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CAPITOLUL I - GENERALITÃTI 
 
 
1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 

 
 
1.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește conditiile tehnice generale de calitate, pe care trebuie sã le 
îndeplineascã straturile de formã din alcãtuirea complexelor rutiere, situate la partea superioarã a        
terasamentelor drumurilor publice. 
1.2. Caietul  de  sarcini  se  aplicã  la  constructia  și  modernizarea  drumurilor  publice  și  la 
constructia drumurilor de exploatare cu trafic greu și foarte greu. 
1.3. Straturile de formã care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt realizate din: 

 
a) materiale necoezive: 

 
- pãmânturi sau materiale necoezive (balast, deșeuri de carieră, sort de carieră 0-63); 

 
- pietruiri  existente  în grosime de minimum 10 cm; 

 
- zgura bruta de furnal inalt. 

 
b) materiale coezive: 

 
- pãmânturi coezive stabilizate mecanic (STAS 8840); 

 
- pãmânturi coezive tratate cu var; 

 
- pãmânturi coezive stabilizate cu zgurã granulatã și var; 

 
- pãmânturi coezive stabilizate cu var-ciment; 

 
- pământuri coezive stabilizate cu lianti hidraulici. 

 
1.4. Când  terasamentele  sunt  realizate  din  pãmânturi  necoezive  (deșeuri  de  carierã,  material 
pietros de balastierã), straturile de formã vor fi alcãtuite de regulã din aceste materiale. 

Straturile de formã din pãmânturi coezive stabilizate mecanic sau tratate cu var se vor utiliza 
la terasamentele din pãmânturi coezive. 

Stratul de formã din pãmânturi coezive stabilizate cu zgurã și cu var sau cu var-ciment se aplicã 
de regulã la drumurile de clasã tehnicã I și II. 

Stratul de formã din pietruiri existente se aplicã la modernizãrile de drumuri existente, dacã 
sunt îndeplinite conditiile de la punctul 3.2. 

 
2. PREVEDERI  GENERALE 

 
2.1. Antreprenorul   este   obligat   sã   asigure   adoptarea   tuturor   mãsurilor   tehnologice   și or-
ganizatorice care sã conducã la respectarea strictã a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
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2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratorul propriu sau al altor laboratoare autorizate, efectua-

rea tuturor încercãrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. De asemenea este obligat sã 

efectuze, la cererea Inginerului și alte verificãri suplimentare fatã de prevederile prezentului caiet de 

sarcini. 

2.3. Antreprenorul este obligat sã tinã evidenta zilnicã a conditiilor de executie a straturilor de 

formã, a probelor prelevate, a încercãrilor efectuate și a rezultatelor obtinute. 

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

treruperea executiei lucrãrilor și luarea mãsurilor care se impun. 

2.5. La executia stratului de formã se va trece numai dupã ce se constatã, în urma verificãrilor, cã sunt 

asigurate gradul de compactare și capacitatea portantã a terasamentelor și cã lucrãrile respective au 

fost receptionate pe faze de executie. 

2.6. Notiunea „Inginerul” semnifică pe Reprezentantul Beneficiarului. 
 

CAPITOLUL  II - CONDITII TEHNICE 

 

3. VALORI ADMISIBILE 
 

3.1. Stratul așternut trebuie compactat pânã la realizarea unui grad de compactare de min. 98% din 

densitatea în stare uscatã maximã, determinatã prin încercarea  Proctor  modificatã,  conform STAS 

1913/13, în cel putin 95% din punctele de mãsurare și de min. 95% celelalte puncte. Deformatia elastică 

corespunzătoare vehicolului etalon (115kN) trebuie să aibă valori mai mici de 2,00 mm in 95% din 

punctele măsurate. Uniformitatea executiei se consideră satisfăcătoare dacă valoarea coeficientului de 

variatie este sub 40%. 

3.2. Valoarea admisibilă a capacitătii  portante  la  partea  superioară a  stratului  de  formă se stabi-

lește prin proiect în functie de gosimea stratuluibde formă și a materialelor utilate. Verificarea stratului 

de formă se face conform AND 530. 

 

4. ELEMENTE GEOMETRICE ȘI ABATERI LIMITÃ 

 

4.1. Grosimea stratului de formã este cea prevãzutã în proiect sau în caietul de sarcini speciale. 

4.2. Pietruirea existentã poate alcãtui stratul de formã, dacã este pe toatã lãtimea patului drumului 

și dacã are grosimea de min. 10 cm sau dacã prin scarificare și reprofilare pe toatã lãtimea patului dru-

mului se obtine o grosime minimã de 10 cm. 

4.3. Straturile de formã se prevãd pe toatã lãtimea terasamentelor. 

4.4. Pantele în profil transversal, ale suprafetei straturilor de formã sunt aceleași ca ale suprafetei îm-
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brãcãmintilor, admitându-se aceleași tolerante ca ale 

acestora, cu respectarea punctului 3.5. 

4.5. La drumuri cu mai mult de douã benzi de circulatie și la autostrãzi, pantele în profil transversal 

trebuie sã fie de 3,5-4%. 

4.6. Suprafata straturilor de formã trebuie sã aibã pante transversale de 10-12% pe ultimii 80 cm 

pânã la taluzurile drumului, în vederea evacuãrii rapide a apelor. 

4.7. Declivitãtile în profil longitudinal ale suprafetei straturilor de formã sunt aceleași ca ale îm-

brãcãmintilor sub care se executã, prevãzute în proiect. 

4.8. Abaterile limitã la lãtimea stratului de formã sunt de ± 0,05 m fatã de axã și de ± 0,10 m la 

lãtimea întreagã; la cotele de nivel ale proiectului tolerantele sunt tot de ± 0,05 m. Abaterile limitã se 

admit în puncte izolate, care nu sunt situate în acelasi profil transversal sau în profiluri consecutive. 

 

CAPITOLUL  III - MATERIALE FOLOSITE 

 

5. PÃMÂNTURI 

 

5.1. Pãmânturile necoezive și coezive care se folosesc la realizarea straturilor de formã  se clasificã 

și se identificã, conform SR EN ISO 14688-2. 

 

6. VAR 

 

6.1. Pentru tratare sau pentru stabilizare cu var se pot folosi urmãtoarele tipuri de var: 

• var nehidratat mãcinat, conform SR 9310 

• var pentru constructii, conform SR EN 459-1. 

6.2. Transportul varului nehidratat mãcinat și a varului hidratat în pulbere se face cu vagoane cis-

ternã sau cu cisterne auto, iar transportul varului bulgãri se face cu mijloace de transport acoperite, feri-

te de umezealã. 

6.3. Depozitarea varului nehidratat mãcinat și a varului hidratat în pulbere se face în silozuri me-

talice, iar varul bulgãri se depoziteazã în spatii acoperite, ferit de umezealã, pe platforme curate. 

6.4. Fiecare lot de livrare, indiferent de tipul varului, va fi însotit de declaratia de conformitate a 

producătorului care trebuie să fie bazată pe evaluarea conformitătii varului pentru constructii SR EN 

459-1, conform schemei din SR EN 459-3. 

6.5. În caietul de sarcini speciale se va specifica în mod obligatoriu tipul de var ce se va utiliza la 

realizarea stratului de formã. 
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7. ZGURÃ GRANULATÃ DE FURNAL ÎNALT 
 

7.1. Pentru stabilizarea stratului de formã din pãmânturi coezive, se va putea folosi și zgura gran-
ulatã de furnal înalt, cu dimensiunea maximă a granulei de 100 mm, care însã trebuie sã corespundã 
conditiilor tehnice de calitate prevãzute în SR 648, arãtate în tabelul 1. 

tabelul 1 
Caracteristici chimice și fizice Conditii de admisibilitate Metoda de verificare 

Reziduul nesolubil, în HCl, %, max. 1,5  
 
 
 
 

SR EN 196-2 

Oxid de magneziu (MgO), %, max. 7,0 
Oxid de mangan (Mn2O3), %, max. 2,0 
Modul chimic 

Cao + MgO min. 
SiO2 

 
 

1 

Modul chimic 
        Cao min. 
        SiO2 

 
 

1,10 

Densitate aparentã în grãmadã, în stare 
uscatã, t/m3  min 

 
1,5  

SR 648 
Umiditate de referintã, % 16,0 
Structura granule sticloase 

 
Impuritãti 

nu se admite prezenta bucãtilor compactate: pãmânt, 
pietre, nisip, etc., zgura va fi lipsitã de incluziuni         

metalice 
 
7.2. Aprovizionarea zgurii granulate se va face astfel încât procesul de executie a stratului de 

formã sã se desfãșoare fãrã întreruperi. 

7.3. Se va solicita furnizorului ca fiecare lot de zgurã granulatã sã fie însotit de un certificat de 
 

calitate care va atesta conformitatea caracteristicilor chimice și fizice mentionate în tabelul 5  în 

conditiile SR 648. Certificatul de calitate se va pãstra în dosarul șantierului. 

Este indicat ca șantierul sã fie aprovizionat de la o singurã sursã. Dacã Antreprenorul propune utiliza-

rea zgurii din mai multe surse, pentru aceastã solutie este necesarã obtinerea aprobãrii Inginerului și 

luarea mãsurilor necesare pentru stabilirea de retete distincte pentru fiecare sursã în parte și pentru fo-

losirea lor pe sectoare de drum diferite. 

7.4. Depozitarea zgurii granulate se va face în depozite deschise, separate de restul materialelor din 

depozitele vecine pentru a evita amestecarea zgurii granulate cu alte materiale. 

7.5. Scurgerea apelor de pe platforma depozitului trebuie sã fie asiguratã în conditii  optime pentru a 

preîntâmpina degradarea zgurii granulate 
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8. DEȘEURI DE CARIERĂ 

 

Deșeurile de carieră trebuie să îndeplinească conditiile de calitate din tabelul 2. 

Tabel 2 

Caracteristici Conditii de admisibilitate 
Dimensiunea maximă a granulei, mm 100 
Granulozitate continuă 
Rezistenta la sfărâmare prin compresiune pe 

pietră spartă în stare uscată, min.% 

60 

Coeficient de calitate, min. 7 
Coeficient de gelivitate pe piatra spartă, max. % 3 

 

9. CIMENT 

 

9.1. Cimentul trebuie sã îndeplineascã conditiile prevãzute în SR EN 197-1 și SR EN 10092. 

9.2. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performanta si, dupa 

caz, certificatul de conformitate impreuna cu rapoartele de incercare prin care sa  se  certifice calitatea 

materialului, eliberate de un laborator autorizat/acreditat si se va  verifica  obligatoriu finetea si timpul 

de priza pe lot sau pentru maxim 100 tone. 

9.3.     Cimentul se va livra de catre furnizori in saci sigilati si se va depozita in incaperi acoperite, 

ferit de umezeala, in conditii reci, uscate. Fiecare sac de ciment va avea inscriptionat marcajul de 

conformitate CE, numarul de identificare a organismului de certificare si informatiile insotitoare. 

Daca pe sac nu figureaza toate informatiile, ci doar o parte, atunci trebuie ca documentele comercia-

le insotitoare sa cuprinda informatii complete. 

 

10. LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI 
 

10.1. Un liant hidraulic  este  un liant produs în fabrică, livrat gata  de  utilizare, cu proprietati speci-

fice, adaptate straturilor de bază și de fundatie, straturilor de formă, stabilizăriii și tratării solului. 

10.2. Tipul de liant ce urmează a fi folosit se alege înainte de începerea efectivă a stratului de 

formă, în urma testelor de laborator de specialitate pe pământ necorespunzator (teste ce tin seama de 

umiditatea și caracteristicile pământului) inclusiv compozitia amestecului (dozajul de liant). 

10.3. Liantul hidraulic rutier trebuie ales din SR EN 13282-1 și trebuie să corespundă unui agrement 

tehnic european sau echivalent, fie reglementarilor în vigoare. 

10.4. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi însotit de declaratia de performantă și, după 

caz, certificatul de conformitate împreună cu rapoartele de încercare prin care să  se  certifice calitatea             
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materialului, eliberate de un laborator autori-

zat/acreditat și se va  verifica  obligatoriu finetea și timpul de priză pe lot sau pentru maxim 100 tone. 

11. APÃ 

 

11.1. Apa utilizatã la realizarea straturilor de formã poate sã provinã din reteaua publicã sau din 

altã sursã, dar în acest caz trebuie sã îndeplineascã conditiile prevãzute în SR EN 1008. 

11.2. În  timpul  utilizãrii  pe  șantier  se  va  evita  poluarea  apei  cu  detergenti,  materii  organice, 

uleiuri, argile, etc. 

 

12. CONTROLUL CALITÃTII  MATERIALELOR 

 

12.1. Controlul calitãtii materialelor înainte de punerea lor în operã se face în conformitate cu 

prevederile tabelului 3. 

Tabel 3 
 

  
Material 

Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile 
ce se verificã Frecventa Metoda de         

verificare 
0 1 2 3 

  Compozitia  granulometricã 

1. Înainte de 
începererea 
lucrarilor 

2. Min. 3 teste 
complete pe 
un strat de 
1500 m2, 
repartizate 
pe sec_iuni 

diferite 
(stânga ax, 
ax, dreapta) 
sau de câte 

ori este necesar 

STAS 1913/5 
Pãmânturi coezive Indice de plasticitate STAS 1913/4 
  Continutul de substante organice și humus STAS 7107/1 
  Umiditate STAS 1913/1 
  Compozitia  granulometricã SR EN 933/1 
Pãmânturi necoezi-

ve, agregate sau 
deșeuri carierã 

Rezistenta la sfãrâmare prin compresiune pe           
piatrã spartã în stare uscatã 

 
SR EN 1097/2 

 
 Coeficient de gelivitate pe piatrã SR EN 1367/2 

 Umiditate STAS 4606 
    SR EN 

933/8+A1   Echivalent de nisip 
Pãmânturi 

necoezive sau      
material pietros        

aluvionar 
 
 
 

Compozitia  granulometricã STAS 1913/5 

  
Echivalentul de nisip 

SR EN 
933/8+A1 
  

Umiditate STAS 4606 

  Examinarea datelor înscrise în declaratia de 
  

  conformitate 
  Finetea   
Var Densitatea aparentã a varului hidratat în pulbere SR EN 459-2 
  Durata de stingere   
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Zgura 
granulatã 

  
Examinarea datelor înscrise în cartificatul de calitate 

  
- 

  
  
Ciment si lianti 
hidraulici rutieri 
  
  
  
  
  
  

Examinarea datelor înscrise în declaratia de 
  conformitate, compozitia 

Stabilitate SR EN 196- 
Timpul initial de prizã 3+A1 
Rezistente mecanice la 7 zile   

SR EN 196-1 Rezistente mecanice la 28 zile 
Continut de sulfati SR EN 196-2 
Continut de sulfati 

 
SR EN 196-2 

Prelevarea de contra-probe care se pãstreazã minim 
 
 
 

 
  

45 zile (pãstrate în cutii metalice sau pungi de        
polietilenã sigilate)  

 

Starea de conservare numai dacã s-a deposit terme-
nul de depozitare sau au intervenit factori de alterare 

 
 

Tipuri de încercări     
Gradul de fărâmitare   

1. Înainte de începererea lucrărilor 
2. Min. 2 x 3 puncte la 1500 m2 
strat Rezistenta de    compresiune a    amestecului 

 

CAPITOLUL  IV - EXECUTIA STRATULUI DE FORMÃ 

 
13. PREGÃTIREA STRATULUI SUPORT 

 
13.1. Executia stratului de formã va începe numai dupã terminarea executiei terasamentului pe toatã 
lãtimea platformei drumului și receptionarea preliminarã a acestora, conform prescriptiilor caietului de sar-
cini pentru terasamente. 
13.2. Terasamentele în rambleu se vor executa și receptiona la cota patului minus  grosimea stratului de 
formã când acesta este realizat din pãmânturi necoezive, la cota patului când stratul de formã este reali-
zat, într-o singurã reprizã, din pãmânt coeziv stabilizat mecanic, cu var sau zgurã granulatã și var, sau 
la cota patului minus jumãtate din grosimea stratului de formã din pãmânt coeziv stabilizat, când acesta 
se executã în douã reprize. 
13.3. Straturile de formã se executã conform profilului transversal tip proiectat, pe toatã lãtimea plat-
formei drumului sau autostrãzii. 
 
