – Spaţiul minim de siguranţă de la marginea pistei de ciclişti la construcţii sau la alte
căi de circulaţie, învecinate este de:

0,50 m până la construcţiile laterale;

1,50 m până la alte căi de circulaţie,  paralele altele decât trotuarele şi aleile de pietoni.

ART.14 – SISTEME RUTIERE

14.1 – Execuţia sistemelor rutiere se efectuează numai pe terasamente realizate
corespunzător condiţiilor tehnice prevăzute de STAS 2914 – 94. Execuţia lucrărilor de
suprastructură se efectuează după terminarea lucrărilor de pozare a reţelei tehnico – edilitare
subterane, realizate conform prescripţiilor în vigoare.

14.2 – Sistemele rutiere pentru trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti precum şi
încadrările lor se rezolvă conform documentaţiilor de proiectare.

14.3 – Încadrarea îmbrăcăminţilor pentru trotuare, alei pietonale şi piste de ciclişti se
realizează de regulă cu borduri din piatră naturală sau beton, denivelate sau îngropate.

14.4 – Pentru continuitatea circulaţiei cicliştilor şi a cărucioarelor pentru copii şi
handicapaţi se folosesc unde este cazul, borduri teşite sau racorduri cu planuri înclinate.

14.5 – Staţiile de transport în comun de pe partea carosabilă şi refugiile de la trecerile de
pietoni sunt încadrate cu borduri denivelate vizibil marcate şi prevăzute cu indicatoare luminoase
reflectorizante.

ART. 15 – PUNEREA ÎN OPERĂ

15.1 – Pentru punerea în operă a betonului de ciment se vor respecta prescripţiile tehnice
prevăzute în NE 012 .

15.2 – Înainte de turnarea mixturilor asfaltice se va curăţa suprafaţa trotuarului apoi se va
amorsa, cu bitum tăiat sau suspensie de bitum filerizat.

15.3 – Punerea în operă a mixturilor trebuie făcută în anotimpul călduros iar mixtura
trebuie  să aibă o temperatură minimă de 1300C la punctul de lucru.
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15.4 – Se recomandă executarea compactării imediat după aşternerea la temperaturi de
peste 110 – 1200C.

15.5 – După executarea îmbrăcăminţilor se procedează la închiderea porilor suprafeţei prin
răspândire de 2 – 3 kg/mp – nisip bitumat de 0 – 3 mm cu 2 – 3 % bitum prin cilindrare.

ART.16 – ABATERI LIMITĂ LA ELEMENTELE GEOMETRICE

16.1 – La grosime se admit abateri limită locale de 10 % faţă de grosimea prevăzută în
proiect pentru fiecare strat în parte;

16.2 – La lăţimea îmbrăcăminţii prevăzută în proiect pot fi de 5 cm;

16.3 – La cotele profilului longitudinal faţă de prevederile proiectului  5 cm cu condiţia să
fie locale şi să se respecte planul de proiectare adoptat;

16.4 – Diferenţa de nivel între marginile îmbrăcăminţilor aşternute manual maximum 7
mm.

CAPITOLUL IV

RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia lucrărilor se va face în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Întocmit:

Ing. Ionut Panaitescu
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CAPITOLUL I

MATERIALE UTILIZATE

1. 1. Cimentul

Cimentul utilizat pentru prepararea betoanelor si mortarelor va respecta standardele si prescriptiile in vigoare in Romania.
Pentru lucrarile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor utiliza urmatoarele calitati de ciment:
 ciment Portland tip I – SR EN 197-1/2002
 ciment Portland cu adaos tip II – SR EN 197-1/2002
 ciment de furnal tip III – SR EN 197-1/2002

Tinand seama ca lucrarile analizate sunt expuse la inghet-dezghet in stare saturata de apa, la prepararea betoanelor se va
prefera folosirea cimentului Portland cu adaos (tip II), recomandarile fiind ca acesta poate fi inlocuit pentru marci C16/20-C25/30
cu ciment tip I iar pentru marci C12/15 cu ciment tip III.

Pentru mortarele de completare a rosturilor dintre borduri, se recomanda de asemenea folosirea cimentului tip II, iar in
lipsa acestuia, ciment tip III.

Functie de rezistenta standard,se pot defini trei clase de rezistenta pentru cimenturi:32,5;42,5 si 52,5.
Clasa de rezistenta este definita prin rezistenta standard la 28 de zile.
Cerintele pentru clasele de rezistenta sunt prezentate in tabelul nr.1.

Tabel nr. 1

Clasa
Rezistenta la compresiune N/mm²
Rezistenta initiala Rezistenta standard

28 zile2 zile 7 zile
32,5 - ≥ 16

≥ 32,5 ≤ 52,5
32,5 R ≥ 10 -
42,5 ≥ 10 - ≥ 42,5 ≤ 62,5
42,5 R ≥ 20 -
52,5 ≥ 20 - ≥ 52,5 -
52,5 R ≥ 30 -

Cerintele fizice ale cimenturilor uzuale sunt prezentate in tabelul nr.2

Tabelul nr. 2

Clasa de rezistenta
Timpul initial de priza
(min.)

Stabilitate
(mm.)

32,5
32,5 R
42,5
42,5 R

≥ 60 ≤ 10

52,5
52,5 R

≥ 45 ≤ 10

Conditiile tehnice de livrare, control si receptie ale cimentului, vor fi cele prevazute in standardele specificate.
Transportul cimentului de la fabrica la locul de preparare al betoanelor si mortarelor se va face cu vehicule specializate

auto sau CF, iar manipularea se va face pneumatic, evitandu-se poluarea mediului inconjurator.
De asemenea se vor lua masuri de preintampinare a umezirii cimentului si de impurificare a acestuia cu corpuri straine.
Receptia si depozitarea cimentului vor fi conditionate de primirea certificatului de calitate.
Durata de depozitare a cimentului va fi de maximum 45 zile de la data livrarii de catre producator. Dupa trecerea acestui

interval de timp, folosirea cimentului este permisa numai dupa o verificare a starii de conservare a rezistentelor mecanice la 2 si 7
zile, retetele modificandu-se in consecinta, conform declasarii. Daca se va constata ca cimentul s-a alterat, se va interzice folosirea
sa la prepararea de betoane si mortare si se va evacua din depozit, pe cheltuiala fabricantului.
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1.2. Agregatele

Pentru prepararea betoanelor si mortarelor, agregatele pot fi:

 agregate naturale de rau: nisip 0-4
pietris 4-31

 agregate de concasare: nisip 0-4
piatra sparta 8-16, 16-25

Agregatele trebuie sa fie inerte, sa nu aiba efecte daunatoare asupra cimentului si sa provina din roci stabile, nealterabile
la apa, aer sau inghet.

Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de sort >7 vor trebui sa respecte urmatoarele conditii de
admisibilitate privitoare la forma granulelor:

 b/a = min. 0,66
 c/a = min. 0,33

Din punct de vedere al continutului de impuritati, agregatele vor trebui sa se incadreze in prevederile din tabelul nr. 2a.

Tabel nr. 2a

Impuritatile
Conditii de admisibilitate
nisip si pietris nisip si piatra sparta de concasare

1 2 3
Corpuri straine – resturi animale sau
vegetale, pacura, uleiuri nu se admit nu se admit
Pelicula de argila sau alt material aderent
pe granule nu se admit nu se admit
Mica - % max. 0,5 -
Carbune - % max. 0,5 -
Humus (culoarea solutiei de hidroxid de
sodiu) Incolora sau galbena galbena
Argila - % max. 1 0,25
Parti levigabile - % max. 2 1
Sulfati sau sulfuri nu se admit nu se admit

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor se vor incadra in prevederile tabelului nr. 3.
Tabel nr. 3

Caracteristici fizico – mecanice Conditii de admisibilitate
Densitate aparenta - Kg/mc.  min. 1,800
Densitate in gramada in stare afanata si uscata
- Kg/mc.  min. 1,200
Porozitate totala pentru piatra sparta - % max. 2
Porozitate aparenta pentru pietris si piatra sparta - % max. 2
Volum de goluri in stare afanata pentru:
nisip - % max.
pietris - % max.
piatra sparta - % max.