14. EXECUTIA STRATULUI DE FORMÃ DIN PÃMÂNTURI NECOEZIVE 

 
14.1. În zonele de ramblee, materialele necoezive din care se realizeazã stratul de formã este așternut 
în straturi uniforme, paralele cu linia roșie a proiectului pe întreaga lãtime a rambleului. Suprafata 
fiecãrui strat intermediar va fi planã cu înclinãri de 3...5% spre exterior, iar suprafata patului la dru-
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murile de clasa tehnicã III - V va avea aceeasi încli-
nare transversalã ca și îmbrãcãmintea drumului. Pentru clasele tehnice I și II înclinarea transversalã a pa-
tului drumului va fi de 3,5...4,0%. 
14.2. Grosimea straturilor din care se realizeazã stratul de formã se alege în functie de mijlocul de com-
pactare, astfel încât sã se asigure gradul de compactare prescris pe toatã grosimea lui. În functie de grosi-
mea prevãzutã pentru stratul de formã și de grosimea optimã de compactare, stratul de formã se reali-
zeazã    într-o reprizã sau în douã reprize de lucru. 

14.3. În cazul debleelor, sãpãturile pentru realizarea stratului de formã se vor executa pe tronsoane 
limitate, imediat înainte de executia acestuia, luându-se mãsuri pentru a se evita acumularea apei pe supra-
fata patului. 
14.4. Materialul  se  așterne  la  profil  și se  adaugã apa necesarã  realizãrii  umiditãtii optime  de com-
pactare, daca este cazul. 
14.5. La lucrãri importante, înainte de începerea lucrãrilor de executie a stratului de formã se va 

realiza o planșe de încercare pe un tronson experimental lung de min. 30 m și pe toatã lãtimea platfor-
mei, prin care se vor stabili: 

- grosimea optimã de compactare 
- umiditatea optimã de compactare 
- componenta atelierului de compactare 
- numãrul optim de treceri care sã conducã la obtinerea gradului de compactare mentionat la punctul 12.5. 

 
Rezultatele încercãrilor, consemnate în registrul de șantier și aprobate de Inginer se vor respecta întoc-
mai la executia lucrãrilor. 

 

15. EXECUTIA STRATULUI DE FORMÃ DIN PIETRUIREA EXISTENTÃ 
 

15.1. Stratul de formã din pietruiri existente, în cadrul lucrãrilor de modernizãri de drumuri se execu-
tã prin scarificarea și reprofilarea pietruirii pe toatã lãtimea platformei. 

Grosimea stratului de  formã care  se realizeazã,  este în functie  de  grosimea și  lãtimea pietruirii existen-
te, însã nu trebuie sã fie mai micã de 10 cm. 

 

16. EXECUTIA STRATULUI DE FORMÃ DIN PÃMÂNT COEZIV STABILIZAT MECANIC 
 

16.1. Prin stabilizare mecanicã a pãmânturilor se întelege complexul de operatiuni prin care se reali-
zeazã îmbunãtãtirea granulozitãtii acestora. Stratul de formã din pãmânt stabilizat mecanic este un strat din 
pãmânt coeziv amestecat cu materiale granulare provenite din pietruiri existente, balasturi ori pietrișuri con-
casate sau deșeuri de carierã. 

Amestecul realizat trebuie sã aibã urmãtoarele caracteristici conform STAS 8840: 
 

- indicele de plasticitate Ip 6 ... 8% 
 

- echivalentul de nisip EN > 30% 
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- granulozitatea între 0-63 mm conform limitelor din 
tabelul 4 

 

- umiditatea optimã de compactare Wopt  conform STAS 1913/13 
 

- continutul în elemente moi și gelive, max 5% 
 

- sã nu continã bulgãri de argilã, resturi organice sau alte impuritãti. 

Tabel 4 

Domenii de 

granulozitate 
Limita 

Treceri prin site sau ciururi în % din masã 
Ochiuri pãtrate conform SR EN 933-2 (tabelul 2) 

0,063 0,16 0,5 2 6,3 16 25 63 

0 - 63 
min 

max 

6 

12 

8 

20 

12 

28 

18 

43 

31 

67 

53 

98 

65 

100 

100 

100 

 

16.2. Reteta de lucru (procentele de amestec a materialelor) și caracteristicile de compactare conform 

STAS 1913/13 prin încercarea Proctor modificat se vor stabili, înainte de începerea lucrãrilor, de cãtre 

un laborator de specialitate. 

16.3. Se recomandă ca executia stratului de formã se va desfãsura pe tronsoane de min. 500 m 

lungime de drum, în vederea asigurãrii unei productivitãti corespunzãtoare. 

16.4. Executia se va putea face într-o reprizã sau în douã reprize de lucru, în functie de grosimea 

stratului de formã prevãzut în proiect și de grosimea optimã de executie corespunzãtoare utilajului 

folosit. 

Grosimea optimã de compactare, componenta atelierului de compactare și numãrul de treceri se 

va stabili de cãtre Antreprenor la începutul lucrãrilor, pe un tronson experimental. 

16.5. Materialele componente se vor așterne în straturi cu grosime uniformã pe patul drumului, cu 

ajutorul autogrederului. 

16.6. Materialele se vor amesteca pânã la completa lor omogenizare, cu freze rutiere, cu autogre-

dere sau cu grapa cu discuri însotitã de plug; concomitent, Antreprenorul va controla permanent umi-

ditatea amestecului pe care o va corecta pânã la realizarea umiditãtii optime de compactare, dupã caz, 

fie prin stropire cu apã, fie prin întreruperea lucrãrilor lãsând sã se reducã continutul de apã prin 

zvântare. 

16.7.   Nivelarea amestecului se face în lung și în profil transversal cu autogrederul și cu                          

rectificare manualã la sablon. 

16.8. Compactarea se va face cu compactori cu pneuri și cilindrul compresor cu rulouri netede, cu 

sau fãrã vibrare, respectând parametrii stabiliti pe tronsonul experimental, pânã la realizarea unui 
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gradului de compactare. 

16.9. Repriza a doua, în cazul straturilor de formã executate în douã reprize de lucru, se va realiza în 

aceleași conditii ca și prima reprizã, luându-se mãsuri ca pe ultimii 80 cm pânã la taluze sã se 

realizeze o pantã transversalã de 10-12%. 

16.10. În zonele din vecinãtatea taluzurilor umpluturii, unde din motive de stabilitate,  utilajul 

nu poate fi folosit, compactarea stratului de formã se va face cu compactoare de tonaj redus, mi-

ca, maiul mecanic portabil sau cu placa vibratoare. 

 

17. EXECUTIA STRATULUI DE FORMÃ DIN PÃMÂNT COEZIV TRATAT CU VAR 
 

17.1. Dozajul de var pentru tratarea pãmânturilor coezive este de 2...4% raportat la masa pãmân-

tului uscat. Alegerea tipului de var și a dozajului se efectueazã conform tabelului 8, în functie de umidi-

tatea pãmântului în comparatie cu umiditatea optimã de compactare Wopt determinatã prin încercarea 

Proctor modificatã, conform STAS 1913/13, corespunzãtoare domeniului umed. 

17.2. Valorile date în tabelul nr. 5 sunt orientative, dozajele de var, precum și tipul de var se vor 

stabili în cadrul unor tronsoane experimentale sau de cãtre un laborator de specialitate, prin încercãri, 

conform STAS 10473/2 pe epruvete cilindrice confectionate din amestecuri de pãmânt și var nestins 

mãcinat sau var stins în pulbere. 

 

Tabel 5 

 

Denumirea 

pãmânturilor 

 

Umiditatea pãmântului 

Dozaj în % din masa 

var bulgãri 
var nestins 

mãcinat 

var stins 

pulbere 

Pãmânturi foarte 

coezive și coezive 

De la Wopt + 4...7 % 

pânã la Wopt  

 

 

4 

 

4 

 

- 

Sub Wopt + 4...7 % 3 3 4 

Pãmânturi slab 

coezive 

De la Wopt + 4...7 % 

pânã la Wopt  

 

 

3 

 

3 

 

- 
Sub Wopt + 4...7 % 2 2 3 

 

17.3. Dozajul de var nestins, bulgãri sau mãcinat, poate fi mãrit fatã de cel prevãzut în tabelul de 

mai sus în cazul tratãrii unor pãmânturi cu umiditate naturalã mai mare decât umiditatea optimã de                

compactare Wopt +10...15% contându-se pe o reducere a umiditãtii de 1...2% pentru fiecare procent 

suplimentar de var nestins utilizat. 

17.4. Se interzice executia stratului de formã în perioadele cu precipitatii și cu temperaturi at-

mosferice negative. 

În cazul în care executia stratului de formã se face în perioada imediat premergãtoare înghet-
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ului, sectoarele respective vor fi astfel alese încât aces-

tea sã nu fie date circulatiei de șantier decât dupã o perioadã de minim 14 zile cu temperaturi pozitive 

ale aerului. 

17.5. Executia stratului de formã se face prin amestecarea în situ a pãmântului cu var și prin 

compactarea amestecului astfel realizat pânã la obtinerea gradului de compactare prescris. 

În functie de utilajele folosite și de grosimea stratului de formã prevãzutã în proiect, Antre-

prenorul va stabili pe baza unei experimentãri dacã executia se face într-o reprizã sau mai multe re-

prize de lucru. 

Experimentarea se va face pe un tronson de drum de cel putin 30 m lungime și pe toatã 

lãtimea drumului și care va avea ca scop determinarea în conditiile executiei pe șantier a urmãtoarelor: 

- dozajul de var pentru diversele tipuri de pãmânt 

- grosimea optimã de executie într-o reprizã a stratului stabilizat 

- umiditatea optimã de compactare 

- componenta atelierului de compactare 

- numãrul optim de treceri a atelierului de compactare. 

Rezultatele obtinute pe portiunea de drum realizatã experimental, cu caracteristici corespun-

zãtoare prevederilor prezentului caiet de sarcini, dupã aprobarea de cãtre Inginer, se înscriu în regis-

trul de șantier, respectarea lor fiind obligatorie pe tot parcursul executiei lucrãrilor. 

17.6. La executia stratului de formã, Antreprenorul va efectua în mod obligatoriu urmãtoarele              

operatiuni: 

 

a) scarificarea sau dupã caz, așternerea pãmântului și rãspândirea varului cu ajutorul repartiza-

torului de fondanti chimici pe suprafata stratului, astfel încât sã se  asigure dozajul de var 

stabilit în laborator și confirmat de experimentarea pe teren; 

b) realizarea amestecului de pãmânt și var, prin treceri succesive ale utilajelor specifice (mal-

axor rotativ, frezã rutierã sau grapã polidisc), pânã se realizeazã o fãrâmitare corespunzãtoare a 

pãmântului și un amestec cât mai omogen de pãmânt și var. Dacã se utilizeazã var bulgãri, se continuã 

amestecarea pânã la stingerea totalã a varului; 

Se considerã cã fãrâmitarea pãmântului este corespunzãtoare dacã gradul de fãrâmitare al aces-

tuia este, în minimum 95% din determinari, mai mare de 70%. Gradul de fãrâmitare se  determinã con-

form STAS 10473/2. 

 

c) se determinã umiditatea amestecului Wa și în functie de valoarea acesteia se iau urmãtoare-

le mãsuri: 

- dacã: 
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    Wa < Wopt - 3%,                           se adaugã cantita-

tea de apã necesarã și se efectueazã înca 2-3 treceri 

 

Wopt - 3% < Wa < Wopt + 3%,   se trece la operatiunea urmãtoare 

 

Wa > Wopt + 3%,                          se continuã operatia de amestecare sau se lasã pãmântul tratat sã 

se usuce pânã când umiditatea acestuia devine Wopt ± 3%. 

 

d) se niveleazã cu lama autogrederului la profilul necesar; 

 

e) compactarea amestecului de pãmânt cu var, cu ajutorul atelierului de compactare stabilit se 

face dupa realizarea operatiei de amestecare în intervalul de timp precizat de producatorul 

de var în fișa tehnică. 

 

17.7. La executia stratului de formã în repriza a doua, pãmântul adus de la sursã cu autobasculanta, 

se descarcã, se împrãstie cu lama autogrederului, în strat continuu și uniform și se repetã operatiunile 

arãtate mai sus. 

17.8. Se corecteazã micile denivelãri apãrute pe suprafata stratului de formã în urma compactãrii, 

prin tãieri cu lama autogrederului pentru a nu depãsi tolerantele admise. 

 

18. EXECUTIA STRATULUI DE FORMÃ DIN PÃMÂNT COEZIV STABILIZAT CU 

ZGURÃ GRANULATÃ ȘI CU VAR 
 

18.1. Dozajele de zgurã granulatã și de var pentru stabilizarea pãmânturilor coezive se vor stabili de 

cãtre un laborator de specialitate prin încercãri, conform STAS 10473/2 pe epruvete cilindrice, con-

fectionate din amestecuri de pãmânt, zgurã granulatã în proportii de 10...30% și var nestins mãcinat 

sau var stins pulbere, în proportie de 3...4%. 

18.2. Rezistenta la compresiune Rc la vârsta de 14 zile a pãmânturilor stabilizate cu zgurã granulatã 

și var trebuie sã corespundã valorilor din tabelul 6. 

Tabel 6                             
 

Denumirea pãmânturilor 
Rc la 14 zile în 

N/mm² min 
Foarte coezive (argilã groasã, argilã) 1,2 
Coezive (argilã prafoasã, argilã nisipoasã, argilã prãfoasã nisipoasã) 1,0 
Slab coezive (praf argilos, praf argilos nisipos, praf) 0,35 
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Slab coezive (praf nisipos, nisip argilos, nisip prãfos) 0,50 

 

18.3. Caracteristicile de compactare ale stratului de formã (densitatea uscatã maximã și umiditatea        

optimã de compactare) vor fi determinate prin încercarea Proctor modificatã conform STAS 1913/13 

și sunt corespunzãtoare domeniului umed al curbei Proctor. 

18.4. Înainte de începerea lucrãrilor, Antreprenorul este obligat sã execute experimental un strat de 

formã din pãmânt stabilizat cu zgurã granulatã și cu var pe un tronson de drum de circa 30 m lungi-

me și pe intreaga platformã a drumului. 

Încercãrile au drept scop de a verifica folosirea utilajelor de rãspândire, amestecare și compac-

tare, personalul șantierului și materialele aprovizionate, dozajul optim de zgurã și var, umiditatea și 

grosimea optimã de compactare privind atingerea caracteristicilor cerute prin prezentul caiet  de sarcini. 

 

18.5. Încercãrile trebuiesc repetate pânã la obtinerea rezultatelor satisfãcãtoare pentru urmãtoarele        

caracteristici: 

- umiditatea optimã 

- omogenitatea amestecului 

- rezistenta la compactare. 

 

Cu ocazia acestor verificãri se va stabili: 

- numãrul  de  treceri  succesive  necesare  pentru  obtinerea  unui  amestec  omogen  și  un  grad  de 

fãrâmitare de minimum 70% în 95% din determinãri efectuate conform STAS 10473/2 

- dacã stratul de formã prevãzut în proiect se poate realiza cu utilajele cu care se lucreazã într-o 

singurã reprizã de lucru sau în douã și care este grosimea optimã de compactare în acest din 

urmã caz 

- eventualele corectii care trebuiesc aduse dozajului de zgurã sau var stabilit în laborator 

- natura  și componenta atelierului de  compactare precum și numãrul de treceri  necesar  pentru ob-

tinerea gradului de compactare cerut de caietul de sarcini. 
 

Se vor recolta probe din amestecul realizat în timpul experimentãrii în vederea verificãrii obti-

nerii caracteristicilor cerute. 

Rezultatele obtinute pe portiunea realizatã experimental, cu caracteristici corespunzãtoare            

prevederilor prezentului caiet de sarcini, dupã aprobarea de cãtre Inginer, se înscriu în registrul de 

șantier, respectarea lor fiind obligatorie pe tot parcursul executiei lucrãrilor. 
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18.6. Se interzice executia stratului de formã în peri-

oadele cu precipitatii și cu temperaturi atmosferice negative. 

În cazul în care executia stratului de formã se face în perioada imediat premergãtoare înghet-

ului, sectoarele respective vor fi astfel alese încât acestea sã nu fie date circulatiei de șantier decât dupã 

o perioadã de minim 14 zile cu temperaturi pozitive ale aerului. 

18.7. Executia stratului de formã se face într-o reprizã de lucru sau douã în functie de rezultatele ob-

tinute pe tronsonul experimental cu utilajele care se folosesc pe șantier. 

18.8. La executia stratului de formã, Antreprenorul va efectua în mod obligatoriu  urmãtoarele 

operatiuni: 

a)    scarificarea sau dupã caz, așternerea pãmântului și rãspândirea varului cu ajutorul   repartizatorului  de 

fondanti chimici pe Suprafata stratului, astfel încât sã se  asigure dozajul de var stabilit în labor tor și            

confirmat de experimentarea pe teren; 

 

 

b) se transportã cu autobasculante zgura granulatã și se aseazã în grãmezi, astfel încât, prin 

împrãștierea acestora sã se realizeze dozajul prescris; 

c) se împrãstie zgura granulatã, cu lama autogrederului, pe Suprafata stratului de pãmânt și 

apoi se amestecã prin treceri succesive ale utilajelor specifice (malaxor, frezã rutierã sau 

grapã polidisc) pânã se realizeazã o fãrâmitare corespunzãtoare a pãmântului și un amestec 

cât mai omogen posibil de pãmânt, zgurã granulatã și var; 
 

Se considerã cã fãrâmitarea pãmântului este corespunzãtoare, dacã gradul de fãrâmitare al aces-

tuia, este, în minimum 95% din determinãri, mai mare de 70%. Gradul de fãrâmitare se  determinã con-

form STAS 10473/2. 
 

d) se  determinã  umiditatea  amestecului  Wa   și  în  functie  de  valoarea  acesteia  se  iau 

urmãtoarele mãsuri: 
 

dacã       Wa < Wopt - 3%, se adaugã cantitatea de apã necesarã și se efectueazã încã 2-3 treceri pentru 

omogenizare 

Wopt - 3% < Wa < Wopt + 3%, se trece la operatiunea urmãtoare 
 

Wa > Wopt + 3%, se continuã operatiunea de amestecare  sau  se  lasã pãmântul 

tratat sã se usuce pânã când umiditatea acestuia devine Wopt ± 3%. 
 

e) se niveleazã amestecul cu lama autogrederului la profilul necesar; 
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f) compactarea  amestecului  de  pãmânt  cu  

zgurã  și  cu  var,  cu  ajutorul  atelierului  de compactare stabilit se face dupa realizarea 

operatiei de amestecare în intervalul de timp precizat de producatorul de var în fișa tehnică. 
 

18.9. La executia stratului de formã în repriza a doua, pãmântul adus de la sursã cu autobasculanta, 

se descarcã, se împrãstie, cu lama autogrederului, în strat continuu și uniform și se repetã operatiile 

arãtate mai sus. 

18.10. Se corecteazã micile denivelãri apãrute pe Suprafata stratului de formã în urma compactãrii, 

prin tãieri cu lama autogrederului pentru a nu depãsi tolerantele admise. 

18.11. Dozajele finale de var și de liant hidraulic rutier va fi stabilit dupã executia unui sector de 

probã cu liant în procente de 2-6% din masa pãmântului cu var, și  interpretarea  rezultatelor obtinute. 

18.12. Umiditatea de amestec (pãmânt + var + zgură + apã) trebuie sã se situeze în intervalul 1,15 

WOPT…1,30 WOPT. 

18.13. Pentru alegerea atelierului de compactare și a numãrului de treceri corespunzãtoare pentru 
realizarea gradului de compactare minim se va executa un sector de probã. 

 

19. EXECUTIA STRATULUI DE FORMÃ DIN PÃMÂNT COEZIV STABILIZAT CU 

VAR-CIMENT 
 

19.1. Stabilizarea pãmântului cu var și ciment se face în douã reprize și anume: 

- tratarea initialã cu var, în vederea obtinerii unui indice de plasticitate redus (10-14%) și 

pentru a obtine un amestec lucrabil; 

- amestecarea cu ciment a pãmântului tratat cu var. 
 

19.2. Tratarea cu var se va face conform prevederilor punctului 14.6. subpunctele a și b. 
 

19.3. Amestecarea pãmântului tratat cu var, cu cimentul se efectueazã cu ajutorul echipamentelor 

specializate (freze de amestec, reciclatoare) pentru obtinerea unui amestec cât mai omogen posibil. 

Alegerea tipului de ciment ce va fi folosit se va face în functie de natura și umiditatea amestecului de 

pãmânt și var, dupã efectuarea unor teste preliminare de laborator. 
 

20. EXECUTIA STRATULUI DE FORMĂ DIN PĂMÂNT STABILIZAT „IN SITU’ CU 

LIANTI HIDRAULICI RUTIERI 
 

20.1. Prin folosirea liantilor hidraulici se urmarește obtinerea unei rapidităti în executie, creșterea          

caracteristicilor fizico-chimice și mecanice ale pământurilor. 

20.2. Lucrarile de executie a stratului de formă atat în rambleu cat și în debleu vor consta din ex-

ecutia stratului din amestec de pământ, lianti hidraulici și apă, în conformitate cu acest caiet de sarci-

tel:0755931489


 
 
 

S.C. CUBIT PROIECTARE S.R.L. CUI: 37908900, TIMIȘOARA, Cal. Dorobantilor, bl.D1, sc. A, TEL:0755931489 
18. 

 

 

ni, și cu nivelele, pantele, grosimile din proiect. 

În cazul rambleelor stratul de formă se executa cu pămât de adaos. 

În debleu, stratul de formă care reprezintă o îmbunatatire a terenului de fundare și se execută în situ            

(pe minim 20 cm) sub cota finală a patului drumului. 

20.3. Reteta de amestec liant hidraulic-material se va stabili de către Antreprenor într-un laborator de 

specialitate și va fi înaintată Inginerului spre aprobare. 

20.4. Realizarea „in situ” a amestecului cuprinde urmatoarele etape: 

- aștenerea liantului hidraulic care se realizează cu raspânditorul de liant pe suprafata stratului de 

pământ în procentul stabilit în reteta cadru. Viteza de înaintare a raspânditorului de liant și treapta 

de viteză se va alege astfel încât să se obtină cantitatea de liant/mp stabilită prin reteta cadru. 

- amestecarea materialelor (pământ și liant hidraulic rutier) cu utilaje adecvate (malaxor rotativ, fre-

za rutieră sau grapa polidisc) până la obtinerea unui amestec omogen, în care toti bulgării și aglo-

merarile de materiale care nu sunt agregate vor fi măruntite până la un grad de fărâmitare de minim 

70% în 95% din determinarile efectuate conform STAS 10473/2. 

Cantitatea de apă necesară pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabilește de ca-

tre laborator tinând seama de umiditatea pământului, aceasta adaugându-se prin racordarea cisternei la 

reciclator, în acest fel stropirea realizându-se uniform, evitându-se supraumezirea locala. 

- nivelerea cu lama autogrederului la profilul necesar. 

 

20.5. Executia stratului de forma este interzisă în perioadele cu temperaturi negative. În cazul în ca-

re executia stratului de formă se face pe perioada premergatoare înghetului sectoarele respective vor fi 

protejate imediat prin așternerea stratului urmator. 

În cazul unor ploi accidentale sau de lungă durată, precum și în caz de vânt puternic exe-

cutia stratului stabiliizat se va întrerupe. Stratul necompactat trebuie protejat împotriva pătrunderii 

apei prin compactarea stratului de suprafată. 

20.6. Antreprenorul va fi responsabil pentru protejarea și calitatea stratului de formă tratat  cu lian-

ti hidraulici la orice conditie atmosferică. 

20.7. Pentru alegerea atelierului de compactare și a numarului de treceri corespunzătoare pentru 

realizarea gradului de compactare se va executa un sector experimental, înainte de începerea executiei 

stratului de formă. Compactarea amestecului va fi efectuată în aceiași zi cu amestecarea finală, cu 

eșalonul de compactare, stabilit la tronsonul experimental. 

Toate neregularitatile, adânciturile, portiunile slabe vor fi corectate imediat, prin scarificarea 

portiunilor afectate, adăugând sau îndepărtând material, dupa cum se cere în situ și renivelând și 

compactând. 

Întreg materialul, pe adâncimea prevazută în proiect, va fi compactată uniform, atât cât este ne-

cesar pentru a rămâne solid și stabil sub utilajele de executie. După fiecare sectiune terminată se 
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vor efectua determinările necesare. 

Pe parcursul executiei forma și suprafata stratului vor fi permanent mentinute până la termi-

nare, stratul va fi nivelat conform proiectului. 

Daca din diverse motive sau cauze își pierde stabilitatea prevazută, densitatea sau nivelarea va 

fi compactat și finisat. 

 

21. CONTROLUL CALITÃTII EXECUTIEI 

 

21.1. Operatiunile de verificare a calitãtii lucrãrilor pe parcursul executiei și frecventa cu care se 

efectueazã acestea sunt arãtate, pentru fiecare tip de strat de formã, în tabelul 7. 

 

 

 

  
Actiunea, procedeul de verificare 
sau caracteristicile care se verificã 

  
Frecventa minimã 

Metoda           
verificare         
conform 

Tipul stratului de formã care 
se verificã 

A B C D E F G 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Respectarea proceselor tehnologice permanent - x x x x x x x 

Umiditatea materialelor granulare 
zilnic și ori de 

1913/1 x             
câte ori este necesar 

Umiditatea pãmântului dupã 
împrãștiere 

zilnic și ori de câte 
ori este necesar 1913/1     x x x x x 

Umiditatea amestecului de pãmânt 
 

zilnic și ori de 
1913/1   x x         

material granular câte ori este necesar 
Granulozitatea amestecului de 

 
cel putin 3 

1913/5   x x         
cu material granular probe la 1000 mc 

Dozajul de var și de ciment sau liant zilnic și ori de 
-       x x x x 

hidraulic câte ori este necesar 
Umiditatea amestecului de var, ci-
ment sau liant hidraulic și pãmânt zilnic 1913/1       x   x x 

Gradul de sfãrâmare al pãmântului 
dupã în cel putin 

10473/2       x   x x amestecare cu var- ciment sau liant 
hidraulic și omogenizare a amestec-

ului 

douã puncte la 1000 
mp 

Dozajul de zgurã granulatã 
zilnic și ori de 

-         x     
câte ori este necesar 

Gradul de sfãrâmare al pãmântului 
dupã amestecarea cu zgurã granulatã 

și var 

în cel putin douã 
puncte la 1500 mp 10473/2         x     

Umiditatea amestecului de pãmânt 
 

zilnic și ori de 1913/1         x     
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zgurã granulatã și var câte ori este necesar 
Umiditatea amestecului de pãmânt 

 
zilnic și ori de 

1913/1           x x 
var-ciment sau liant hidraulic câte ori este necesar 

Gradul de compactare al stratului de în cel putin trei 10473/2, 
x x x x x x x 

formã (Proctor modificat) puncte la 1500 mp 1913/15, 
AND 530 

Respectarea uniformitãtii grosimii prin sondaj, cel 
- x x x x x x x 

stratului de formã putin unul la 200 m 
de drum 

Rezistenta la compresiune a pãmân-
tului stabilizat 

în cel putin douã se-
rii a trei 10473/2         x x x 

epruvete la 1500 mp 

Capacitate portantă 
în cel putin trei 

AND 530 x x x x x x x 
puncte la 1500 mp 

Verificarea deformabilitătii cu pâ-
 în cel putin o 

suta de puncte/km 
banda (din 20 în 
20 m) 

CD 31 x x x x x x x 

Benkelman 
                  

 A - strat de formã din pãmânturi necoezive - deșeuri de carierã, material pietros de balastierã 
 B - strat de formã din pietruiri existente 
 C - strat de formã din pãmânturi coezive stabilizate mecanic 
 D - strat de formã din pãmânturi coezive tratate cu var 
 E - strat de formã din pãmânturi coezive stabilizate cu zgurã granulatã și var 
 F - strat de formã din pãmânturi coezive stabilizate cu var-ciment 
 G     - strat de forma din pământuri stabilizate în situ cu lianti hidraulici externi 
 

21.2. Verificarea capacitãtii portante la nivelul straturilor  de formã și a uniformitãtii executiei 

acestora se efectueazã prin mãsurari cu deflectometrul cu pârghie conform Normativului pentru               

determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacitãtii portante a drumurilor cu strtucturi ru-

tiere suple și semirigide, indicativ CD 31. 

Conform normativului CD 31, capacitatea portantã la nivelul superior al straturilor de formã se con-

siderã corespunzãtoare dacã valoarea admisibilã a deflexiunii (dadm 0,01 mm), corespunzãtoare 

vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) are valori mai mari de 200 în cel mult 

10% din punctele de mãsurare, dar fără să depașească 400 sutimi de mm.. 

Uniformitatea executiei se considerã satisfãcãtoare dacã valoarea coeficientului de variatie este sub 

40%. 

21.3. Când măsurarea capăcitătii portante cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă Antreprenorul 

va putea folosi și alte metode standardizate. 

În cazul utilizării metodei de determinare a deformatiei liniare prevazută în STAS 2914/4 frec-

venta încercărilor va fi de o încercare pe fiecare sectiune de drum la maxim 500 m lungime. 
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Valorile măsurate cu placa statică trebuie să aiba 

valoarea minima Ev1=25 MPa, Ev2=45 MPa. 

 

21.4. Toate operatiunile efectuate zilnic de laborator se vor înscrie într-un registru de laborator, ca-

re în afarã de descrierea determinãrilor și rezultatelor obtinute va include și datele meteorologice pri-

vind temperatura aerului și prezenta precipitatiilor. 

 

22. MÃSURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMÃ 

 

 

22.1. Straturile de formã se dau circulatiei de șantier, cu exceptia sectoarelor cu straturi de formã din 

pãmânturi coezive tratate cu var sau stabilizate cu zgurã granulatã și var, sau cu var-ciment, care au fost 

executate în perioada imediat premergãtoare înghetului. 

22.2. În cazul în care prin circulatie se produc denivelãri accentuate ale stratului de formã care 

permite stagnarea apei din precipitatii pe Suprafata stratului, acestea vor fi remediate prin tãierea cu la-

ma autogrederului, iar eventualele zone necompactate se compacteazã cu placa vibratoare sau cu 

maiul mecanic. 

 

 

22.3. În perioadele de timp nefavorabile, caracterizate prin precipitatii abundente și care au determinat 

supraumezirea terasamentului, este contraindicatã darea circulatiei de șantier a stratului de formã 

proaspãt executat. Acesta va fi supus numai circulatiei strict necesare executiei stratului de fundatie. 

22.4. În cazul straturilor de formã din pãmânt tratat cu var sau stabilizat cu zgurã granulatã și var, sau 

cu var-ciment, stratul de fundatie se va executa dupã minim 14 zile de la executia stratului de formã 

și numai dupã verificarea portantei terasamentului rutier la nivelul stratului de formã conform pct.17.2 

dupã receptia pe fazã a acestuia. 

22.5. La straturile de formã din pãmânt stabilizat cu zgurã granulatã și var suprafata stratului se va 

mentine în permanentã în stare umedã prin stropire cu apã, pânã la executia stratului de fundatie sau cel 

putin 14 zile dacã executia stratului de fundatie se face mai târziu. 

 

CAPITOLUL  V - RECEPTIA LUCRÃRILOR 

 

23. RECEPTIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE 

 

Receptia de faze pentru lucrãri ascunse a stratului de formã se efectueazã atunci când toate lu-

crãrile prevãzute în documentatie sunt complet terminate și toate verificãrile sunt efectuate în conformi-
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tate cu prevederile art. 3, 4, 12, 13 și 21. 

Comisia de receptie examineazã lucrãrile și verificã îndeplinirea conditiilor de executie și calita-

tile impuse de proiect și caietul de sarcini, precum și constatãrile consemnate pe parcursul executiei de 

cãtre organele de control. 

În urma acestei receptii se încheie “Proces  verbal de receptie pe fazã” în care sunt specificate 

remedierile care sunt necesare, termenul de executie a acestora  și  eventualele  recomandãri  cu privire 

la modul de continuare a lucrãrilor. 

 

24. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRÃRILOR 

 

Receptia la terminarea lucrãrilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de re-

ceptie a lucrãrilor de constructii și instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273 și modificat și com-

pletat cu HG 940 și HG 1303.Comisia de receptie va examina lucrãrile fatã de prevederile documen-

tatiei tehnice aprobate, fatã de documentatia de control și procesele verbale de receptie pe faze, înto-

cmite în timpul executiei lucrãrilor. 

 

 

 

 

25. RECEPȚIA  FINALÃ 
 

Receptia finală se face după expirarea perioadei de garantie a lucrării. 