40
45
55

Rezistenta la strivire
in stare saturata - % min.
in stare uscata - % min.

60
15

Coeficientul de inmuiere dupa saturare - min. 0,8
Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin cuburi sau cilindri in stare saturata -
N/mm2 min. 90
Rezistenta la inghet-dezghet exprimata prin pierderea
Procentuala fata de masa initiala - % max. 10

Agregatele vor avea o granulozitate continua, iar trecerile prin site, respectiv resturile pe sitele care separa sorturile, nu
vor fi mai mari de 10%, iar dimensiunea granulelor care raman pe sita sa nu fie mai mari de 1,5 d max.
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In cazul nisipului sort 0-4 trecerile % prin site, sunt:

 prin sita de 0,2 mm:     min. 5%,   max. 30%,
 prin sita de 1 mm:        min. 35%, max. 75%,
 prin sita de 3,15 mm:   min. 90%, max 100%.
Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a se realiza omogenitatea si constanta calitatii lor.
Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate, separat pe sorturi, ferite de impurificare cu alte materiale sau

intre ele.
Fabricantul de betoane va tine evidenta calitatii agregatelor, atat pe baza certificatelor de calitate emise de furnizor (intr-

un dosar special) cat si pe baza determinarilor proprii (intr-un registru special destinat).
Determinarile proprii sunt descrise la capitolul 2 privind controlul calitatii la fabricantul de betoane.

1.3. Apa

Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provina din reteaua publica sau din alta sursa, dar se impune
respectarea conditiilor prevazute in SR EN 1008/2003 si prezentate in tabelul nr.4.

Modelele de determinare sunt reglementate prin SR EN 1008/2003 , iar verificarea se va face la un laborator de
specialitate inainte de inceperea lucrarilor.

Inainte de utilizare, se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri, argile, etc.

Tabel nr. 4
Caracteristici fizice si chimice Conditii de admisibilitate
Substante organice - gr./ltr.  max. 0,5
Continutul total de saruri - gr./ltr.  max. 4,0
Sulfati - gr. SO4/ltr.  max. 2,0
Cloruri - gr. Cl/ltr.  max. 0,5
Azotati - gr. NO3/ltr.  max. 0,5
Magneziu - gr. Mg2/ltr.  max. 0,5
Materii in suspensie - gr./ltr.  max. 3,0

1.4. Borduri de beton

Bordurile vor fi realizate din beton simplu, respectandu-se SR EN 1340/2004, cu dimensiunile si tolerantele conform
tabelului nr. 5.

Tabel nr. 5 (dimensiuni in cm.)

Tipul Marimea
Lungime
L ± 5

Latime
l  ± 2

Inaltime
h  ± 5

A 1 1000; 330 200 250
3 1000; 330 240 250

B 1 750 100 150
2 750 100 150
4 1000; 750; 500 120 150

P - 400 600 300
I - 600 30 500

Caracteristicile fizico-mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile, sunt cele prezentate in tabelul nr. 6.

Tabel nr. 6
Caracteristici Conditii de admisibilitate
1 2
Culoarea:
pe aceeasi bordura
intre bordurile unui lot

Uniforma
Cu diferente foarte mici

Abaterea la planeitate – mm./m. max. 3
Deformari pe fetele vazute < 2 mm.
Abatere de la unghiul de 90°
mm./m.  max.
grade  max.

3
0° 10’

Stirbituri:
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lungimea - mm./m. max.
adancimea - mm./m. max.
pentru muchii rotunjite

3
2
nu se admit

Nota: Stirbiturile se admit daca nu sunt prezente la mai mult de 25% din bordurile unui lot examinat.

CAPITOLUL 2
INCERCARI PRELIMINARE PE MATERIALE

Inainte de utilizarea materialelor se vor face incercarile prevazute in tabelul nr. 7.

Tabel nr. 7

Mat. Verificari si incercari STAS
Frecventa incercarilor
incercarea de
informare

incerc. inainte de
utilizare

1 2 3 4 5

C
im

en
t

Examinare certificat de calitate - la fiecare lot -
Constanta de volum SR EN 196-

6/1995
1 determinare pe lot
dar minim o proba la
100 t. aprovizionate

-

Timpul de priza SR EN 196-
6/1995

C
im

en
t

Rezistente mecanice la 2 respectiv 7 zile SR EN 196-
6/1995

1 proba la 100 tone
sau o proba la siloz

-

Rezistente mecanice la 28 zile SR EN 196-
6/1995

Starea de conservare (pentru depozitare peste 45
zile)

SR EN 196-
8/2004

- 2 determinari pe
siloz sus si jos

A
gr

eg
at

e

Examinare certificat de calitate - la fiecare lot -

Parti levigabile 4606-80 - 1 determinare
la 100 mc. sau
lot livrat

Humus 4606-80 La schimbarea sursei -
Corpuri straine 4606-80 - 1 determinare

la 100 mc.
Granulozitate 4606-80 1 proba pe sort si

sursa dar max. 500
mc.

1 determinare
la 100 mc.

Echivalent de nisip SR 662-02
SR 667-00

1 proba/sursa 1 determinare
la 50 mc.

Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles 1 proba pe sort si
sursa dar max. 500
mc.

-

A
pa

Analiza chimica SR EN
1008/2003

1 analiza pentru
fiecare sursa din afara
retelei publice

la schimbare de
sursa sau cand apar
conditii de poluare

B
or

du
ri

Examinare certificat de calitate - la fiecare lot -
Dimensiuni SR EN

1340/2004
1 proba/500 ml.
si pentru fiecare
sursa

1 proba la fiecare
500 ml.

Rezistenta la incovoiere SR EN
1340/2004

1 proba/500 ml.
si pentru fiecare
sursa

1 proba la fiecare
500 ml.

CAPITOUL 3
COMPOZITIA SI DOMENIILE DE UTILIZARE ALE BETOANELOR SI MORTARELOR DE CIMENT

3.1. Betoane

3.1.1. Clasificare si utilizare



Pag. 7 / 11

Un extras din prescriptii aplicabil la lucrarile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se prezinta in tabelul nr. 8.

Tabel nr. 8

Clasa beton Domeniu de utilizare
Rezistenta caracteristica
(N/mm2.)

Cantit. minima de ciment
(Kg./mc.)

1 3 4 5
C2,8/ 3,5 Beton de umplutura 3,5 115
C4/ 5 Beton pt. fundatii masive 5,0 150
C6/ 7,5 Beton pt. fundatii si elevatii 7,5 180

C8/ 10
Beton simplu in elevatii si beton slab
armat

10 240

C12/ 15 Beton armat 15 300
C30/ 37 Beton prefabricat 37 380

3.1.2. Compozitie

Compozitia betoanelor se defineste prin proportia in volume a apei si a sorturilor de agregate minerale folosite si dozajul
de ciment exprimat in greutate, pentru 1 mc. de beton preparat.

Pentru stabilirea compozitiei betoanelor se vor respecta prevederile “Normativului pentru executarea lucrarilor din beton
si beton armat NE 012/99”.

Cantitatea de apa folosita va tine seama de lucrabilitatea betonului si de conditiile de transport, asa cum rezulta si din
tabelele nr. 9 si nr. 10.