La receptia finalã a lucrãrii se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele și 

dacã acestea au fost întretinute corespunzãtor în perioada de garantie a întregii lucrãri, în conditiile              

respectãrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 și modificarilor și completarilor aprobate 

cu HG 940 și HG 1303. 
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ANEXÃ - DOCUMENTE DE REFERINTĂ 
 

I. ACTE NORMATIVE 
 

Directiva  
89/655/30.XI.1989 

Privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru a CEE (Comitetul      
Economic folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la European) 

locul de muncă 

HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si        
instalatii aferente acestora 

HG 300/2006 Norme de securitate și sănătate pe șantiere 

HG 622/2004 privind  stabilirea  conditiilor  de  introducere  pe  piată a produselor pentru     
constructii 

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii modificată și 
completată cu HG 675/2002 și HG 1231/2008 

HG nr. 940/2006 
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de 

constructii şi instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 
273/1994 

HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de  receptie  a lucrarilor de constructii si    
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994 

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

Legea 10/1995 privind calitatea în constructii 

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

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

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 
Legea nr. 319/2006 Legea securitatii și sănătătii în muncă 

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

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

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

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

Norme metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei și de  instruire  
a  restrictiilor de  circulatie în vederea executãrii de lucrãri în zona drumului pu-

blic și/sau pentru protejarea drumului 

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

OUG nr.  195/2005 Ordonanta  privind  protectia  mediului,  cu  completările ulterioare 
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II. REGLEMENTĂRI  TEHNICE 
 

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie și 
deflectometrie a capacitãtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide 

CD 182-87 Normativ privind executia terasamentelor și a stratului de formă la drumuri. 

AND 530:2012 Instructiuni privind controlul calitătii terasamentelor rutiere. 

 

III. STANDARDE 
 

STAS 1913/1:1982 Teren de fundare. Determinarea umiditãtii. 
STAS 1913/4:1986 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate. 
STAS 1913/5:1985 Teren de fundare. Determinarea granulozitãtii. 
STAS 1913/13:1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor. 
STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutãtii volumice pe teren. 

STAS 4606:1980 Agregate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianti minerali. Metode de 
încercare. 

STAS 8840:1983 Lucrãri de drumuri. Straturi de fundatii din pãmânturi stabilizate mecanic. Conditii 
tehnice generale de calitate. 

STAS 10473/2:1986 Lucrãri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pãmânturi, stabilizate 
cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare și încercare. 

SR 648:2002 Zgurã granulatã de furnal pentru industria cimentului. 
SR 9310:2000 Var măcinat pentru beton celular autoclavizat 
SR 10092:2008 Ciment rutier 
SR EN 196-1:2006 Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentei mecanice 

SR EN 196-2:2013 Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimicã a cimenturilor. 
SR EN 196 -
3+A1:2009 

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a 
stabilitătii 

SR EN 196-6:2010 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: 
Determinarea finetii 

SR EN 197-1:2011 Ciment Partea 1 – Compozitie, specificatii și criterii de 
conformitate ale cimenturilor uzuale 

SR EN 459-1:2015 
Var pentru constructii – Partea 1 – Definitii, caracteristici și 
criterii de conformitate 

SR EN 459-2:2011 Var pentru constructii. Partea 2. Metode de încercare. 
SR EN 459-3:2015 Var pentru constructii. Partea 3: Evaluarea conformitătii 

SR EN 933-1:2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: 
Determinarea granulozitătii. Analiza granulometrică prin cernere 

SR EN 933-2:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice 
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ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiuni nomi-
nale ale ochiurilor 

SR EN 933-
8+A1:2015 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: 
Evaluarea părtilor fine. Determinarea echivalentului de nisip 

SR EN 1008:2003 
Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, 
încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din 
procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton 

SR EN 1097-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfărâmare 

SR EN 1367-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicile termice şi de alterabilitate ale 
agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de magneziu 

SR EN 13282-
1:2013 

Lianti hidraulici rutieri. Partea 1: Întărirea rapidă a liantilor 
hidraulici rutieri. Compozitie, specificatii şi criterii de conformitate 

SR EN ISO 14688-
1:2004 

Cercetari și incercari geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor – Partea 1 
– Identificare și descriere

SR EN ISO 14688-
2:2005 

Cercetari și incercari geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor – Partea 2 
– Principii pentru o clasificare

Întocmit , 

ing. Marius RAI 
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CAPITOLUL I - GENERALITÃTI 
 

1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 
Prezentul caiet de sarcini contine specificațiile tehnice privind execuția și receptia 

straturilor de fundație din balast și/sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale 

drumurilor publice și ale străzilor. 

El cuprinde condițiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de cons-

tructie folosite, prevãzute în SR EN 12620+A1 și de stratul de fundatie realizat conform 

STAS 6400. 

 

2. PREVEDERI  GENERALE 

2.1. Stratul de fundatie din balast și/sau balast optimal se realizeazã într-unul 

sau mai multe straturi, în functie de grosimea stabilitã prin proiect și variazã conform pre-

vederilor STAS 6400. 

2.2. Antreprenorul este obligat sã asigure mãsurile organizatorice și tehnologice 

corespunzãtoare pentru respectarea strictã a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

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

laborator autorizat, efectuarea tuturor încercãrilor și determinãrilor rezultate din aplicarea 

prezentului caiet de sarcini. 

2.4. Antreprenorul este obligat sã efectueze, la cererea Inginerului, verificãri 

suplimentare fatã de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

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

nerul va dispune întreruperea executiei lucrãrilor și luarea mãsurilor care se impun. 

 

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

 

3. AGREGATE NATURALE 

 

3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau  balast ames-

tec optimal, cu granula maximã de 63 mm. 

3.2. Balastul trebuie sã provinã din roci stabile, nealterabile la aer, apã sau 

înghet, nu trebuie sã continã corpuri strãine vizibile (bulgãri de pãmânt, cãrbune, lemn, 

resturi vegetale) sau elemente alterate. 

3.3. Agregatele naturale folosite trebuie să corespundă calitativ cu prevederile  

SR  EN 13242+A1. 

3.4. Certificarea conformitătii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu 

respectarea procedurii PCC 018. 

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

depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea și constanta calitãtii acestuia. 

Aprovizionarea la locul de punere în operã se va face numai dupã efectuarea testelor de 

laborator complete, pentru a verifica dacã agregatele din depozite îndeplinesc cerintele 

prezentului caiet de sarcini și dupã aprobarea Inginerului. 

3.5. Fiecare lot de material va fi însotit de declaratia de performantă, marcaj de 

conformitate CE și, după caz, certificatul de conformitate a controlului productiei în fabrică 

sau rapoarte de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un 

laborator acreditat/autorizat. 

3.6. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitãtii balastului sau balastului 

amestec optimal astfel: 

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

- într-un  registru  (registru  pentru   încercãri  agregate)  rezultatele  deter-

minãrilor  efectuate  de laborator. 

3.7. Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în 

functie de cantitatea necesarã și de eșalonarea lucrãrilor. 

3.8. În cazul în care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea 
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și depozitarea acestora se va face astfel încât 

sã se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite. 

 

4. APA 

Apa necesarã compactãrii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sã 

provinã din rețeaua publicã sau din alte surse, dar în acest din urmã caz nu trebuie sã 

continã nici un fel de particule în suspensie. 

 

5. CONTROLUL CALITÃTII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTI-
MAL ÎNAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDAȚIE 
 

5.1. Controlul calitãtii se face de cãtre Antreprenor,  prin laboratorul sãu, în con-

formitate cu prevederile cuprinse în tabelul 1. 

Tabel 1 

  

Actiunea, procedeul de 

  

    

Frecventa minimã Metoda 

de de-

 

 

 

L  

 

La locul de punere în 

  1 2 3 4 
1 Examinarea   datelor   îns-

crise  în 

  

   

  

La fiecare lot 

aprovizionat 

 

- 

 

- 

 

2 

 

Determinarea granulome-

tricã. Echivalentul de

 nisip  Ne-

   

O probã la 

fiecare lot 

aprovi-

zionat  de 

   

  

  

  

  

 

 

- 

SR EN 

933 1 SR EN 

933-2 

 

 

3 

 

 

Umiditate 

 

 

- 

O probã pe schimb 

(si 

sort) înainte de înce-

perea lucrãrilor și ori 

    

   

   

 

STAS 

4606 

 

4 

Rezistente la uzura cu 

masina tip Los Angeles  

(LA) 

O probã la fiec-

are lot 

aprovizionat 

  

   

   

 

- 

SR EN 

1097- 

2 5 Caracteristici de

 t  

  

O  proba   la  

fi  

 

 

 

STAS 

1913/12  

5.2. În cazul productiei în fabrică, producătorul va prezenta declaratia de conformitate  
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5.3. însotită de certificatul de control al productiei în fabrică. 

 

CAPITOLUL III - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE 
 

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE 

 

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec op-

timal se stabilesc de cãtre un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lu-

crãrilor de executie. 

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

 

   

 

 
densitatea volumicã în stare uscatã, maxima exprimatã în g/cm3 

- Wopt P.M. = umiditate optimã de compactare, exprimatã în %. 
 

7.   CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 

 

7.1 Caracteristicile effective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe pro-

be prelevate din lucrare și anume: 

 

  

 

 
densitatea volumicã în stare uscatã, maxima exprimatã în g/cm3 

Wopt P.M. = umiditate optimã de compactare, exprimatã în %. 
 

În vederea stabilirii gradului de compactare: 

                                   D 𝛲𝛲
𝛲𝛲𝛲𝛲 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 x 100                                       

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

la art.13. 
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CAPITOLUL IV – PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI 
 

8.    MĂSURI PRELIMINARE 

8.1. La execuția stratului de fundație din balast sau ballast amestec optimal se va trece 

numai după recepția lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu 

prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări. 

8.2. Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica și regla utilajele și dispozitivele nece-

sare punerii în opera a balastului sau balastului amestec optimal 

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

din fundații: drenuri transversal de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau 

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

acest scop în proiect. 

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

este cazul la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face 

printr-un stra drenant continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în 

orice punct al traseului, la cel puțin 15 cm deasupra șanțului sau în cazul rambleelor deasu-

pra terenului. 

8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu ballast, se vor lua măsuri 

de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa 

folosită, acestea fiind consemnate în registrul de șantier. 

 

9. EXPERIMENTAREA PUNERII ÎN OPERĂ A BALASTULUI SAU A BALASTULUI 
AMESTEC OPTIMAL 

 

9.1 Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experi-

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

m (dublul lățimii utilajului de compactare). 

Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiții de execuție urentă pe antier, a com-

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

gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum și reglarea utilajelor de răspân-

dire, pentru realizarea grosimii din proiect și pentru o suprafață corectă. 
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9.2. Compactarea de probă pe tronsonul 

experimental se va face în prezența Inginerului,            efectuând controlul compactării prin 

încercări de laborator, stabilite de comun accord și effectuate de un laborator de specialita-

te. 

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

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

compactare folosit. 

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

sector de referință pentru restul lucrării. 

Caracteristicile obținute pe acest tronson se vor consemna în registru de șantier, pen-

tru a servi la urmărirea calității lucrărilor ce se vor executa. 

 

10. PUNEREA ÎN OPERÃ A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC             
OPTIMAL 

10.1. Pe terasamentul receptionat se așterne și se nivelează balastul sau ba-

lastul amestec optimal într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea pre-

văzută în proiect și de grosimea optimãă de compactare stabilită pe tronsonul experi-

mental. 

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

prevăzute în proiect. 

10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umiditãtii optime de com-

pactare se stabilește de laboratorul de șantier ținând seama de umiditatea agregatului 

și se adaugă prin stropire. 

Stropirea va fi uniformă evitându-se supraume-

zirea locală. 

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal 

se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se 

componenta atelierului, viteza utilajelor de compactare și tehnologia. 

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundație nu se realizează pe întreaga 

lătime a platformei, acostamentele se completează și se compactează odată cu stratul 
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de fundație, astfel ca acesta să fie permanent 

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

conform pct. 8.3. 

10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundație, 

sau care rămân după compactare, se corectează cu materiale de aport și se recompac-

tează. Suprafetele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează și 

apoi se compactează din nou. 

10.6. Este interzisă folosirea balastului înghetat. 

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

zăpadă sau cu pojghiță de gheață. 

11. CONTROLUL CALITÃTII COMPACTÃRII BALASTULUI SAU A 
BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL 

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

se vor face, pentru verificarea compactãrii, încercãrile și determinãrile arãtate în tabe-

lul 2. 

Tabel 2 

 

Nr. 

 

 

Determinarea, procedeul de 

   

   

 

Frecvente minime la 

    

 

Metode de 

verificare 

  

1 

 

Încercare Proctor modificatã 

 

- 
STAS 1913/13 

 

2 
 

Determinarea umiditãtii de 

   

 

zilnic, dar cel putin un test 

la fiecare 250 m de banda 

  

 

STAS 4606 
 

3 

Determinarea grosimii 

stratului compactat 

minim 3 probe la o supra-

fatã de 

    

 

  

4 

Determinarea gradului de 

compactare prin determinarea 

    

 

un test la fiecare 250 m de 

banda de circulatie 

 

STAS 1913/15 
 

 

5 

 

Determinarea capacitãtii por-

tante la nivelul superior al 

stratului de fundatie 

În câte douã puncte situate 

în profiluri transversale la 

distante de 10 m unul de 

altul pentru fiecare bandã 

cu lãtime de 7,5 m 

 

 

Normativ CD 31 
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În ce priveste capacitatea portantă la ni- velul 

superior al stratului de balast, aceasta se determină prin măsurători cu deflectometrul 

cu părghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie și deflecto-

metrie a capacitătii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide, indica-

tiv CD 31. 

Cand măsurarea capacitătii portante cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă din 

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

agrmentate acceptate de Inginer. 

11.2. Laboratorul Antreprenorului va ține următoarele evidente privind calitatea 

stratului executat: 

- compozitia granulometrică a balastului utilizat; 

- caracteristicile optime de compactare, obținute prin metoda Proctor modificat 

(umiditate optimă, densitate maximă în stare uscată) 

- caracteristicile  efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate 

portantă, grad de compactare). 

 

CAPITOLUL  V - CONDIȚII TEHNICE, REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE 

 

12. EELEMENTE  GEOMETRICE 

12.1. Grosimea stratului de fundație din balast sau din balast amestec optimal 

este cea din proiect. Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ± 20 mm. 

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

străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat. 

Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector 

de drum prezentat recepției. 

12.2. Lățimea stratului de fundație din balast sau balast amestec optimal este 

prevăzută în proiect. Abaterile limită la lățime pot fi ± 5 cm. 

Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiec-

tului. 

12.3. Panta transversală a fundației de balast sau balast amestec optimal es-

te cea prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu ± 0,5 cm diferite de cele  
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12.4. admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă și se măsoară la fiecare 25 

m distantă.  

Abaterea limită la pantă este ±0,4% fată de valoarea pantei indicate in proiect. 

12.5. Declivitățile în profil longitudinal sunt conform 

proiectului. 

Abaterile limitã la cotele fundatiei din balast, fatã de cotele din proiect pot fi de 

+50 /- 10 mm. În cazul unor abateri > +20 cm, punctele respective se vor marca în te-

ren pentru a se urmări ca la cota superioară a stratului acoperitor (strat de fundatie 

superior sau strat de bază), în zonele respective abaterea de la cota proiectată sa nu 

depașească 2 cm. 

 

13. CONDIȚII DE COMPACTARE 
Straturile de fundație din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate 

pânã la realizarea urmãtoarelor grade de compactare, minime din densitatea în stare 

uscatã maximã                determinatã prin încercarea Proctor modificatã conform STAS 

1913/13 

- pentru drumurile din clasele tehnice I, II și III 

• 100% în cel putin 95% din punctele de mãsurare; 

• 98% în cel mult 5% din punctele de mãsurare la autostrãzi și/în toate 

punctele de mãsurare la drumurile de clasa tehnicã II și III; 

-   pentru drumurile din clasele tehnice IV și V 

•  98 %          în cel putin 93 % din punctele măsurate; 

•  95 %          în toate punctele măsurate. 

Capacitatea portantã la nivelul superior al stratului de fundatie se considerã realizatã 

dacã valoarile deflexiunilor mãsurate nu depãșesc valoarea deflexiunilor admisibile indica-

te în tabelul 3 (conform CD 31). 
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Tabel 3 

Grosimea 

stratului de 

fundatie din 

balast sau 

balast 

 

 

  

Valorile deflexiunii admisibile – Dadm (1/100 mm) 
Stratul superior al terasamentelor alcãtuit din: 

Strat 

de 

 

Pãmânturi de tipul (conform SR EN ISO 14688-1/A1) 

Conform 

STAS 

12253 

Nisip 

prãfos, ni-

sip argilos 

 

Praf nisi-

pos, praf 

argilos- 

 

   

Argilã prãfoasã,  

argilã nisipoasã, 

argilã prãfoasã ni-

  
1

 

18

 

32

 

37

 

411 
1

 

16

 

28

 

32

 

366 
2

 

14

 

25

 

29

 

325 
2

 

12

 

22

 

26

 

292 
3

 

11

 

20

 

23

 

266 
3

 

10

 

19

 

21

 

245 
4

 

10

 

17

 

20

 

227 
4

 

9

 

16

 

19

 

213 
5

 

8

 

15

 

17

 

201 
Nota: Balastul din stratul  de  fundatie  trebuie  sã  îndeplineascã conditiile de 

admisibilitate din SR EN 13424+A1 și STAS 6400. 