Tabel nr. 9
Domeniul de utilizare Mijloc de transport Lucrabilitate

Marime Tasare(mm)
Fundatii din beton simplu sau slab armat, elemente masive Autobasculanta T 2 sau

T3
30±10
70±20

Idem plus fundatii de beton armat, stalpi,
grinzi, pereti structurali

Autoagitator T3 sau
T3/T4

70±20
100±20

Elemente sau monolitizari cu armaturi dese sau dificultati de
compactare , elemente cu sectiuni reduse

Autoagitator T4/T5 150±30

Tabel nr. 10
CLASA
BETONULUI

Apa pentru lucrabilitate (litri/mc.)
T 2 T 3 T3/T 4

C2,8/3,5 ... C6/ 7,5 160 170 -
C8/ 10 ... C20/ 25 170 185 200

Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sunt dupa cum urmeaza:

 pentru fiecare sort de agregat ± 3%
 pe ansamblul de agregate ± 2%
 pentru ciment ± 2%
 pentru apa totala ± 5%

Limitele domeniului de granulozitate pentru diferitele clase de betoane sunt aratate in tabelul nr. 11.

Tabel nr. 11

Agregat Limite
Treceri % in masa prin ciurul de:
0,2 1 3 7 16 26 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Pentru betoane de clasa  C6/ 7,5

0-31
max. 10 40 50 70 90 - 100
min. 3 31 41 61 81 - 95

B. Pentru betoane de clasa C12/ 15
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0-31
max. 7 30 40 60 80 - 100
min. 2 21 31 51 71 - 95

C. Pentru betoane de clasa > C16/ 20

0-31
max. 5 20 30 50 70 - 100
min. 1 10 20 40 60 - 95

Rezistentele minime la incercarile preliminare trebuie sa fie conforme cu cele din tabelul nr. 12.

Tabel nr. 12

Varsta
Rezistenta la compresiune (N/mm2)
C8/10 C12/15 C16/ 20 C18/ 22,5

7 zile 11,7 15,3 18,8 20,8
28 zile 18,0 23,5 29,0 32,0

3.1.3. Prepararea betonului

Betonul se va fabrica mecanic prin amestecul simultan al tuturor componentelor.
Componentele se vor introduce in malaxor in urmatoarea ordine:

 agregatele sort 15-30
 agregatele sort 7-15
 cimentul
 nisipul (agregat 0-4)
 agregatele sort 4-8
 apa

Duratele de malaxare sunt functie de tipul malaxorului, de temperatura exterioara a mediului si de volumul unei sarje. In
principiu duratele minime masurate in tururi a 360° sunt:

 malaxor orizontal 10 tururi
 malaxor vertical 20 tururi
 malaxor inclinat 30 tururi

Durata maxima de malaxare va fi de 3 ori durata minima.
In procesul de fabricatie, corectia de apa fata de reteta tip se va determina cel putin o data pe zi.

3.1.4. Punerea in opera a betonului

Betoanele trebuiesc puse in opera inainte de inceperea prizei, respectiv la 1 ora de la fabricare, din care se va scade timpul
transportului dar nu se vor depasi 15 minute de la ora descarcarii in santier.

Betonul care nu va fi pus in opera in intervalul stabilit, sau la care se va observa ca a inceput priza, se va interzice de la
folosire si va fi indepartat de pe santier.

La punerea in opera se va observa de asemenea sa nu existe segregari. Daca se observa totusi semne de segregare, se va
efectua o reamestecare manuala, inainte de turnare dar fara a se adauga apa.

Punerea in opera a betoanelor se va face prin asternere la o grosime stabilita de conducatorul lucrarii dupa care se va
executa o compactare, fie prin vibrare fie prin batere. In urma compactarii, betonul va trebui sa aiba grosimea prevazuta in proiect.
Orice aport de beton pentru corectia finala a grosimii elementelor care se toarna, se va compacta in aceleasi conditii cu betonul
turnat initial.

In cazul intreruperii turnarii pe o perioada mai mare de timp, inainte de reinceperea turnarii betonul vechi va fi bine
curatat si stropit cu apa din abundenta astfel incat sa fie saturat inainte de a fi pus in contact cu betonul proaspat.

Atat fabricantul de betoane cat si antreprenorul, vor lua masuri ca temperatura betonului la punerea in opera sa nu
depaseasca 35°C.

In acest scop, cand temperatura mediului exterior este ridicata se vor lua o serie de masuri elementare cum ar fi:
 temperatura cimentului sa nu depaseasca 40°C,
 apa utilizata sa fie rece,
 agregatele sa fie protejate impotriva incalzirii,
 betonul proaspat turnat se va proteja de insolatie prin acoperire
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Daca se va constata ca desi au fost luate toate precautiile posibile si totusi nu se poate mentine temperatura betonului sub
35°C se va dispune intreruperea betonarii.
In cazul executarii lucrarilor de punere in opera a betoanelor pe timp friguros, se vor lua masuri de mentinere a unei temperaturi de
minimum 10°C in toate punctele betonului proaspat turnat, pentru un timp de cel putin 72 ore de la turnare.
Daca lucrarile de betonare au fost intrerupte datorita frigului, la reluarea turnarii va trebui mai intai sa se demoleze si sa se
indeparteze betonul deteriorat.

3.1.5. Incercarea si controlul betoanelor

Pentru controlul rezistentelor betonului se vor respecta prevederile SR EN 12390/6/2002. Se vor preleva probe pentru a se
efectua incercari, la 7 si respectiv 28 de zile de la preparare, in total 12 epruvete pentru un lot de incercari si anume: 6 cuburi
destinate incercarilor la compresiune si 6 prisme destinate incercarilor la incovoiere. Dimensiunile epruvetelor sunt stabilite in
functie de dimensiunea maxima a granulelor de agregate folosite. In cazul dimensiunii maxime a granulelor de 30 mm. latura
epruvetelor cubice va fi de 140 mm.

Prelevarea de probe se va face atat la fabricantul de betoane – care tine evidenta pe loturi de fabricatie, conform STAS
1799-88 cat si pe santier, la locul de punere in opera de catre antreprenor.

Daca incercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare celor corespunzatoare acestei varste si in functie de importanta
lucrarii, se vor repeta incercarile si se vor dispune masuri de remediere sau de consolidare in conditiile in care costul acestor lucrari
nu depaseste 20% din costul elementelor in discutie.

Daca incercarile la 28 zile se vor considera inacceptabile, se va putea dispune chiar demolarea elementelor respective sau
a unor parti ale acestora.

3.1.6. Tolerante la lucrarile cu betoane

Tolerantele dimensiunilor masurate intre paramentele opuse sau intre muchii sau intre intersectiile muchiilor este
prezentata in tabelul nr. 13.

Tabel nr. 13
Dimensiuni in m. Tolerante in cm.
0,10
0,20
0,50
1,00
2,00
5,00

0,5
0,7
1,0
2,0
2,0
3,0

Toleranta de linearitate asupra unei muchii rectilinii a unei suprafete plane sau riglate, este caracterizata de sageata
maxima admisibila pe intregul segment de lungime “L” a acestei muchii sau generatoare. aceasta sageata va fi mai mica sau egala
cu 1/300 dar cel mult 1 cm.

Devierea maxima admisa a unui element cu directie apropiata de verticala, este functie de inaltimea si natura acestui
element si se prezinta in tabelul nr. 14.
Tabel nr. 14

Inaltimea in m.
Tolerante in cm.
a b c

1 1,5 1,8 2,3
2 2,0 2,3 2,9
3 2,2 2,7 3,3
5 2,6 3,2 4,0
10 3,3 4,0 5,0

Nota: - tolerantele “a” pentru elemente portante verticale,
- tolerantele “b” pentru elemente portante cu fruct,
- tolerantele “c” pentru elemente neportante.

CAPITOLUL 4
MORTARE

4.1. Compozitia si domeniul de utilizare
Mortarele de ciment sunt dupa domeniul de utilizare de 2 feluri:

mortare pentru zidarie,
mortare pentru tencuieli.

Fiecare dintre acestea au marci cuprinse intre 4 si 100 si folosesc ca liant varul, cimentul sau varul + ciment.
Luand in discutie mortarele de ciment, caracteristicile principale sunt prezentate in tabelul 15.
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Tabel nr. 15
Marca
mortar Domeniu de utilizare

Cantit. minima de ciment
(Kg/mc.)