Mãsurãtorile de capacitate portantã se vor efectua în conformitate cu prevederile 

Normativului   CD 31. 

Interpretarea mãsurãtorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkerman efectuate 

în scopul calitãtii executiei lucrãrilor de fundatii se va face prin examinarea modului de 

variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzãtoare vehiculu-

lui etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) și a valorii coeficientului de variatie 

(Cv). 

Uniformitatea executiei stratului de fundatie se considera satisfãcãtoare dacã, la 

nivelul superior al stratului de fundatie, valoarea coeficientului de variatie a deflexiunii 

este sub 35% 
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14. CARACTERISTICILE  SUPRAFETEI  STRATULUI  DE FUNDAȚIE 
 
Verificarea denivelãrilor suprafetei fundatiei se efectueazã cu ajutorul latei  de  3,00  

m  lungime astfel: 

- în profil longitudinal, mãsurãtorile se efectueazã în axul fiecãrei benzi de circu-

latie și nu pot fi mai mari de + 2,0 cm; 

- în profil transversal, verificarea se efectueazã în dreptul profilelor arãtate în 

proiect și nu pot fi mai mari de + 1,0 cm. 

În cazul aparitiei denivelãrilor mai mari decât cele prevãzute în prezentul caiet de 

sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei. 

 

CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRÃRILOR 
 

15. RECEPTIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE 
15.1. Receptia de faze pentru lucrãri ascunse se efectueazã conform Regula-

mentului privind controlul de stat al calitãtii în constructii aprobat cu HG 272 și conform 

Procedurii privind controlul statului în fazele de executie determinante, elaboratã de 

MLPAT și publicatã în Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrãrile 

prevãzute în documentatii sunt complet terminate și toate verificãrile sunt efectuate în 

conformitate cu prevederile art. 5, 11, 12, 13, și 14. 

15.2. În urma verificãrilor se încheie proces verbal de receptie pe faze deter-

minante, în care se confirmã posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmãtoare. 

15.3. Receptia pe faze determinante se efectueazã de cãtre Inginer, Antre-

prenor, Proiectant, cu participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar docu-

mentul ce se încheie ca urmare a receptiei va purta semnăturile factorilor participanti. 

În prealabil se întocmesc procese verbale de receptie calitativă pentru diverse 

faze intermediare de lucru, aceste documente fiind întocmite și semnate de Inginer și 

Antreprenor și fiind puse  la dispozitia comisiei care face receptia fazelor determinante. 
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16. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRÃRILOR 
Receptia la terminarea lucrãrilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regu-

lamentului de receptie a lucrãrilor de constructii și instalatii aferente acestora, aprobat 

cu HGR 273 și   modificat și completat cu HG 940 și HG 1303. 

 

17. RECEPȚIA  FINALÃ 
Recepția finalã va avea loc dupã expirarea perioadei de garantie pentru întreaga 

lucrare și se va face în conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 și 

modificărilor și completărilor aprobate cu HG 940 și HG 1303. 

ANEXÃ - DOCUMENTE DE REFERINTĂ 
 

I. ACTE NORMATIVE 

Directiva  89/655/30.XI.1989 Privind cerintele minime de securitate şi sănătate 

pentru a CEE (Comitetul Economic folosirea de 

       

    
HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lu-

crarilor de constructii si instalatii aferente acestora 
HG 300/2006 Norme de securitate și sănătate pe șantiere 

HG 622/2004 privind   stabilirea   conditiilor   de  introducere  pe   

piată  a produselor pentru constructii 
HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente  privind cali-

tatea în constructii modificată și completată cu HG 

    HG nr. 940/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

de receptie a lucrărilor de constructii şi instalatii 

     

   
HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a 

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acesto-

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

319/2006  cu modificări și completări 
Legea 10/1995 privind calitatea în constructii 

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumu-
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Legea 177/2015 referitoare   la   actualizarea   prevederilor   Legii   

10/1995   - calitatea in constructii 
Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 

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

Ordinul MT nr. 43/1998 Norme  privind   încadrarea  în  categorii  a  dru-

murilor  de interes national 
Ordinul MT nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și 

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

drumurilor publice 
Ordinul MT/MI  nr.  

411/1112/2000 publicat în MO 

397/24.08.2000 

Norme metodologice privind conditiile de închidere 

a circulatiei și de instruire a restrictiilor de circula-

tie în vederea executãrii de lucrãri în zona dru-

      OG nr. 43/1997 Ordonanta  privind  regimul  drumurilor,  cu  modi-

ficările  și completările ulterioare 
OUG nr.  195/2005 Ordonanța privind protecția mediului, cu com-

pletările  

 
 

II. REGLEMENTĂRI  TEHNICE 

AND 530/2012 Instructiuni privind controlul calitătii terasamentelor 

 CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie și 

deflectometrie a capacitãtii portante a drumurilor 

      CD 148/2003 Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de 

fundatie 

  
NE 021:2003 Normativ privind  stabilirea cerintelor  tehnice  de  

calitate  a 

     
PCC 018-2015 Procedura inspectie statii producere agregate min-

  

III. STANDARDE 

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

fizice  şi 

       

 

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

 de compactare  Încercarea Proctor  STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutãtii volumice 
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STAS 4606:1980 Agregate naturale grele pentru mortare și betoane 

cu lianti STAS 6400:1984 Lucrãri de drumuri. Straturi de bazã și de fundatie.

Conditii STAS 12253-84 Lucrări  de  drumuri.  Straturi  de  formă.  Conditii

tehnice SR EN 933-1:2012 Încercãri pentru determinarea  caracteristicilor

geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determina-

     SR EN 933-2:1998 Încercãri pentru determinarea  caracteristicilor 

geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza gra-

     SR EN 933-8:2012 Încercãri pentru determinarea  caracteristicilor 

geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea 

      SR EN 1097-2:2010 Încercari pentru determinarea caracteristiclor me-

canice și fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode 

     SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hid-

raulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în conSR EN ISO 14688-

1:2004/A1:2014 

Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi 

clasificarea 

     Întocmit, 

ing. Marius RAI 
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CAPITOLUL 3 
CAIETE DE SARCINI 

NR. 3.    FUNDAȚII DE PIATRĂ SPARTĂ ȘI/SAU DE PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC 
OPTIMAL - 
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1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 

 

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia și 

receptia straturilor de fundatie din piatrã spartã sau piatrã spartã amestec 

optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice și ale strãzilor. 

El cuprinde conditiile tehnice prevãzute în SR EN 13242+A1 care trebuie sã 

fie îndeplinite de materialele folosite și în STAS 6400 de stratul de piatrã executat. 

 

2. PREVEDERI  GENERALE 
 

Fundatia din piatrã spartã amestec optimal 0-63 mm se realizeazã într-un 

singur  strat  a  cãrui grosime este stabilitã prin proiect. 

2.1. Fundatia din piatrã spartã 40-80 mm, se realizeazã în douã straturi, un 

strat inferior de minimum 10 cm de balast și un strat superior din piatrã spartã  de 

minimum 12 cm, conform prevederilor STAS 6400. 

2.2. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de formã sau 

realizarea unor mãsuri de îmbunãtãtire a protectiei patului, iar acesta este constituit 

din pãmânturi coezive, stratul  de fundatie din piatrã spartã amestec optimal 0-63 

mm se va realiza în mod obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi: 

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupã 

cilindrare; 

- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime 

dupã cilindrare. 

 

Când stratul inferior al fundatiei rutiere este alcãtuit din balast, asa cum 

se prevede la pct.2.2., acesta preia și functia de substrat drenant, asigurându-se 

conditiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare și mãsurile de evacuare a 

apei. 

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

laborator autorizat efectuarea tuturor încercãrilor și determinãrilor rezultate din 

aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
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2.4. Antreprenorul este obligat sã efectueze, la cererea Inginerului, verificãri 

suplimentare fatã de prevederile prezentului caiet de sarcini. 

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

Inginerul va dispune întreruperea executiei lucrãrilor și luarea mãsurilor care se 

impun. 

2.6. Notiunea „Inginerul” semnifică pe Reprezentantul 

Beneficiarului. 

 

CAPITOLUL II – MATERIALE 
 
3. AGREGATE NATURALE 

3.1. Pentru executia fundatiilor din piatrã spartã se utilizeazã 

urmãtoarele agregate: 

a) Pentru fundatie din piatrã spartã mare, 40-80 mm: 

- balast 0-63 mm în stratul inferior; 

- piatrã spartã 40-80 mm în stratul superior; 

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

- nisip grãuntos sau savurã 0-8 mm ca material de protectie. 

 

b) Pentru fundatie din piatrã spartã amestec optimal 0-63 mm 

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

drumului este coeziv și nu se prevede executia  unui strat de  formã sau 

balast 0-63 mm, pentru substratul drenant; 

- piatrã spartã amestec optimal 0-63 mm. 

 

Nisipul grãuntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeazã când 

stratul superior este de macadam sau de beton de ciment. 

3.2. Agregatele trebuie sã provinã din roci stabile, adicã nealterabile la aer, 

apã sau înghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice 

sau sistoase. 

3.3. Agregatele   naturale   folosite   trebuie   să  corespundă  calitativ   cu   

prevederile   SR   EN 13242+A1. 
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3.4. Certificarea conformitătii statiei de  producere a  agregatelor  se  va efectua 

cu  respectarea procedurii PCC 018. 

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

a  se  asigura omogenitatea și constanta calitãtii acestora. 

3.6. Fiecare lot de material va fi însotit de declaratia de performantă, marcaj de 

conformitate CE și, după caz, certificatul de conformitate a controlului productiei în 

fabrică sau rapoarte de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, 

eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 

3.7. În timpul transportului de la furnizor la șantier și al depozitãrii, agregatele 

trebuie ferite de contaminare cu impurificãri. Depozitarea se va face pe platforme 

amenajate, separat pe sorturi și pãstrate în conditii care sã le fereascã de 

împrãștiere, contaminare sau amestecare. 

3.8. Laboratorul șantierului va tine evidenta calitãtii 

agregatelor astfel: 

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

- într-un  registru  (registru  pentru   încercãri  agregate)  rezultatele  

determinãrilor  efectuate  de laboratorul șantierului. 

 

4. APA 
Apa necesarã realizãrii straturilor de fundatie poate sã provinã din reteaua publicã 

sau din alte surse, dar în acest din urmã caz nu trebuie sã continã nici un fel de 

particule în suspensie. 

 

5. CONTROLUL CALITÃTII AGREGATELOR ÎNAINTE DE REALIZAREA 
STRATURILOR DE FUNDATIE 
 

Controlul calitãtii se face de cãtre Antreprenor prin laboratorul sãu în 

conformitate cu prevederile cuprinse în tabelul 1. 

AGREGATE                                                                                                                                         

Tabel1 
 Actiunea, procedeul de           Frecventa minima Metode de    
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Nr. 

crt 

verificare sau 

caracteristicile care se 

verifică 

La aprovizionare 

cantităti mari 

La locul de       

punere in 

operă 

determinare 

conf. 

0 1 2 3 4 

1 

Examinarea datelor 

înscrise în certificatul de 

calitate sau certificatul de 

garantie 

La fiecare lot 

aprovizionat 
- - 

 Corpuri străine: 

În  cazul  în  care  se         

observă prezenta lor 

Ori de câte ori 

apar factori de 

impurificare 

STAS 4606 

 
-argilă bucăti 

2 -argilă aderentă 

 

-continut de cărbune 

     

3 

Continutul de granuele 

alterante, moi, friabile, 

poroase și vacuolare 

O probă la max. 

5000 mc pentru fiecare 

sursă 
- 

SR EN 

13043/AC 

   

4 

Granulozitatea sorturilor 

O probă la max. 

5000 mc pentru fiecare 

sort și sursă 

- SR EN 933-1 

5 

Forma granulelor pentr 

piatră spartă. Coeficient de 

formă 

O   probă   la   max. 

5000 mc pentru fiecare 

sort și fiecare sursă 
- SR EN 933-4 

 

6 

Echivalent de nisip (EN 

numai la produse de 

balastieră) 

O probă la max. 5000 

mc pentru fiecare 

sursă 

- SR EN 933-8 

7 

a sulfatului de saodiu 

(Na2SO4), 5 cicluri 
fiecare sursă - 

SR EN 1367-

2 

8 Uzura cu mașina Los O probă la max. 5000 - SR EN 1097-
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Angeles mc pentru fiecare sort 

și fiecare sursă 

2 

9 

Caracteristici de 

compactare Proctor 

modificat la piatra spartă 

amestec optimal 

O probă pentru 

- 
STAS 

1913/13 fiecare sursă 

 

CAPITOLUL III  - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU 
STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST ȘI PENTRU 

STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRÃ SPARTÃ AMESTEC OPTIMAL 
 

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

de piatrã spartã se stabilesc de cãtre un laborator de specialitate acreditat înainte 

de începerea lucrãrilor de executie. 

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

ρd max                               =      densitate maxima în stare uscatã, maxima exprimatã 

în g/cm3 

    Wopt                                 =      umiditatea optimã de compactare, exprimatã în % 

 

7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE 
 

7.1. Caracteristicile  efective  de  compactare  se  determinã  de  laboratorul  

șantierului  pe  probe prelevate din lucrare și anume: 

ρd                         =              densitatea în stare uscatã efectivã, exprimatã în g/cm3     

W                         =              umiditatea, exprimatã în % 

în vederea stabilirii gradului de compactare, 
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7.2. La executia stratului de fundatie se va urmãri realizarea gradului de 

compactare arãtat la art. 13. 

 

CAPITOLUL  IV - REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAȚIE 
 

8. MĂSURI  PRELIMINARE 

8.1. La  executia  stratului  de  fundatie  se  va  trece  numai  dupã  

receptionarea  lucrãrilor  de terasamente  sau  de  strat  de  formã  sau  strat  

inferior  de  fundatie  din  balast,  în  conformitate  cu prevederile caietelor de 

sarcini pentru realizarea acestor lucrãri. 

8.2. Înainte de începerea lucrãrilor de fundatie se vor verifica și regla toate 

utilajele și dispozitivele necesare punerii în operã a straturilor de fundatie. 

8.3. Înainte de așternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa 

lucrãrile  pentru drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, 

drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole și racordãrile stratului de 

fundatie la acestea - precum și alte lucrãri prevãzute în acest scop în proiect. 

8.4. În cazul straturilor de fundatie prevãzute pe întreaga platformã a drumului, 

cum este cazul la autostrãzi sau la lucrãrile la care drenarea apelor este 

prevãzutã a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura în prealabil 

posibilitatea evacuãrii apelor în afara suprafetei de lucru, în orice punct al 

traseului, la cel putin 15 cm deasupra șantului sau deasupra terenului în cazul 

rambleelor. 

8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatrã 

spartã se vor lua mãsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita 

tronsoanele de drum în lucru, functie de sursa folositã, acestea fiind consemnate 

în registrul de șantier. 

9. EXPERIMENTAREA EXECUȚIEI STRATURILOR DE FUNDAȚIE 
9.1. Înainte de începerea lucrãrilor Antreprenorul este obligat sã efectueze 
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experimentarea executãrii straturilor de fundatie. 

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie - strat de 

fundatie din piatrã spartã mare 63-80 mm pe un strat de balast de min. 10 cm 

sau fundatie din piatrã spartã amestec optimal 0-63 mm, cu sau fãrã substrat de 

nisip în functie de solutia prevãzutã în proiect. 

În cazul fundatiei din piatrã spartã mare 63-80 mm experimentarea se va 

face separat pentru stratul inferior din balast și separat pentru stratul superior din 

piatrã spartã mare. 

În toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane experimentale în 

lungime de min. 30 m cu lãtimea de cel putin 3,50 m (dublul lãtimii utilajului de 

compactare). 