M 50 Destinat zidariilor si pereurilor din piatra bruta sau bolovani 30

M 100
Destinat tencuielilor de ciment sclivisit, rosturilor de zidarie din piatra sau
prefabricate, rosturilor la tuburile de canalizare, etc.

400

4.2. Prepararea mortarelor de ciment

Se face identic cu prepararea betoanelor descrisa la pct. 3.1.3. cu deosebirea ca ordinea de introducere in malaxor este:
intai nisipul (sort 0-4) si apoi cimentul.

In cazul prepararii manuale, aceasta se face pe o suprafata plana si orizontala. Se realizeaza mai intai un amestec uscat de
ciment si nisip (sort 0-4). Dupa omogenizarea acestuia se adauga apa in mod progresiv, amestecandu-se continuu pana la obtinerea
consistentei dorite.

Pentru verificarea consistentei, se va urmari ca atunci cand este luat in mana, sa formeze un bulgare usor umezit si sa nu
curga printre degete.

Mortarul va fi folosit imediat dupa preparare sau dupa aducerea lui la santier, inainte de inceperea prizei. Daca se constata
inceperea prizei, lucrarea se va opri, mortarul va fi indepartat de pe santier si in nici un caz nu se va amesteca cu alt mortar
proaspat.

CAPITOLUL 5
MONTAREA BORDURILOR

Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului, majorata cu 0,20 m.
Fundul sapaturii se va aduce la cotele prevazute in proiect si se va compacta. In cazul unei sapaturi mai adanci, diferenta

de cota se va compensa prin cresterea grosimii fundatiei bordurii.
Bordurile se vor aseza urmarind cotele, aliniamentele, curbele si declivitatile stabilite in detaliile de executie.
Rosturile nu vor avea mai mult de 2 cm. si se vor rostui cu mortar de ciment marca M100.
Tolerantele admise la montarea bordurilor si rigolelor, vor fi mai mici de 5 mm. fata de cotele precizate in profilele

transversale corespunzatoare si in profilul in lung.

CAPITOLUL 6
INCERCARI SI CONTROALE

Tabel nr. 16
Denumirea
lucrarii

Natura incercarii
sau controlului

Categoria de control
Frecventa

A B C
1 2 3 4 5 6
Betoane
< C8/10

Compresiune
Plasticitate

X
X

pe parti de lucrari la
cererea dirigintelui

Betoane
> C8/10

Studiul compozitiei
Compresiune
Intindere

X
X
X

X
X
X

X
X

pe parti de lucrare

Lucrari din
Beton

Dimens. si tolerante
Finis. fata vazuta

X
X

la fiecare lucrare
la fiecare lucrare

Borduri de
Trotuar

Amplasament
Respectarea cotelor
Realizarea fundatiei

X
X
X
X

X

X
la fiecare lucrare

A - Incercari preliminare de informare,
B - Control de calitate,
C - Control de receptie.

Independent de incercarile preliminare de informare si de incercarile privind calitatea materialelor folosite, se va respecta
schema de control si incercari descrisa mai jos:

 Incercari preliminare de informare,
Se fac inainte de inceperea fabricarii betoanelor si cuprind studii de compozitie a betoanelor si incercari

preliminare.
 Incercari de control de calitate,

Se fac in cursul executarii lucrarilor, frecventa acestora fiind cea din tabelul nr. 16.
 Incercari de control de receptie,
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Se fac fie la sfarsitul executiei uneia dintre fazele lucrarii, fie in momentul receptiei preliminare, in conditile
precizate in tabelul nr. 16.

CAPITOLUL 7
RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. Receptia pe faze

In cadrul receptiei pe faze – a lucrarilor ascunse – se va verifica daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a executat
conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificarilor, se incheie un proces verbal de receptie pe faze intre beneficiar (sau consultantul acestuia) si
antreprenor, in care se consemneaza cele constatate si se confirma trecerea executiei la faza imediat urmatoare.

Pentru lucrarile din beton, receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:

 trasarea,
 atingerea cotei la sapaturi,
 executia cofrajului,
 montarea armaturilor.

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control si de asemenea comisiilor de
receptie preliminara si finala.

7.1.1. Receptia preliminara

La terminarea lucrarilor acestea vor fi supuse receptiei preliminare a lucrarilor verificandu-se:
concordanta cu prezentul caiet de sarcini si documentatia si detaliile de executie,
efectuarea in totalitate a verificarilor prevazute in prezentul caiet de sarcini,
efectuarea tuturor receptiilor pe faze prevazute si rezultatele constatate,
conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie Procesul Verbal de receptie preliminara, in care se consemneaza eventualele remedieri
necesare, termenul de realizare a acestora si recomandari privitoare la modul de tinere sub observatie a zonelor unde s-au constatat
abateri fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

7.1.2. Receptia finala

Receptia finala se tine la expirarea perioadei de garantie pentru toate lucrarile executate.
In urma acestei receptii se incheie Procesul verbal de receptie finala, in care se consemneaza modul de comportare a

lucrarilor in perioada de garantie, cum au fost intretinute si cum au functionat, daca si in ce conditii se accepta receptia si
calificativul acordat.

Întocmit,

ing. Ionut Panaitescu



ANTEMASURATOARE 
"SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA" 

     

   
Suprafata drum existent -intretinere [mp] = 1,360.00 

   
Suprafata parte carosabila -demolare [mp] = 85.00 

   
Suprafata parte carosabila -SR noua [mp] = 225.00 

   
Suprafata parcari noi [mp] = 1,129.00 

   
Suprafata trotuare existente - reparatii [mp] = 910.00 

   
Suprafata trotuare noi [mp] = 281.00 

   
Bordura mare noua [ml] = 715.00 

   
Bordura mica noua [ml] = 950.00 

     

     NR. COD 
ARTICOL 

U.M. DENUMIRE ARTICOL CANTITATEA 
CRT. 

0 1 2 3 4 

DESFACERI TROTUARE + CAROSABIL 

1 RPCT09F1 mc 

Spargerea betonului simplu sau a zidariei din piatra = 100 mc 

100   

2 DG04A1 ml 

Desfacere borduri asezate pe fundatie de beton 

1250 450 ml(B.mari) + 800 ml(B.mici) =  1250ml 

3 DG05A1 [3] mp Frezare imbracaminte asfaltica cu stratul pana la 4 cm grosime 500 

4 DG06B1 mc 

Spargerea si desfacerea betonului de ciment, executate in trotuare si structura 
rutiera 

124 

Desfacere trotuare  existente, hmed = 20 cm:  450 mp x 0.2 m = 90 mc 

Desfacere structura rutiera existenta, h med = 40 cm:  85 mp x 0.4 m = 34 mc 

  

5 TRI1AA04C2 to 

Incarcarea de pe teren in auto, a molozului, prin aruncarea manuala 

227 

conf. Art.02: (450.00ml x 0.095mc/ml + 800.00ml x 0.035mc/ml) x 2.4to/mc 
=169.80 to 

conf. Art.01: 100 mc x 2.4to/mc = 240 to 

conf. Art.03: 500.00mp x 0.04m x 2.4to/mc =  48.00 to 

conf. Art.04: (90 mc + 34 mc ) x 2.4to/mc =537.60 to 

Total =  755.40 to  

Total moloz aruncare manuala =  755.40 x 30% = 226.62 to  ≈ 227 to 

  

6 TSC35B1 100mc 

Incarcarea molozului in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 

2.64 755.40 to x 70% = 528.78 to : 2to/mc = 264.39 mc/100 = 2.64 smc 

7 TRA01A10P to 
Transportul molozului cu autobasculanta in afara santierului, in depozit cu 
incarcare manuala.   



conf. Art.04: 755.40 to ≈ 755 to 755 

    

TERASAMENTE TROTUARE + CAROSABIL 

8 TSC05G1 100mc 

Sapatura cu excavatorul pe senile de 2.5-2.9 mc in pamant cu umiditate 
naturala cu descarcare in auto. 

4.342 

Structura carosabila: 225 mp  x 0.5m = 112.50 mc 

Parcari: 1129 x 0.4 m = 451.60 mc 

Trotuare: 281 mp x 0.2 m =  56.20 mc 

620.30 mc  

620.30 mc x 70% = 434.21 mc/100 = 4.342 smc 

  

9 TSC02D1 100mc 

Sapatura cu excavatorul pe pneuride 0.21-0.39 mc in pamant cu umiditate 
naturala cu descarcare in auto. 

1.551 

Structura carosabila: 225 mp  x 0.5m = 112.50 mc 

Parcari: 1129 x 0.4 m = 451.60 mc 

Trotuare: 281 mp x 0.2 m =  56.20 mc 

620.30 mc  

620.30 mc x 25% = 155.075 mc/100 =1.551 smc 

  

10 TSA01F1 mc 

Săpătură manuală în spaţii întinse, în teren mijlociu, cu aruncare în auto 

31  620.30 mc x 5% = 31.015 mc 

11 TRA01A10P to 

Transportul materialului rezultat cu autobasculanta in afara santierului, in 
depozit cu incarcare manuala. 

1055 620.30 mc x 1.7to/mc = 1054.51 to = rot. 1055 

12 TSE06A1 100mp 

Pregatirea platformei drumului in vederea asternerii unui strat izolator 

20.9 
225 mp[structura rutiera noua] + 1129 mp [parcari noi] + 910 mp x 50% 
[trotuare existente] + 281 mp[trotuare]  = 2090 mp = 2090 mp/100 = 20.90 

SUPRASTRUCTURA CAROSABIL 

13 DA06B1 mc 

Strat de agregate naturale (balast) cilindrate, cu asternere mecanica  

356 

225 mp[structura rutiera noua] x 0.25 m + 1129 mp [parcari noi] x 0.2 m + 910 
mp x 50% [trotuare existente] x 0.1 m + 281 mp[trotuare noi] x 0.1 m   = 355.65 
mc 

355.65 mc ≈ 356 mc 

14 DA12A1 mc 

Strat de fundatie din piatra sparta cu asternere mecanica, executat cu impanare 
si innoroire . 

214 
225 mp[structura rutiera noua] x 0.2 m + 1129 mp [parcari noi] x 0.15 m  = 
214.35  mc = rot.214 

15 TRA01A50 to Transportul produselor de balastiera 793 



356.00mc x 1.311mc/mc x 1.70to/mc =  793.42 to 

  

793.42  to ≈793.00to 

16 TRA01A50 to 

Transportul produselor de cariera 

456 214.00 mc x 1.422mc/mc x 1.5to/mc = 456.46 to ≈  456 to 

17 TRA05A02 to 

Transportul cu autocisterna a apei, pentru compactare 

115 

Balast: 356.00mc x 0.232mc/mc =  82.59 mc 

Piatra sparta: 214.00mc x 0.150mc/mc = 32.10 mc 

114.69 mc ≈ 115 to 

18 DB01B1 mp 

Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor bituminoase a 
straturilor suport alcatuite din macadam 

2,714.00  225 mp +1129 mp + 1360 mp  = 2714.00 mp 

19 DB02D1 100mp 

Amorsarea suprafetelor imbracamintilor existente cu emulsie cationica cu 
rupere rapida 

27.14 

 225 mp +1129 mp + 1360 mp  = 2714.00 mp 

2714.00 mp/100 = 27.14 smp 

20 DB12B1 to 

Strat de legatura (binder) de criblura executat la cald cu asternere mecanica de 
5 cm grosime 

275 

  

 (225 mp  + 1129 mp) x 0.05 m x 2.37 to/mc  + (225 mp  + 1129 mp) * 0.013 
to/mp+ 1360 mp x 0.03 m x 2.37 to/mc  =274.75 to = rot. 275 to 

21 2018325 to 

Procurarea binderului de criblura, executat la cald, cu bitum – BAD 22.4 

275 275 to 

22 TRA01A50 to 

Transportul asfaltului - BAD 22.4 

275 275 to 

23 DB02D1 100mp 

Amorsarea suprafetelor imbracamintilor existente cu emulsie cationica cu 
rupere rapida 

27.14 

1360 mp+ 225 mp + 1129 mp = 2714 mp 

2714.00 mp/100 = 27.14 smp 

24 DB16H1 mp 

Imbracaminte de beton asfaltic BA16, in grosime de 4 cm, cu asternere 
mecanica 

1,354.00 

225  mp + 1129 mp =  1354 mp 

  

25 DB16H1 [1] mp 

Imbracaminte de beton asfaltic BA16, in grosime de 5 cm, cu asternere 
mecanica 

1,360.00 

1360 mp  

  

26 2600246 to 

Procurare beton asfaltic BA16 

287 

1354 mp x 0.094to/mp = 127.28 to 

1360 mp  x 0.05 m x 2.35to/mc = 159.80 to 

287.08 to ≈ 287.00 to 

27 TRA01A50 to 

Transportul asfaltului - BA16 

287 287.00 to 



BORDURI  

28 DE10A1 ml 

Borduri prefabricate din beton pentru cu sectiunea 20 x 25 cm, montate pe 
fundatie de beton de 30 x 15 cm. 

715.00 715 ml 

29 DE11A1 ml 

Borduri prefabricate din beton pentru cu sectiunea 10 x 15 cm, montate pe 
fundatie de beton de 10 x 20 cm. 

950.00 950 ml 

30 2100969 mc 

Procurarea betonului de ciment C16/20 cu balast cu granulatia sub 31mm la 
fundatii borduri 

51.2 

bordura mare =715 ml x 0.045 mc/ml = 32.175 mc 

bordura mica =950 ml x 0.020 mc/ml = 19 mc 

  

51.175 mc = rot. 51.2 mc 

31 TRA06A20 to 

Transportul betonului 

123 51.20 mc x 2.4to/mc = 122.88 to ≈ 123 to 

     

     
TROTUARE 

32 

DA15B1 mp 

Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare executat direct pe 
un pat dinainte pregatit 

736   910.00 mp x 50% + 281.00 mp = 736.00 mp 

33 

2100898 mc 

Preparare beton de ciment C 16/20 

73.6   736 mp x 0.10 =  73.60 mc 

34 

DB02D1 100mp 

Amorsarea suprafetelor imbracamintilor existente cu emulsie cationica cu 
rupere rapida 

11.91   910.00 mp  + 281.00 m = 1191 mp = 1191 mp /100 = 11.91 smp 

35 

DB16B1 mp 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executat la cald, cu 
asternere manuala BA8 

1191   910.00 mp  + 281.00 m = 1191 mp  

36 

3272514 to 

Procurarea betonului asfaltic fin , sarac in criblura- BA8  

84   1191 mp x 0.03m x 2.35to/mc =  83.97 to = rot. 84 to 

37 TRA01A 50 to 

Transportul asfaltului - BA8 

84 84.00 to 

38 TRA06A 50 to 

Transportul betonului 

177 73.60 mc x 2.4to/mc = 176.64 to ≈ rot. 177.00 to 
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 din beton C16/20 de 10 x 20cm

AutoCAD SHX Text
de 10x15cm montata pe fundatie 

AutoCAD SHX Text
-3cm beton asfaltic BA8

AutoCAD SHX Text
 - 10cm strat de balast

AutoCAD SHX Text
 pe fundatie din beton C16/20 de 10cm 

AutoCAD SHX Text
Ax Strada

AutoCAD SHX Text
bordura mare prefabricata 

AutoCAD SHX Text
 din beton C16/20 de 15 x 30cm

AutoCAD SHX Text
de 20x25cm montata pe fundatie 

AutoCAD SHX Text
- 4cm beton asfaltic BA16 

AutoCAD SHX Text
- 5cm binder de criblura BAD 22.4

AutoCAD SHX Text
- 15cm piatra sparta

AutoCAD SHX Text
- 20cm fundatie de balast

AutoCAD SHX Text
- pamant compactat



2.50 M 2.50 M

TROTUAR

TROTUAR

PC = 5.00 M

15

15

Data:

Planșa Nr.