Experimentarea are ca scop stabilirea, în conditii de executie curentã pe 

șantier, a componentei atelierului de compactare și a modului de actionare a 

acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, 

dacã grosimea prevãzutã în proiect se poate executa într-un singur strat sau douã 

și reglarea utilajelor de rãspândire, pentru realizarea grosimii respective cu o 

suprafatare corectã. 

9.2. Compactarea de probã pe tronsoanele experimentale se va face în prezenta 

Inginerului, efectuând  controlul  compactãrii  prin  incercãri  de  laborator  sau  pe  

teren,  dupã  cum  este  cazul, stabilite de comun acord. 

În cazul în care gradul de compactare prevãzut nu poate fi obtinut, 

Antreprenorul va trebui sã realizeze o nouã încercare, dupã  modificarea grosimii 

stratului sau a componentei utilajului de compactare folosit. 

Aceste încercãri au drept scop stabilirea parametrilor 

compactãrii și anume: 

- grosimea maximã a stratului fundatiei ce poate fi 

executat pe șantier; 

- conditiile de compactare (verificarea eficacitãtii utilajelor de 

compactare). 

9.3. În cazul fundatiei din piatrã spartã mare 63-80 mm, se mai urmãrește 

stabilirea corectã a atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare 

ușoare și rulouri compresoare mijlocii, a numãrului minim de treceri ale acestor 
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rulouri pentru cilindrarea uscatã pânã la fixarea pietrei sparte 63-80 mm și în 

continuare a numãrului minim de treceri, dupã așternerea în douã reprize a 

splitului de împãnare 16-25 mm, pânã la obtinerea încleștãrii optime. 

Compactarea în acest caz se considerã terminatã dacã rotile ruloului nu mai 

lasã nici un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatrã spartã, iar alte pietre cu 

dimensiunea de cca. 40 mm aruncate în fata ruloului nu mai pãtrund în stratul de 

fundatie și sunt sfãrâmate, fãrã ca stratul de fundatie sã sufere dislocari sau 

deformãri. 

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

sector de referintã pentru restul lucrãrilor. 

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna în 

registrul de șantier pentru a servi la urmãrirea calitãtii lucrãrilor ce se vor executa. 

 

10. EXECUȚIA STRATURILOR DE FUNDAȚIE 
 

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

a. Executia stratului inferior din balast 
10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne și se niveleazã balastul, într-un 

singur strat, având grosimea rezultatã pe tronsonul experimental astfel ca dupã 

compactare sã se obtinã 10 cm. 

Așternerea și nivelarea se vor face la șablon, cu respectarea lãtimilor  și  pantelor  

prevãzute  în proiect. 

10.2. Cantitatea necesarã de apã pentru asigurarea umiditãtii optime de 

compactare se stabilește de laboratorul de șantier tinând seama de umiditatea 

agregatului și se adaugã prin stropire. 

Stropirea va fi uniformã, evitându-se supraumezirea localã. 

10.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare 

stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenta atelierului, viteza 

de compactare și tehnologia. 

10.4. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeazã pe întreaga 
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lãtime a platformei, acostamentele se completeazã și se compacteazã odatã cu 

stratul de fundatie, astfel ca stratul de fundatie sã fie permanent încadrat de 

acostamente, asigurându-se totodatã și mãsurile de evacuare a apelor, conform 

pct.8.3. 

10.5. Denivelãrile care se produc în timpul compactãrii stratului de fundatie sau 

care rãmân dupa compactare, se corecteazã cu material de aport și se 

recompacteazã. 

Suprafetele cu denivelãri mai mari de 4 cm se completeazã, se reniveleazã și 

apoi se compacteazã din nou. 

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

10.7. Este interzisã de asemenea așternerea balastului, pe patul acoperit cu un 

strat de zãpadã sau cu pojghitã de gheatã. 

 

b. Executia stratului superior din piatrã spartã mare 63-80 mm 
10.8. Piatra sparta mare se asterne, numai dupã receptia stratului inferior de 

balast, care, prealabil asternerii, va fi umezit. 

10.9. Piatra sparta se asterne și se compacteazã la uscat în reprize. Pânã la 

încleștarea pietrei sparte, compactarea se executã cu cilindri compresori netezi de 

6 t dupã care  operatiunea  se continuã cu compactoare cu pneuri sau vibratoare 

de 10-14 tone. Numãrul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe 

tronsonul experimental. 

10.10. Dupã terminarea cilindrãrii, piatra sparta se împãneazã cu split 16-25 mm, 

care se compacteazã și apoi urmeazã umplerea prin înnoroire a golurilor rãmase 

dupã împãnare, cu savurã 0-8 mm sau cu nisip. 

10.11. Pânã la așternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatrã 

spartã mare astfel executat, se acoperã cu material de protectie (nisip grãuntos 

sau savurã). 

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

umplerea golurilor și protectia stratului de fundatie din piatrã spartã mare. 

 

B. STRATURI DE FUNDAȚIE DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL 
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10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pãmânturi coezive și pe care 

nu se prevãd în proiecte îmbunatãtiri ale patului sau realizarea de straturi de 

formã, se va executa în prealabil un substrat de nisip de 7 cm. 

Așternerea și nivelarea nisipului se fac la șablon, cu respectarea lãtimilor și pantelor 

prevãzute în proiect pentru stratul de fundatie. 

Nisipul asternut se umecteazã prin stropire și se cilindreazã. 

10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra spartã amestec optimal se asterne 

cu  un repartizor- finisor de asfalt, cu o eventualã completare a cantitãtii de apã, 

corespunzãtoare umiditãtii optime de compactare. 

Așternerea și nivelarea se fac la șablon cu respectarea lãtimilor și pantelor 

prevãzute în proiect. 

10.14. Cantitatea necesarã de apã pentru asigurarea umiditãtii optime de 

compactare se stabilește de laboratorul de șantier tinând seama de umiditatea 

agregatului și se adaugã prin stropire uniformã evitându-se supraumezirea localã. 

10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare 

stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenta atelierului și viteza 

de deplasare a  utilajelor  de compactare. 

10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazã pe întreaga 

lãtime a platformei, acostamentele se completeazã și se compacteazã odatã cu 

stratul de fundatie, astfel ca acesta sã fie permanent încadrat de acostamente, 

asigurându-se totodatã și mãsurile de evacuare a apelor conform pct.8.3. 

10.17. Denivelãrile care se produc în timpul compactãrii sau care rãmân dupã 

compactarea straturilor de fundatie din piatrã spartã mare sau din piatrã spartã 

amestec optimal se corecteazã cu material de aport și se recompacteazã. 

Suprafetele cu denivelãri mai mari de 4 cm se decapeazã dupã contururi regulate, 

pe toatã grosimea stratului, se completeazã cu același tip de material, se 

reniveleazã și apoi se cilindreazã din nou. 

10.18. Este interzisã executia stratului de fundatie cu piatrã spartã amestec 

optimal înghetatã. 

10.19. Este interzisã de asemenea așternerea pietrei sparte amestec optimal, pe 

patul acoperit cu un strat de zãpadã sau cu pojghitã de gheatã. 
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11. CONTROLUL CALITĂȚII COMPACTĂRII STRATURILOR DE FUNDAȚIE 
11.1. În timpul executiei straturilor de fundatie din balast și piatrã spartã mare 63-

80 mm, sau din piatrã spartã amestec optimal, se vor face verificãrile și 

determinãrile arãtate în tabelul 2,  cu frecventa mentionatã în același tabel. 

În ce privește capacitatea portantã la nivelul superior al stratului de fundatie 

aceasta se determinã prin mãsurãtori cu deflectometrul cu pârghie conform 

Normativului pentru determinarea prin deflectografie  și  deflectometrie  a  

capacitãtii  portante  a  drumurilor  cu  structuri  rutiere  suple  și semirigide, 

indicativ CD 31. 

Când măsurarea capacitătii portante cu deflectometrul cu pârghie nu este 

posibilă din cauza spatiilor înguste, Antreprenorul va putea folosi și alte metode 

standardizate sau agrmentate acceptate de Inginer. 

Tabel 2 

 

Nr. 

crt 

 

Determinarea, procedeul de 

verificare sau caracteristicile 

care se verificã 

 

Frecvente minime la 

locul de punere în 

lucru 

Metode de 

verificare 

conform  

1. 

Încercarea Proctor modificatã 

- strat balast 

- strat piatrã spartã amestec optimal 

 

- 

 

STAS 1913/13 

 

2. 

Determinarea umiditãtii de compactare 

- strat balast 

- strat piatrã spartã amestec optimal 

minim 3 probe la o 

suprafatã de 2000 mp 

de strat 

 

STAS 1913/1 

 

3. 

 

Determinarea grosimii stratului 

compactat 

- toate tipurile de straturi 

minim 3 probe la o 

suprafatã de 2000 mp 

de strat 

 

- 

 

 

4. 

Determinarea gradului de 

compactare prin determinarei 

volumice pe teren 

- strat balast 

- strat piatrã spartã amestec optimal 

 

1  test la  fiecare 250m 

de banda 

 

STAS 1913/15 

STAS 12288 
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5. 

Verificarea compactãrii prin încercarea 

cu 

p.s. în fata compresorului 

minim 3 încercãri la 

o suprafatã de  

2000 mp 

 

STAS 6400 

 

 

 

6. 

 

Determinarea capacitãtii portante la    

nivelul superior al stratului de 

fundatie 

- toate tipurile de straturi de fundatie 

în câte douã puncte 

situate în profiluri 

transversale la distante 

de 10 m unul de altul pt. 

fiecare bandã cu lãtime 

de 7,5 m 

 

 

Normativ 

CD 31 

 

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmãtoarele evidente privind calitatea 

stratului executat: 

- compozitia granulometricã a agregatelor 

- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat 

(umiditate optimã, densitate maximã uscatã) 

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate 

portantã). 

 

CAPITOLUL  V - CONDITII TEHNICE. REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE 
 

12. ELEMENTE  GEOMETRICE 

12.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. Abaterea limitã la grosime 

poate fi de maximum ±20 mm. 

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

se strãpunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafatã 

de drum. 

Grosimea stratului de fundatie este media mãsurãtorilor obtinute pe fiecare sector de drum 

prezentat receptiei. 
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12.2. Lãtimea stratului de fundatie este cea prevãzutã în proiect. Abaterile limitã la 

lãtime pot fi ±5 cm. 

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

12.3. Panta  transversalã  a  stratului  de  fundatie  este  cea  a  îmbrãcãmintii  sub  

care  se  executã, prevãzutã în proiect. 

Abaterea limitã la pantã este ±0,4%, în valoare absolutã și va fi mãsuratã la fiecare 25 m. 

12.4. Declivitãtile în profil longitudinal sunt aceleasi conform proiectului. Abaterile 

limitã la cotele fundatiei, fatã de cotele din proiect pot fi ±10 mm. 

 

13. CONDIȚII DE COMPACTARE 
13.1. Straturile de  fundatie din piatrã spartã mare 63-80 trebuie compactate 

pânã la realizarea încleștãrii maxime a agregatelor, care se probeazã prin 

supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi naturã petrograficã, ca și a pietrei 

sparte utilizate la executia straturilor și cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncatã 

în fata utilajului cu care se executã compactarea. 

Compactarea  se  considerã  corespunzãtoare  dacã  piatra  respectivã  este  

strivitã  fãrã  ca  stratul  sã sufere dislocãri sau deformãri. 

13.2. Straturile de fundatie din piatrã spartã amestec optimal trebuie compactate 

pânã la realizarea urmãtoarelor grade de compactare minime din densitatea în 

stare uscatã maximã determinatã prin încercarea Proctor modificatã, conform 

STAS 1913/13: 

- pentru drumurile din clasele tehnice I, II și III 

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

• 98%, în cel mult 5% din punctele de mãsurare la autostrãzi si/în 

toate punctele de mãsurare la drumurile de clasa tehnicã II și III; 

- pentru drumurile din clasele tehnice IV și V 

• 98%, în cel putin 93% din punctele de mãsurare; 

• 95%, în toate punctele de mãsurare. 

13.3. Capacitatea portantã la  nivelul  superior  al  straturilor  de  fundatie  din  

piatra  sparta  se considerã realizatã dacã valorile deformatiilor elastice 
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mãsurate corespunzatoare tehnicii de mãsurare cu deflectometrul cu pârghie 

tip Benkelman nu depãsesc valoarea deformatiilor elastice admisibile din 

tabelul de mai jos: 

                                                                                                                                                

Tabel 3 

 

Clasa de 

trafic 

Nc, m.o.s. 

perioada de perspectivă de 

15 ani 

 

d adm 

0.01 mm Foarte ușor sub 0,03 170 
Ușor     0,03 – 0,10 160 

Mediu     0,10 – 0,30 150 
Greu     0,30  - 1,00 140 

Foarte greu     1,00 – 3,00 130 
Exceptional >3,00 120 

 

În caietele de sarcini specifice valorile deformatiilor elastice vor fi precizate 

în functie de capacitatea portantă necesară a fi asigurată, dar nu vor avea valori 

mai mari decât cele din tabelul de mai sus. 

 

14. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI  STRATULUI DE FUNDAȚIE 
 
Verificarea denivelãrilor suprafetei fundatiei se efectueazã cu ajutorul 

dreptarului de 3,00 m lungime astfel: 

- în profil longitudinal verificarea se efectueazã în axul fiecãrei benzi de 

circulatie și denivelãrile admise pot fi de maximum ± 2,0 cm, fatã de cotele 

proiectate; 

- în  profil  transversal,  verificarea  se  efectueazã   în  dreptul  profilelor  

arãtate  în  proiect  și denivelãrile admise pot fi de maximum ± 1,0 cm, fatã de 

cotele proiectate. 

În cazul aparitiei denivelãrilor mai mari decât cele prevãzute în prezentul 

caiet de sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei. 

 

CAPITOLUL  VI - RECEPTIA LUCRÃRILOR 
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15. RECEPȚIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE 
Receptia de fază pentru lucrări ascunse se efectueazã conform 

Regulamentului privind controlul de stat al calitãtii în constructii, aprobat cu HG 

272 și conform Procedurii privind controlul statului în fazele de executie 

determinante, elaboratã de MLPAT și publicatã în Buletinul Constructiilor volum 

4/1996, atunci când toate lucrãrile prevãzute în documentatie sunt complet 

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

11, 12, 13 și 14. 

Comisia de receptie examineazã lucrãrile și verificã îndeplinirea conditiilor de 

executie și calitative impuse de proiecte și de caietul de sarcini, precum și 

constatãrile consemnate pe parcursul executiei de cãtre organele de control. 

În urma acestei receptii se încheie “Proces verbal” de receptie pe fazã în registrul 

de lucrãri ascunse. 

 

16. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRÃRILOR 
Receptia la terminarea lucrãrilor se face pentru întreaga lucrare, conform 

Regulamentului de receptie a lucrãrilor de constructii și instalatii aferente acestora, 

aprobat cu HGR 273 și modificat și completat cu HG 940 și HG 1303. 

 

17. RECEPȚIA  FINALÃ 
 
Receptia finală se face după expirarea perioadei de garantie a lucrării. 

La receptia finalã a lucrãrii se va consemna modul în care s-au comportat 

terasamentele și dacã acestea au fost întretinute corespunzãtor în perioada de 

garantie a întregii lucrãri, în conditiile respectãrii prevederilor Regulamentului 

aprobat cu HGR 273 și modificarilor și completarilor aprobate cu HG 940 și HG 

1303. 

I. REGLEMENTĂRI  TEHNICE 

Directiva  

89/655/30.XI.1989 

Privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru a CEE 

(Comitetul Economic folosirea de către lucrători a echipamentului 

de lucru la European) locul de muncă 
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HG nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si       instalatii aferente acestora 

HG 300/2006 Norme de securitate și sănătate pe șantiere 

HG 622/2004 
privind   stabilirea   conditiilor   de  introducere  pe   piată  a 

produselor pentru constructii 

HG 766/1997 

pentru aprobarea unor regulamente  privind calitatea în 

constructii modificată și completată cu HG 675/2002 și HG 

1231/2008 

HG nr. 940/2006 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de receptie a 

lucrărilor de constructii şi instalatii aferente acestora, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului       nr. 273/1994 

HG nr. 1303/2007 

pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea 

Guvernului nr. 273/1994 

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

modificări și completări 

Legea 10/1995 privind calitatea în constructii 
Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

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

calitatea in         constructii 

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 
Legea nr. 319/2006 Legea securitatii și sănătătii în muncă 

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

interes national 
Ordinul MT nr. 

45/1998 

Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea  

drumurilor 
Ordinul MT nr. 

46/1998 

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor 

publice 
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Ordinul MT/MI  nr.  