Faza:

Scara:

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansă:

ȘEF PROIECT

DESENAT

PROIECTAT

Proiect Nr.

74/2019

U.A.T. ORAȘUL IANCA, JUDEȚUL BRĂILA

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.

Str. Oțelarilor, Nr. 16, Bl. V3, Mun. Galați

CUI: 31593331; Registrul Comerțului: J17/579/2013

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A SOCIETĂȚII ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. ÎNSTRĂINAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTĂ

DESTINAȚIE DECÂT CEA PREVĂZUTĂ ÎN CONTRACT A DOCUMENTAȚIEI, FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A SOCIETĂȚII COMERCIALE ADD GLOBAL DESIGN S.R.L., INTRĂ

SUB INCIDENȚA LEGII DREPTULUI DE AUTOR.

5.3

VERIFICAT

            SISTEMATIZARE ZONĂ BLOCURI C1-C6, U.A.T. ORAŞUL IANCA,

JUDEŢUL BRĂILA ING. Andrei STANCU

ING. George DRAGOMIR

ING. Ionut PANAITESCU

ING. Ionut PANAITESCU

  NOTA

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este

  C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este

  corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

  la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului

P.T.+D.E.
07/2019

PROFIL TRANSVERSAL TIP 3 1:50

AutoCAD SHX Text
PROFIL TRANSVERSAL TIP 3

AutoCAD SHX Text
SCARA  1:50

AutoCAD SHX Text
2.5%%%

AutoCAD SHX Text
2.5%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
bordura mica prefabricata 

AutoCAD SHX Text
 din beton C16/20 de 10 x 20cm

AutoCAD SHX Text
de 10x15cm montata pe fundatie 

AutoCAD SHX Text
-3cm beton asfaltic BA8

AutoCAD SHX Text
 - 10cm strat de balast

AutoCAD SHX Text
 pe fundatie din beton C16/20 de 10cm 

AutoCAD SHX Text
Ax Strada

AutoCAD SHX Text
bordura mare prefabricata 

AutoCAD SHX Text
 din beton C16/20 de 15 x 30cm

AutoCAD SHX Text
de 20x25cm montata pe fundatie 

AutoCAD SHX Text
- 4cm beton asfaltic BA16 

AutoCAD SHX Text
- 5cm binder de criblura BAD 22.4

AutoCAD SHX Text
- 20cm piatra sparta

AutoCAD SHX Text
- 25cm fundatie de balast

AutoCAD SHX Text
- pamant compactat



                                                                                                         FORMULAR C6               

                                 Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)                                        

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

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

        Lucrarea: SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA                                             

                                                                                                                                   

        Devize: C1008  C1018  C1028  C1038  C1048                                                                                  

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

        |Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate| 

        |Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) | 

        |    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        | 

        |----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------| 

        | 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    | 

        |----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------| 

        |   1| 2018325 MIXTURA ASFALTICA TIP BAD20      |TONA  |    275.00|             |              |                | 330.000| 

        |   2| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388  |KG    |   3056.79|             |              |                |   3.087| 

        |   3| 2100898 Beton de ciment clasa C 16/20 (  |M.C.  |     73.60|             |              |                | 176.640| 

        |    |         BC20/ B 250 ) cu 390 kg ciment   |      |          |             |              |                |        | 

        |   4| 2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622  |M.C.  |     51.20|             |              |                | 128.512| 

        |   5| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM   |M.C.  |    466.72|             |              |                | 793.417| 

        |   6| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |      8.57|             |              |                |  11.570| 

        |    |         LACURI 0,0-3,0 MM                |      |          |             |              |                |        | 

        |   7| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |    113.88|             |              |                | 153.735| 

        |    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        | 

        |   8| 2201658 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.      |M.C.  |     21.83|             |              |                |  32.742| 

        |    |         MAGMATICE 15-25 MM.              |      |          |             |              |                |        | 

        |   9| 2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.      |M.C.  |    271.78|             |              |                | 407.667| 

        |    |         MAGMATICE 40-63 MM.              |      |          |             |              |                |        | 

        |  10| 2600246 @BETON ASFALTIC (BA16)           |TONA  |    287.00|             |              |                | 287.000| 

        |  11| 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU    |KG    |   4219.38|             |              |                |   4.641| 

        |    |         RUPERE RAPIDA S8877              |      |          |             |              |                |        | 

        |  12| 2800246 BORDURA BETON PT TROTUARE        |M     |    718.57|             |              |                |  79.043| 

        |    |         1000X250X200 A1 S 1139           |      |          |             |              |                |        | 

        |  13| 2800325 BORDURA BETON PT TROTUARE        |M     |    954.75|             |              |                |  31.507| 

        |    |         750X150X100 B2 S 1139            |      |          |             |              |                |        | 

        |  14| 3272514 MIXTURA ASFALTICA BA8            |TONA  |     84.00|             |              |                | 184.800| 

        |  15| 3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG    |     43.12|             |              |                |   0.043| 

        |    |         1N LT= 30                        |      |          |             |              |                |        | 

        |  16| 3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG    |     31.62|             |              |                |   0.032| 

        |    |         1N LT= 36                        |      |          |             |              |                |        | 

        |  17| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C.  |    182.37|             |              |                | 182.373| 

        |    |         TERASAMENTE IN CISTERNE          |      |          |             |              |                |        | 

        |  18| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |      7.14|             |              |                |   7.140| 

        |    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        | 

        |----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------| 

        |    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                |2813.949| 

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

 

PROIECTANT, 

ING. ANDREI LUCIAN STANCU 

 

 

                                                                                                          



FORMULAR C7               

                                 Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)                                            

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

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

        Lucrarea: SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA                                             

                                                                                                                                   

        Devize: C1008  C1018  C1028  C1038  C1048                                                                                  

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

        |Nr. |   Denumirea meseriei                       |Consumuri (om-ore)  |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|    Procent   | 

        |Crt.|                                            |cu manopera directa |  RON/ora   |        RON          |     100%     | 

        |    |                                            |                    |            |      (2 x 3)        |              | 

        |----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------| 

        | 0  |                   1                        |         2          |     3      |          4          |       5      | 

        |----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------| 

        |   1|   10111 ASFALTATOR CAT.1                   |         278.903    |            |                     |              | 

        |   2|   10121 ASFALTATOR CAT.2                   |          96.949    |            |                     |              | 

        |   3|   10131 ASFALTATOR CAT.3                   |         114.239    |            |                     |              | 

        |   4|   10151 ASFALTATOR CAT.5                   |          28.222    |            |                     |              | 

        |   5|   10211 BETONIST CAT.1                     |          85.236    |            |                     |              | 

        |   6|   10231 BETONIST CAT.3                     |          78.281    |            |                     |              | 

        |   7|   10241 BETONIST CAT.4                     |          11.371    |            |                     |              | 

        |   8|   10251 BETONIST CAT.5                     |          34.121    |            |                     |              | 

        |   9|   11321 FINISOR TERASAMENTE CAT.2          |         113.675    |            |                     |              | 

        |  10|   12811 PAVATOR CAT.1                      |         555.495    |            |                     |              | 

        |  11|   12821 PAVATOR CAT.2                      |         189.946    |            |                     |              | 

        |  12|   12831 PAVATOR CAT.3                      |          94.001    |            |                     |              | 

        |  13|   19621 SAPATOR CAT.2                      |         250.549    |            |                     |              | 

        |  14|   19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-    |        1148.167    |            |                     |              | 

        |    |         MONTAJ CAT.2                       |                    |            |                     |              | 

        |  15|   19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII     |          31.789    |            |                     |              | 

        |    |         MONTAJ CAT.3                       |                    |            |                     |              | 

        |  16|  319721 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE         |         124.850    |            |                     |              | 

        |    |         MATERIALE CAT.2                    |                    |            |                     |              | 

        |----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------| 

        |    |         T O T A L                          |        3235.794    | RON        |                     |              | 