411/1112/2000 

publicat în MO 

397/24.08.2000 

Norme metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei 

și de instruire a restrictiilor de circulatie în vederea executãrii de 

lucrãri în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului 

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

completările ulterioare 

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

 

II. REGLEMENTĂRI  TEHNICE 

AND 530/2012 Instructiuni privind controlul calitătii terasamentelor rutiere. 

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie   

a capacitãtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și 

semirigide 

PCC 018-2015 Procedura inspectie statii producere agregate minerale 

 

III. STANDARDE 

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

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

compactare. Încercarea Proctor. 

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

teren. 

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

lianti minerali. Metode de încercare. 
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STAS 6400:1984 
Lucrãri de drumuri. Straturi de bazã și de fundatie.   

Conditii tehnice generale de calitate. 

STAS 12288:1985 
Lucrãri   de   drumuri.   Determinarea   densitãtii   

straturilor rutiere cu dispozitivul cu con și nisip. 

SR EN 933-1:2012 

Încercãri pentru determinarea caracteristicilor  geometrice 

ale a gregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii- 

Analiza granulometrică prin cernere 

SR EN 933-4:2008 

Încercãri pentru determinarea caracteristicilor geometrice 

ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei 

particulelor. Coeficient de formă 

SR EN 933-8:2012 

Încercãri pentru determinarea caracteristicilor  geometrice 

ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor fine. 

Determinarea echivalentului de nisip 

SR EN 1097-2:2010 

Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  mecanice  

şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru 

determinarea rezistentei  la  sfărâmare  

SR EN 1367-2:2010 

Încercări pentru determinarea caracteristicile termice şi de 

alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea  cu  

sulfat de    magneziu 

SR EN 

13043:2003/AC:2004 

Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru 

finisarea 

suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a          

aeroporturilor și a altor zone cu trafic. 
SR EN 13242+A1:2008 

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic 

pentru utilizare în inginerie civilă şi în constructii de drumuri 

 

 

                                                    Întocmit, 
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4. 

CAPITOLUL I – GENERALITĂȚI 

 

1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 

1.1 Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice pe care trebuie să le 

îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare, controlul 

calitătii materialelor componente, preparare, transport, punere în operă, precum şi 

straturile rutiere executate din aceste mixturi. 

1.2 Caietul de Sarcini se aplică la construcția, modernizarea,  reabilitarea,  repararea  

și întreținerea drumurilor naționale și autostrăzilor. Pentru alte categorii de drumuri 

(județene, comunale, trotuare, platforme, străzi, etc.) tipul mixturilor asfaltice precum 

și caracteristicile acestora se vor indica în caietele de sarcini ale lucraărilor respective. 

1.3 Mixturile asfaltice utilizate la execuția straturilor rutiere va îndeplini condițiile 

de calitate din normativul indicativ AND 605 și va fi stabilită în funcție de clasa teh-

nică a drumului şi zona climatică. 

1.4 Performantele mixturilor asfaltice se studiază, se evaluează și se verifică în 

laboratoarele autorizate sau acreditate, acceptate de Inginer. 

1.5 Tipul de mixturi asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere se stabileşte în 

proiect de către Proiectant. 

1.6 Noțiunea „Inginerul” semnifică pe Reprezentatul Beneficiarului. 

 

2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE 

2.1 Mixtura asfaltică la cald este un material de construcție realizat printr-un proces 

tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, malaxarea 

amestecului, transportul și punerea în operă, prin compactare la cald. 

2.2 Mixturile asfaltice se utilizează pentru stratul de uzură (rulare), stratul de le-

gătură (binder), precum şi pentru stratul de bază. Aceste mixturi sunt similare mixturi-

lor asfaltice documentate în SR EN 13108 simbilizate EB -“anrobes bitumineux” sau 

AC -“asphalt concrete”. 

În prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu normativul indicativ AND 605, 
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se folosesc următoarele notatii: 

- BA pentru betoane asfaltice în strat de uzura (rulare), 

- MAS mixturi asfaltice stabilizate, 

- BAD pentru betoane asfaltice deschise în strat de legatura, 

- AB pentru anrobate bituminoase în strat de baza. 

- Îmbrăcămintile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi: 

- stratul superior, denumit strat de uzură; 

- stratul inferior, denumit strat de legătură. 

Îmbrăcămintele bituminoase cilindrate pot fi executate într-un singur strat re-

spectiv stratul de uzură, în cazuri justificate tehnic. 

2.3 Stratul de bază din mixturi asfaltice intră în componenta structurilor rutiere, 

peste care se aplică îmbrăcămintile bituminoase. 

2.4 Denumirea, simbolul  și  notarea  mixturilor  asfaltice  este  cea  prezentată în  

tabelul  1  din normativul AND 605 

2.5 La executia stratului de uzură, a straturilor de legătură şi a mixturilor asfaltice 

pentru stratul de bază se vor utiliza mixturi asfaltice performante care să confere rezis-

tenta şi durabilitatea necesară, precum și o suprafată de rulare cu caracteristici cores-

punzătoare care să asigure siguranta circulatiei și protectia mediului înconjurător, con-

form prevederilor legale în vigoare. Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cer-

intele din acest Caiet de Sarcini. 

2.6 Pentru  execțtia  straturilor de uzură se vor  avea  în vedere  următoarele tipuri 

de  mixturi asfaltice, în funcție de clasa tehnică a drumului (tabel 1): 

- BA - beton asfaltic conform cu SR EN 13108-1/C91 

- MAS - mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust conform cu SR EN 

13108-5/AC 

- MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care 

permit drenarea apei şi reducerea volumului de zgomot, conform cu SR EN 13108-

7/AC 

Mixturile asfaltice pentru  stratul de uzură au  domeniul de aplicabilitate  con-
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form tabelului 1,  în funcție de dimensiunea maximă a granulelor, tipul agregatului și de 

clasa tehnică  a drumului. 

             Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură                                                                                 

Tabelul 1 

 
Nr. 
crt. 

Clasa 
tehnică a 
drumului 

Tipul mixturii asfaltice, în functie de         
dimensiunea maximă a granulei 

 

1 

 

I, II 

Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16 

Mixtură asfaltică poroasă MAP 16 

 

2 

 

III 

Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16 

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16 

Mixtură asfaltică poroasă MAP 16 

 

3 

 

IV 

Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16 

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16 
Beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC 11,2, BAPC 16 

 

4 

 

V 

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16 

Beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC 11,2, BAPC 16 

 

NOTA : în tabelele despre agregate, notatiile din paranteze reprezintă clase / ca-

tegorii indicate in SR EN 13043 referitor la agregate. 

2.7 La executia stratului de legătură se vor utiliza mixturi asfaltice performante 

rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface conditiile prevăzute în acest 

caiet de sarcini, în functie de clasa tehnică a drumului. 

Pentru executia stratului de legatură, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip 

BAD, conform SR EN 13108-1/AC. 

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 2 în functie de dimen-
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siunea maximă a granulelor și tipul agregatului și clasa tehnică  a drumului. 

 

Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură                                                                           

Tabelul 2 

 

 
Nr. crt. 

Clasa 
tehnică a 
drumului 

Tipul mixturii asfaltice, în functie de dimensiunea 
maximă a granulei 

1 I, II Beton asfaltic deschis BAD 22,4 

 

2 

 

III, IV 

Beton asfaltic deschis BAD 22,4 

Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat BADPC 22,4 

 

3 

 

V 

Beton asfaltic deschis BAD 22,4 
Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat BADPC 22,4 
Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS 22,4 

 

2.8 Mixturile asfaltice prevăzute pentru executia stratului de bază, vor fi mixturi 

asfaltice prformante, rezistente şi durabile ale căror caracteristici vor satisface con-

ditiile prevăzute în acest caiet de sarcini în functie de clasa tehnică a drumului. 

Pentru stratul de bază, prezentul caiet de sarcini  prevede mixturi asfaltice de tip anro-

bat  AB, conform SR EN 13108-1/AC. 

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 3, în functie de dimensiu-

nea maximă a granulelor și tipul agregatului și clasa tehnică a drumului. 

Mixturi asfaltice pentru stratul de bază        
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                                                                     Tabelul 3 

Nr. 
crt. 

Clasa 
tehnică 

 
 

Tipul mixturii asfaltice, în functie de dimensiu-
nea maximă a granulei 

1 I, II Anrobat bituminos cu criblură AB 22,4, AB 31,5 
2 III, 

IV 

Anrobat bituminos cu criblură AB 22,4, AB 31,5 

 

 

3 

 

 

V 

Anrobat bituminos cu criblură AB 22,4, AB 31,5 
Anrobat bituminos cu pietriş concasat ABPC 22,4, 

  Anrobat bituminos cu pietriş sortat ABPS 31,5 

 

2.9 Îmbrăcămintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură şi legătură se aplică 

pe: 

- straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform caiet de 

sarcini; 

- straturi de bază din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianti puzzolanici, 

- conform STAS 10473/1 și reglementărilor tehnice în vigoare; 

- straturi de bază din macadam şi piatră spartă, conform SR 179 şi SR 1120 

- îmbrăcăminte bituminoasă existentă, în cadrul lucrărilor de ranforsare; 

- îmbrăcăminte din beton de ciment existentă. 

În situatii deosebite, dacă există capacitate portantă, stratul de bază poate fi 

închis printr-un strat de uzură. 

În cazul îmbrăcămintilor  bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază din 

agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, sau pe 

îmbrăcămintea din beton de ciment sau pe îmbrăcămintea bituminoasă existentă, se 

recomandă executarea unui strat antifisură peste stratul suport. 

2.10 Stratul de bază din mixturi asfaltice se aplică pe un strat de fundatie suport 

care trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de STAS 6400. 

2.11 Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 și 
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standardelor europene SR EN 13108-1/C91, SR EN 13108-5/AC, SR EN 13108-

7/AC, SR EN 13108-20/AC și SR EN 13043/AC. 

 

CAPITOLUL II - NATURA, CALITATEA ŞI PREPARAREA MATERIALELOR 

3. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 

3.1 Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform 

SR EN 13043. Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără urme 

de degradare, rezistente la înghet-dezghet și să nu contină corpuri străine. 

3.2 Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie să fie conform cerintelor 

prezentate în tabelele 4...7. 

3.3  

Cribluri utilizate la prepararea mixturilor asfaltice                                                                 

Tabelul 4 

Nr. 

crt. 

 

                        Caracteristica 

 

Conditii de cali-

tate 

Metoda 

de încer-

care 

0 1 2 3 
1. Continut de granule în afara clasei de granu-

lozitate: 

        

        

 

1-10 (Gc 

 

 

 

SR EN 933-

 2(1) Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) SR EN 933-

 3(1) Indice de formă, %, max. 25 (SI25) SR EN 933-

 4. Continut de impurităti - corpuri străine nu se admit vizual 
5. Continut în particule fine sub 0,063 mm, %, 

 

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

 

SR EN 933-

 6. Rezistenta  la  frag-

mentare, coeficient 

LA, %, max. 

clasă tehnică I-III 20 (LA20)  

SR EN 

1097-2 

clasă tehnică IV-V 25 (LA25) 

7. Rezistenta la uzură clasă tehnică I-III 15 (MDE 15)  
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(coeficient   micro-

Deval),%, max. 

 

clasă tehnică IV-V 

20 (MDE 20) SR EN 

1097-1 

8(2) Sensibilitatea la înghet-dezghet la 10 cicluri 

de înghet- dezghet 

- pierderea de masă (F), %, max. 

- pierderea de rezistentă (∆SLA), %, max. 

 

 

 

2 (F2) 

2

 

 

 

SR EN 

1367-1 

9(2) 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 
* agregate cu granula de max 8mm 
(1) forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de 

aplatizare sau a indicelui de formă 
(2)           

           
 

Nisip de concasaj sau sort 0-4mm de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor as-

faltice- Tabelul 5 
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Nr. 

crt. 

 

Caracteristica 

Conditii de cali-

tate 
Metoda de 

încercare 

 

1 

Continut de granule în afara sortului 

- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 

 

1

0 

 

SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 

 

3 

Continut de impurităti: 

- corpuri străine 

 

nu se admit 

 

vizual 

 

4 

Continut   de   particule   fine   sub   

0,063mm, 

%  

 

10 (f10) 

 

SR EN 933-1 

 

5 

Calitatea particulelor fine (valoarea

 de albastru), max. 

 

2 

 

SR EN 933-9+A1 
    

Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesară efectuarea unei 

încercări cu albastru de metilen pentru aprecierea calitătii acestora. 

 

Pietrişuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice Tabelul 6 

 

N

 

 

 

Caracteristica 

 

Pietriş 

 

 

Pietriş concasat 

 

Metoda 

 

 

0 1 2

  

 

3 4 
 

 

 

1 

Continut  de  granule  în 

afara sortului: 

- rest pe ciurul superior 

(dmax), %, max. 

    

    

 

 

 

1-10 

 

  

 

 

 

1-10 

   

 

 

 

SR 

 

 

 

2 

Continut   de   particule 

sparte, %, min. 

 

- 

 

90 (C90/1) 

SR 

EN 

933 5 3(1) Coeficient de  25(𝐴𝐴25) 25(𝐴𝐴25) SR EN 
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Aplatizare, %, max.   933-3 

4(2) Indice de formă, %, 

max. 

25(𝑆𝑆𝑆𝑆25) 

 

25(𝑆𝑆𝑆𝑆25) 

 

SR EN 

933-4 

5 Conținut de imputință 

- corpuri străine 

Nu se 

admit 

Nu se admit visual 

6 Conținut de particule fine, 

 sub 0.063 mm, %, max. 
1,0�𝑓𝑓1,0 � ∗

/ 

0.5(𝑓𝑓0.5 ) 

 

 

1,0�𝑓𝑓1,0 � ∗/ 

0.5(𝑓𝑓0.5 ) 

 

SR EN 

933-1 

7 Rezistența la  

fragmentare 

coefficient 

LA, %, max. 

 

clasa 

tehncă 

I-III 

- 20(𝐿𝐿𝐴𝐴25) 

 

SR EN 

1097-2 

clasa 

tehnică 

IV-V 

25(𝐿𝐿𝐴𝐴25) 

 

25(𝐿𝐿𝐴𝐴25) 

 

8 Rezistența la 

uzură 

(coefficient  

micro-Deval), 

%, max. 

clasa 

tehnică 

I-III 

- 15(𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷 15) SR EN 

1367-1 

clasa 

tehnică 

IV-V 

20
(𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷 20) 

 

20(𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷 20) 

 

9 Sensibilitatea la îngheț- 

Dezgheț 

- pierderea de masa (F), 

%, max. 

2(𝐹𝐹2 ) 

 

2(𝐹𝐹2 ) 

 

SR EN 

1367-1 

10 Rezintența la acțiunea 

Sulfatului de magneziu, 

%, max. 

6 6 SR EN 

1367-2 

*aggregate cu granula de max 8 mm 
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(1) forma agregatului grosier poate fi determinate prin metoda coeficientului de 

aplatizare sau a  

indicelui de formă 

rezistența la îngheț poate fi determinate prin sensibilitate la îngheț-dezgheț sau prin 

rezistența la  

acțiunea sulfatului de magneziu SR EN 137-2 

NOTA  :  În  tabelele  referitoare  la  agregate,  notatiile  din  paranteze  reprezinta  clase  

/  categorii indicate în SR EN 13043 referitor la agregate. 

 

Nisip natural sau sort 0-4 mm natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltic 

 Tabelul 7 

Nr

. 

 

 

Caracteristica 

 

Conditii de cali-

 

Metoda 

de 

 
0 1 2 3 

 

1 

Continut de granule în afara sortului 

- rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 

 

1

 

 

SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 
3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 * 

 

 

4 

Continut de impurităti: 

- corpuri străine, 

- continut   de  humus  (culoarea   so-

lutiei  de NaHO)  max  

 

 

nu se admit gal-

ben 

SR  EN  933-7  

şi 

vizual 

SR EN

  

 

5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, 

 

8

 

SR EN 933-

  

6 

Continut de particule fine  sub 0,063  

mm, % 

 

 

10 (f10) 

 

SR EN 933-1 

 

7 

Calitatea particulelor fine, (valoarea

 de albastru), max. 
 

2 

 

SR EN 933-9+A1 

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relatia: Un = d60/d10 unde: 

d60  = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate 

pentru verificarea granulozitătii 
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Nota 1:   Pietrişurile concasate utilizate la executia stratului de uzură vor îndeplini 

cerintele de calitate din tabelul 4. 