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

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

PROIECTANT, 

ING. ANDREI LUCIAN STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                   

 

 



 

                                                                                                         FORMULAR C8               

                       Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)                     

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

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

        Lucrarea: SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA                                             

                                                                                                                                   

        Devize: C1008  C1018  C1028  C1038  C1048                                                                                  

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

        |Nr. |   Denumirea utilajului de constructii      |      Consumuri       |      Tarif orar       | Valoare (exclusiv TVA)| 

        |Crt.|                                            |  ore de functionare  |         RON/          |          RON          | 

        |    |                                            |                      |    ora functionare    |        (2 x 3)        | 

        |----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------| 

        | 0  |                   1                        |           2          |           3           |           4           | 

        |----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------| 

        |   1| 2508  MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0 |           29.000     |                       |                       | 

        |    |       -5,9 MC/MIN                          |                      |                       |                       | 

        |   2| 2509  MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE   |           74.400     |                       |                       | 

        |    |       4,0-5,9 MC/MIN                       |                      |                       |                       | 

        |   3| 2801  CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 |          103.400     |                       |                       | 

        |    |       -15 KG                               |                      |                       |                       | 

        |   4| 3511  EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5 |            1.910     |                       |                       | 

        |    |       -2,9MC                               |                      |                       |                       | 

        |   5| 3521  EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC     |            7.398     |                       |                       | 

        |    |       (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC          |                      |                       |                       | 

        |   6| 3546  AUTOGREDER PINA LA 175CP             |           26.076     |                       |                       | 

        |   7| 3720  VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC   |           11.040     |                       |                       | 

        |    |       2,9-4CP                              |                      |                       |                       | 

        |   8| 4004  COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.        |           25.080     |                       |                       | 

        |    |       (VALTURI) PINA LA 12TF               |                      |                       |                       | 

        |   9| 4005  COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU        |          148.335     |                       |                       | 

        |    |       RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF       |                      |                       |                       | 

        |  10| 4008  COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE         |           28.293     |                       |                       | 

        |    |       PNEURI10,1-16TF                      |                      |                       |                       | 

        |  11| 4026  PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII        |            1.628     |                       |                       | 

        |    |       DRUMURI 6 CP                         |                      |                       |                       | 

        |  12| 4046  REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM |           28.293     |                       |                       | 

        |    |       OT.TERM.FARAPALPATOR92CP             |                      |                       |                       | 

        |  13| 4047  AUTOGUDRONATOR 3500-3600L            |            3.508     |                       |                       | 

        |  14| 5603  AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.  |           15.631     |                       |                       | 

        |    |       A.J. 5-8T                            |                      |                       |                       | 

        |  15| 7408  INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,  |           14.335     |                       |                       | 

        |    |       99MC                                 |                      |                       |                       | 

        |  16| 7909  MASINA DE FREZAT WIRTGEN W 350       |            8.915     |                       |                       | 

        |  17| 7910  MOTOCOMPRESOR                        |            2.675     |                       |                       | 

        |  18| 7922  AUTOBASCULANTA TRANSPORT MIXTURI 16- |            8.915     |                       |                       | 

        |    |       25 T                                 |                      |                       |                       | 

        |----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------| 

        |    |         T O T A L                          |          538.833     |  RON                  |                       | 

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

                                                                         

PROIECTANT, 

ING. ANDREI LUCIAN STANCU 



 

                                                                                                         FORMULAR C9               

                                 Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)                                      

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

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

        Lucrarea: SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA                                             

                                                                                                                                   

        Devize: C1008  C1018  C1028  C1038  C1048                                                                                  

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

        |Nr. |    Tip de transport                |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)| 

        |Crt.|                                    |        ce urmeaza a fi executate        |    RON/      |        RON          | 

        |    |                                    |-----------------------------------------|    tona      |                     | 

        |    |                                    |     tone     |    km.   |   ore de      |              |                     | 

        |    |                                    | transportate | parcursi | functionare   |              |                     | 

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------| 

        | 0  |               1                    |      2       |    3     |       4       |      5       |          6          | 

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------| 

        | 1. | Transport auto (total) din care,pe |     4120.000 |          |               |              |                     | 

        |    | categorii                          |              |          |               |              |                     | 

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------| 

        |    | 1.001  TRA01A10P                   |     1810.000 |          |               |              |                     | 

        |    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     | 

        |    |       PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  |              |          |               |              |                     | 

        |    |       AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM   |              |          |               |              |                     | 

        |    | 1.002  TRA01A50                    |     1439.000 |          |               |              |                     | 

        |    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     | 

        |    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     | 

        |    |       CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  |              |          |               |              |                     | 

        |    |       50 KM.                       |              |          |               |              |                     | 

        |    | 1.003  TRA05A02                    |      115.000 |          |               |              |                     | 

        |    |       TRANSPORT RUTIER MATERIALE,  |              |          |               |              |                     | 

        |    |       SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.  |              |          |               |              |                     | 

        |    |       SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) |              |          |               |              |                     | 

        |    |       PE DIST.DE 2                 |              |          |               |              |                     | 

        |    | 1.004  TRA06A20                    |      300.000 |          |               |              |                     | 

        |    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     | 

        |    |       BETONULUI-MORTARULUI CU      |              |          |               |              |                     | 

        |    |       AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. |              |          |               |              |                     | 

        |    |       =20KM                        |              |          |               |              |                     | 

        |    | 1.005  TRA01A90                    |      456.000 |          |               |              |                     | 

        |    |       TRANSPORT MATERIALE CU AUTO  |              |          |               |              |                     | 

        |    |       LA 90 KM                     |              |          |               |              |                     | 

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------| 

        | 2. | Transport pe cale ferata (total)   |              |          |               |              |                     | 

        |    | din care,pe categorii              |              |          |               |              |                     | 

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------| 

        | 3. | Alte transporturi (total)          |              |          |               |              |                     | 

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------| 

        |    | T O T A L                          |     4120.000 |          |               | RON          |                     | 

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

                                                                           

 PROIECTANT, 

ING. ANDREI LUCIAN STANCU                                                                                                                                                                              



FORMULAR F1

Obiectiv:
SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA

Valoarea 

cheltuielilor 

pe obiect

(exclusiv TVA)

Din care:

C+M

lei lei
1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 

initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
3.5 Proiectare
4 Investitia de baza

4.1    Constructii si instalatiile aferente acestora
4.1.001   SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL 

IANCA, JUDETUL BRAILA
4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

5.1 Organizare de santier
5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant, Beneficiar,
S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA

Reprezentant legal, Primar,
Ing. Andrei - Lucian STANCU Fanel George CHIRITA

Centralizatorul

cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Nr.cap./

subcap.

deviz 

general



FORMULAR F2

Obiectiv :

SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA

OBIECT: SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA

1 2 3

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4.1.1 Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

C1008  DESFACERE TROTUARE SI DESFACERE CAROSABIL
C1018  TERASAMENTE TROTUARE SI TERASAMENTE CAROSABIL
C1028  SUPRASTRUCTURA CAROSABIL
C1038  BORDURI
C1048  TROTUARE

4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii

4.1.4.1 Instalatii electrice
4.1.4.2 Instalatii sanitare
4.1.4.3 Instalatii termice
TOTAL I

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL III
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant, Beneficiar,

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETUL BRAILA

Reprezentant legal, Primar,
Ing. Andrei - Lucian STANCU Fanel George CHIRITA

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Valoarea lei
(exclusiv TVA)

Cheltuieli pe catogoria de lucrari
Nr.cap./sub
cap. deviz 
pe obiect
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         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3    

         U.A.T. IANCA                                                     

                                                                          

         Obiectivul:  0551  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

         Obiectul:    0001  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta C1008  DESFACERE TROTUARE SI DESFACERE    

                                       CAROSABIL                          

                                                                          

        Categoria de lucrari: 0120                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        001 RPCT09F1         M.C.        100.000                          

        DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A                                  

        BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI                                  

        ELEVATII *                                                        

                                                                          

        002   DG04A1         M          1250.000                          

        DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE                            

        BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATE PE NISIP                            

                                                                          

                                                                          

        003   DG05A1    [ 3] MP.         500.000                          

        FREZARE STRAT UZURA GR 0 - 4 CM CU FREZA                          

        RUTIERA PTR. APLICARE STRAT UZURA NOU                             

                                                                          

                                                                          

        004   DG06B1         M.C.        124.000                          

        SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT                          

        POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI                           

        FUND DRUM                                                         

                                                                          

        005  TRI1AA04C2      TONA        227.000                          

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE                            

        SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN                          

        -AUTO CATEG.2                                                     

                                                                          

        006  TSC35B1         100 MC.       2.640                          

        EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE                                

        SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA                             

        DIST.<10M                                                         

                                                                          

        007  TRA01A10P       TONA        755.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM                           

                                                                          

                                                                          

        Cheltuieli directe din articole:                                  

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

        Din care:                                                         
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        ================================================================= 

        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, 

ING. ANDREI LUCIAN STANCU 
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         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3    

         U.A.T. IANCA                                                     

                                                                          



         Obiectivul:  0551  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

         Obiectul:    0001  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta C1018  TERASAMENTE TROTUARE SI TERASAME   

                                       NTE CAROSABIL                      

                                                                          

        Categoria de lucrari: 0120                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        008  TSC05G1         100 MC.       4.342                          

        SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC                          

        IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.                          

        IN AUTOVEH T.CA                                                   

                                                                          

        009  TSC02D1         100 MC.       1.551                          

        SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39                           

        MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.                          

        2                                                                 

                                                                          

        010  TSA01F1         M.C.         31.000                          

        SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU                               

        UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M                           

        T.MIJLOCIU                                                        

                                                                          

        011  TRA01A10P       TONA       1055.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM                           

                                                                          

                                                                          

        012  TSE06A1         100 MP.      20.900                          

        PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR                            

        SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.                          

        IN PAM.NECOEZ.                                                    

                                                                          

        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, 

ING. ANDREI LUCIAN STANCU 
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        ================================================================= 

         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3    

         U.A.T. IANCA                                                     



                                                                          

         Obiectivul:  0551  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

         Obiectul:    0001  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta C1028  SUPRASTRUCTURA CAROSABIL           

                                                                          

        Categoria de lucrari: 0120                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        013   DA06B1         M.C.        356.000                          

        STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC                                

        REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI                                 

        ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                                       

                                                                          

        014   DA12A1         M.C.        214.000                          

        STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU                             

        ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI                            

        INNOROIRE                                                         

                                                                          

        015  TRA01A50        TONA        793.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= 50 KM.                                                     

                                                                          

        016  TRA01A90        TONA        456.000                          

        TRANSPORT MATERIALE CU AUTO LA 90 KM                              

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        017  TRA05A02        TONA        115.000                          

        TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE                          

        CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.                             

        ETC)PE DIST.DE 2                                                  

                                                                          

        018   DB01B1         MP.        2714.000                          

        CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM                              

        BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV                             

        NEBITUM EXEC MECANI                                               

                                                                          

        019   DB02D1    [ 2] 100 MP.      27.140                          

        AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST                          

        IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU                                

        EMULSIE CATIONICA ( 0.9 kg/mp )                                   
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        020   DB12B1         TONA        275.000                          

        STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD                           

        CU ASTERNERE MECANICA                                             

                                                                          

                                                                          

        021 2018325          TONA        275.000                          

        MIXTURA ASFALTICA TIP BAD20                                       

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        022  TRA01A50        TONA        275.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= 50 KM.                                                     

                                                                          

        023   DB02D1         100 MP.      27.140                          

        AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST                          

        IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU                                

        EMULSIE CATIONICA                                                 

                                                                          

        024   DB16H1         MP.        1354.000                          

        IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA                          

        CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA                            

                                                                          

                                                                          

        025   DB16H1    [ 1] MP.        1360.000                          

        IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA                          

        CALD IN GROS DE 5,0 CM ASTERN MECANICA                            

                                                                          

                                                                          

        026 2600246          TONA        287.000                          

        @BETON ASFALTIC (BA16)                                            

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        027  TRA01A50        TONA        287.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= 50 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:                                          

                                                                          

        -Contributie asiguratorie pentru munca                            

                                                                          

        Total cheltuieli directe:                                         

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     
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        Cheltuieli indirecte:                                             

        Profit:                                                           

                                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                              

        TVA                                                               

        TOTAL cu TVA                                                      

                                                                          

                                                                          

PROIECTANT, 

ING. ANDREI LUCIAN STANCU 
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        ================================================================= 

         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3    

         U.A.T. IANCA                                                     

                                                                          

         Obiectivul:  0551  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

         Obiectul:    0001  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta C1038  BORDURI                            

                                                                          

        Categoria de lucrari: 0120                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        028   DE10A1         M           715.000                          

        BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT                                 

        TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON                          

        30 X 15 CM                                                        

                                                                          

        029   DE11A1         M           950.000                          

        BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT                                

        INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE                          

        FUND BETON 10 X 20 C                                              

                                                                          

        030 2100969          M.C.         51.200                          

        BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622                                   

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        031  TRA06A20        TONA        123.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                  

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                              

        DIST. =20KM                                                       

                                                                          

        Cheltuieli directe din articole:                                  

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

                                                                          

        Detaliere transporturi:                                           

        -Articole TRA                                                     

                                                                          

        Alte cheltuieli directe:                                          

                                                                          

        -Contributie asiguratorie pentru munca                            

                                                                          

        Total cheltuieli directe:                                         

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

                                                                          

        Cheltuieli indirecte:                                             

        Profit:                                                           
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        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                              

        TVA                                                               

        TOTAL cu TVA                                                      

                                                                          

                                                                          

    PROIECTANT, 
ING. ANDREI LUCIAN STANCU 
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        ================================================================= 

         Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3    

         U.A.T. IANCA                                                     

                                                                          

         Obiectivul:  0551  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

         Obiectul:    0001  45230000    SISTEMATIZARE ZONA BLOCURI C1-    

                                        C6,U.A.T. ORASUL IANCA, JUDETU    

                                        L BRAILA                          

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta C1048  TROTUARE                           

                                                                          

        Categoria de lucrari: 0120                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        032   DA15B1         MP.         736.000                          

        FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT                              

        ALEI PIETONI CICLISTI EXEC PE SUBSRAT                             

        NISIP 5 CM GROS                                                   

                                                                          

        033 2100898          M.C.         73.600                          

        Beton de ciment clasa C 16/20 ( BC20/ B                           

        250 ) cu 390 kg ciment                                            

                                                                          

                                                                          

        034   DB02D1         100 MP.      11.910                          

        AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST                          

        IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU                                

        EMULSIE CATIONICA                                                 

                                                                          

        035   DB16B1         MP.        1191.000                          

        IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA                          

        CALD IN GROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA                             

                                                                          

                                                                          

        036 3272514          TONA         84.000                          

        MIXTURA ASFALTICA BA8                                             

                                                                          

                                                                          

                                                                          

        037  TRA01A50        TONA         84.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= 50 KM.                                                     

                                                                          

        038  TRA06A20        TONA        177.000                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                  

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                              

        DIST. =20KM                                                       

                                                                          

        Cheltuieli directe din articole:                                  

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     
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        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, 

ING. ANDREI LUCIAN STANCU 
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