Nota 2:   Agregatele  de  balastieră  folosite  la  realizarea  mixturilor  asfaltice  tre-

buie  sa  fie curate, spălate în totalitate. În cazul contaminarii la transport sau 

depozitare acestea vor fi spălate înainte de utilizare. 

 

3.4 Fiecare tip şi sort de agregate trebuie depozitat separat în silozuri prevăzu-

te cu platforme betonate, având pante de scurgere a apei şi pereti despărtitori, pentru 

evitarea amestecării şi impurificării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu ti-

pul şi sursa de material pe care îl contine. Se vor lua măsuri pentru evitarea conta-

minării cu alte materiale și mentinerea unei umidităti scăzute. 

3.5 Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitătii agregatelor na-

turale sunt conform SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie să apartină seriei de bază 

plus seria 1 - conform SR EN 13043, la care se adaugă sitele 0,063 mm și 0,125 mm. 

3.6 Fiecare lot de material va fi însotit de declaratia de performantă, marcaj de 

conformitate CE și, după caz, certificatul de conformitate a controlului productiei în fa-

brică sau rapoarte de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate 

de un laborator acreditat/autorizat. 

3.7 Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute în tabelele 4, 5, 6 şi 7, 

pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim: 

3.8 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm; 

3.9 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm. 

 

4. FILER 

4.1 Filerul (filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere) trebuie să 

corespundă prevederilor SR EN 13043/AC. 

Filer utilizat la prepararea mixturilor asfaltice  
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Tabel 8 

Nr

. 

crt

 

 

Caracteristica 

 

Conditii de calitate 
Metoda 

de 

încerca-

 
 

1 

Continut de carbonat de 

calciu 

≥ 90 % categorie cc90 SR EN 196-2 

 

2 

 

Granulometrie 

sita (mm) 2 

0,125 

0 06

 

treceri 

(%) 100 

min. 

 

 

 

SR EN 933-1-

2 

3 Continut de apa max.1% SR EN 1097-

5 
 

4 

 

Particule fine nocive 

valoarea vbf  

g/kg categorie 

   

SR EN 933-9 

 

4.2 Particulele fine nocive (de exemplu argile care se umfla), trebuie determinate 

cu ajutorul valorii de albastru de metilen conform SR EN 933-9+A1. 

4.3 Continutul de apa ale filerelor de adaus, determinat conform SR EN 1097-5, nu 

trebuie sa fie mai mare de 1% în masa. 

4.4 Filerul se va livra de catre furnizori în saci sigilati și se va depozita în incaperi 

acoperie, ferit de umezeala, sacii asezandu-se în stive de cel mult 10 bucati, unul pes-

te altul. Fiecare sac de filer va avea inscriptionat marcajul de conformitate CE, numa-

rul de identificare a organismului de certificare și informatiile insotitoare. Daca pe 

sac nu figureaza toate informatiile, ci doar o parte, atunci trebuie ca documentele 

comerciale insotitoare sa cuprinda informatii complete. 

4.5 Fiecare lot de material va fi însotit de declaratia de performantă, marcaj de  con-

formitate CE 

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

de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator 

acreditat/autorizat. 

4.6 În șantier se va verifica obligatoriu granulozitatea și umiditatea la fiecare 

maxim 100 t aprovizionate. 
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4.7 Este interzisă utilizarea ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi decât cele pre-

cizate la art. 4.1. 

4.8 Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite folo-

sirea filerului aglomerat. 

 

5. LIANȚI 
5.1 Liantii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice sunt: 

- bitum rutier de clasa de penetratie 35/50, 50/70 şi 70/100, conform SR EN 12591 și 

art. 5.2 și 5.3 din acest caiet de sarcini; 

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie  25/55), clasa 4 (penetratie 

45/80) şi clasa 5 (penetratie 40/100), conform SR EN 14023. 

Lianții se selectează în funcție de penetrație, în concordanță cu zonele climatice 

din anexa 1, şi anume: 

- pentru zonele calde se utilizează bitumurile 35/50 sau 50/70 şi bitumuri modifi-

cate 25/55 sau 45/80 

- pentru zonele reci se utilizează bitumurile 50/70 sau 70/100 și bitumuri modifi-

cate 45/80 sau 40/100, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm) 

- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zonă, se utilizează bitu-

murile 50/70 și bitumuri modificate 45/80. 

 

Caracteristicile bitumului rutier (conform SR EN 12591 Anexa Natională) Tabel 9 

 

 

 

Caracteristica 

 

Uni-

tate 

 

 

Clasa de bitumuri nepara-

finoase pentru drumuri 

  

 

 

Metoda de 

 
35-50 50-70 70-100 

Penetratie la 250C 0,1 mm 35-50 50-70 70-100 SR EN 1426 

Punct de înmuiere 0

C 
50-58 46-54 43-51 SR EN 1427 

tel:0755931489


 
 
 
 
 
 

S.C. CUBIT PROIECTARE S.R.L. CUI: 37908900, TIMIȘOARA, Cal. Dorobantilor, bl.D1, sc. A, TEL:0755931489 
17. 

Rezistenta la întărire la 

1630C 

Penetratie reziduală 

Cresterea punctului de în-

muiere – Severitate 1 

 

 

% 

 

0

C 

 

 

≥ 

53 

 

≤ 8 

 

 

≥ 

50 

 

≤ 

 

 

 

≥ 

46 

 

≤ 9 

 

 

 

 

SR EN 12607-1 

Variatia masei*

 (valoarea absolu-

 

 

% 

 

≤ 0,5 

 

≤ 0,5 

 

≤ 0,8 

Punct de inflamabilitate 0
 

≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 SR EN ISO 

  

Solubilitate 

 

% 

 

≥ 99 

 

≥ 99 

 

≥ 99 

SR EN

 ISO 

12592 
 

Indice de penetratie 

 

- 

 

-

1,5…+0,

 

SR EN

 12591 

Anexa A 

Vâscozitate dinamică la 600C Pa.s ≥ 225 ≥ 145 ≥ 90 SR EN 12596 

Punct de rupere Frass 0
 

≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 SR EN 12593 
Vâscozitate cinematică la 

 

mm2/s ≥ 370 ≥ 295 ≥ 230 SR EN 12595 
* – Variatia masei poate fi pozitivă sau negativă. 

 

Caracteristicile bitumului modificat cu polimeri (conform SR EN 12591 Anexa Na-

tională) 

Tabel 10 

 

Caracteristica 

Uni-

tate 

 

 

Clasa de bitumuri 

modificate cu po-

  

 

 

Metoda 

 

 

0 1 2 3 4 5 

Penetratie la 250C 
0,

1 

 

 

25-55 

 

45-80 

 

40-100 

 

SR EN 1426 

Punct de înmuiere 0
 

≥ 65 ≥ 65 ≥ 65 SR EN 1427 
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0 1 2 3 4 5 
Coeziune 

Forta de ductilitate (tractiune

   

 

J/cm2 

 

De 

 

 

De 

 

 

De 

 

SR EN

 13589 

  

   
Revenire elastică la 250C % ≥ 70 ≥ 80 ≥ 80 SR EN 13398 
Punct de inflamabilitate 0

 
≥ 250 ≥ 250 ≥ 220 SR EN ISO 2592 

Punct de rupere Fraass 0
 

≤ -10 ≤ -13 ≤ -15 SR EN 12593 
 

 

 

 

Rezistenta  

la întărire 

Penetratie reziduală % ≥ 60 ≥ 50 ≥ 50 SR EN 12607-1 
Creșterea punctului 

de înmuiere 
0

C 
 

≤ 8 

 

≤ 8 

 

≤ 8 

 

SR EN 12607-1 

Variatie de masă % ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 SR EN 12607-1 
Revenire elastică

 la 250C, 

   

 

 

% 

 

≥ 60 

 

≥ 70 

 

≥ 70 

 

SR EN 13398 

    

 

Stabilitate   

la 

 

Diferentă punct de 

înmuiere 

sau 

Diferenta penetra-

   

0

C 
 

≤ 5 

 

≤ 5 

 

≤ 5 

SR EN 13399 

SR EN 1427 

 

0,1 

 

 

≤ 9 

 

≤ 9 

 

≤ 9 

 

SR EN 13399 

   5.2 Fată de cerintele specificate în SR EN 12591 și SR EN 14023, bitumul trebuie 

să prezinte conditia suplimentară de ductilitate la 25 °C (determinată conform SR 61): 

- mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 și 70/100 ; 

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50; 

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT1); 

- mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT1); 

- mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT1); 

 

Nota 1) Îmbătrânirea TFOT şi RTFOT se realizează conform SR EN 12607-1, SR 

EN 12607-2. 

5.3 Bitumul rutier și bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate 

de minim 80% fată de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz 

contrar, se aditivează cu agenti de adezivitate. 
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5.4 Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativă descrisă în SR 10969 (cu 

spectrofotometrul) și/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-

11. În etapa initială de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda cantita-

tivă descrisă în SR 10969 (cu spectrofotometrul) și se va adopta solutia de amelior-

are a adezivitătii atunci când este cazul (tipul și dozajul de aditiv). 

5.5 Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, 

pe tipuri de bitum, în conformitate cu specificatiile producătorului de bitum, respectiv 

specificatiilor tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada şi tempe-

ratura de stocare vor fi alese în functie de specificatiile producătorului, astfel încât ca-

racteristicile initiale ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării mixturii. 

5.6 Pentru amorsare se utilizează emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă 

realizate cu bitum sau bitum modificat. 

5.7 Fiecare lot de material aprovizionat va fi însotit de declaratia de performantă 

sau alte documente (marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a controlu-

lui productiei în fabrică) și se vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului, 

conform 5.1 (pentru bitum şi bitum modificat) și 5.6 (pentru emulsii bituminoase) pen-

tru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de: 

- 500 t bitum/bitum modificat din acelaşi 

sortiment, 

- 100 t emulsie bituminoasă din acelaşi 

sortiment. 

Verificarea adezivitătii, conform art.5.4, se va efectua la fiecare lot de bitum 

aprovizionat după aditivare atunci când se utilizează aditiv pentru îmbunatătirea 

adezivitătii. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase        

 

 

 

 

 

                                              Tabel 11 
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Nr

. 

 

 

Caracteristica 

 

Conditii de cali-

 

Metoda 

de 

 

1. Continutul de liant rezidual min.58% SR EN 1428 

2. Omogenitate, rest pe sita de 0,5mm ≤ 0,5 % SR EN 1429 

 

6. ADITIVI 
6.1 În vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se 

pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati în conformitate cu legislatia în vi-

goare. Aceşti aditivi pot fi adăugati fie direct în bitum, (de exemplu agentii de adezivi-

tate sau aditivii de mărire a lucrabilitătii), fie în mixtura asfaltică (de exemplu fibrele 

minerale sau organice, polimerii, etc.) 

6.2 Conform SR EN 13108–1 art. 3.1.12  aditivul este un „material component 

care  poate fi 

adăugat în cantităti mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau organice, 

sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea 

sau culoarea mixturii asfaltice”. 

Fată de terminologia din SR EN 13108–1 în acest caiet de sarcini, au fost conside-

rati aditivi și produşii care se adaugă direct în bitum şi care nu modifica proprietătile 

fundamentale ale acestuia (AND 605). 

6.3 Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat 

de către un laborator autorizat sau acreditat, agreat de Inginer, fiind în functie de rea-

lizarea cerintelor de performantă specificate. 

6.4 Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi însotit de documente de conformitate 

potrivit legislatiei de punere pe piată, în vigoare. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III - MODUL DE PREPARARE A MIXTURILOR 
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7. COMPOZITIA MIXTURILOR  ASFALTICE 

7.1 Materialele  utilizate  la  prepararea  mixturilor  asfaltice  sunt:  bitumul  (simplu,  

aditivat  sau modificat) şi materialele granulare (agregate naturale și filer). 

Materiale granulare utilizate la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 12 

 

Nr. 

crt. 

 

Tipul mixturii asfaltice 

 

Materiale utilizate 

 

1. 

 

Mixtura asfaltică stabilizată 

 

Criblură; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de con-

   

2. 

 

Mixtura asfaltică poroasă 

 

Criblura 4 -8, 8-16; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de con-

   

 

3. 

 

 

Beton asfaltic cu criblură BA 

Criblură; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 

 

 
 

 

4. 

 

Beton asfaltic cu pietriş 

concasat BAPC 

Pietriş concasat; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 

natural; 

  

 

5. 

 

Beton asfaltic deschis cu 

criblură BAD 

Criblură; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 

natural; 

  

 

6. 

 

Beton  asfaltic  deschis  cu  

pietriş concasat BADPC 

Pietriş concasat; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 

natural; 

Filer 
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7. 

 

Beton  asfaltic  deschis  cu  

pietriş sortat BADPS 

Pietriş; 

Nisip natural sau sort 0-4 natural; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de con-

casaj; Filer 
 

 

8. 

 

 

Anrobat bituminos cu criblura 

AB 

Criblură; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 

natural; 

  

 

9. 

 

Anrobat bituminos cu pie-

tris concasat ABPC 

Pietriş concasat; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 

natural; 

  

 

10. 

 

Anrobat bituminos cu pie-

tris sortat ABPS 

Pietriş sortat; 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj; Nisip natural sau sort 0-4 

natural; 

  

7.2 La mixturile asfaltice destinate stratului de uzură şi la mixturile asfaltice 

deschise destinate stratului de legătură se foloseşte nisip de concasaj sau sort 0-4 de 

concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural 

sau sort 0-4 natural. 

Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este în proportie de maximum: 

- 25% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de uzură; 

- 50% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de legătură și de bază. 

Pentru mixturile asfaltice tip ABPS, destinate stratului de bază, se foloseşte ni-

sip natural sau sort 0- 4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural 

cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj în proportie variabilă, după caz. 

7.3 Limitele procentelor de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de agre-

gate sunt conform: 

• tabelului 13 pentru mixturi tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzură, 

legătură şi bază; 
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• tabelul 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate. 

 

7.4 Zonele granulometrice reprezentând limitele impuse pentru curbele granulo-

metrice ale amestecurilor de agregate naturale şi filer sunt conform: 

• tabelului 14 pentru mixturile asfaltice tip betoane asfaltice destinate stra-

turilor de uzură și legătură, anrobatelor bituminoase pentru stratul de bază; 

• tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice stabilizate; 

• tabelului 16 -  pentru mixturile asfaltice poroase. 

7.5 Continutul optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de 

către un laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinând cont de recomandările 

din tabelul 17. În cazul în care, din studiul de retetă rezultă un dozaj optim de liant în 

afara limitei din tabelul 17, acesta nu va putea fi acceptat decât cu aprobarea proiec-

tantului şi a Inginerului. 

7.6 Valorile minime pentru continutul de liant la efectuarea studiilor preliminare de 

laborator în vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate în tabelul 

17 au în vedere o masă volumică medie a agregatelor de 2.650 kg/m3. Pentru alte 

valori ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se calculează 

prin corectia cu un coeficient a = 2.650/d, unde "d' este 

masa volumică reală (declarată de producător și verificată de laboratorul antreprenoru-

lui) a agregatelor inclusiv filerul (media ponderată conform fractiunilor de agregate utili-

zate  la compozitie), în kg/m3 şi se determină conform SR EN 1097-6. 

7.7 In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, aceştia se utilizează con-

form agrementelor tehnice precum și reglementărilor tehnice în vigoare pe baza unui 

studiu preliminar de laborator. 

Limitele procentelor de agregate şi filer Tabelul 13 

Nr. 

crt. 
 

Fractiuni de agre-

gate naturale din 

amestecul total 

 

Strat de uzura 
Strat 

de 

lega-

 

 

Strat de baza 

 

BA 

 

 

 

 

BA 11,2 

 

 

BA16 

 

BAD 22,4 

BADPC 

 

 

 

AB 

22,4 

 

 

AB 31,5 

ABPC 
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1. Filer și fractiuni    

din nisipuri  sub  

0,125  mm, 

% 

9…18 8…16 8…15 5…10 3…8 3…12 

2. Filer și fractiunea 

(0,125 

…4 mm), % 

 

Diferenta până la 100 

3. Agregate naturale 

cu dimensiunea  

peste  4 mm, % 

22…4

4 

34…48 36…61 55…72 57…73 40…63 

 

Zona granulometrică a mixturilor asfaltice, tip betoane asfaltice, și anrobate bitumi-

noase Tabelul 14 

8.  

Marimea 

ochiului sitei 

conform SR 

EN 933-2, 

mm 

 

BA 8 

BAPC 

8 

 

BA 11,2 

BAPC11,

2 

 

BA 16 

BAPC 16 

 

BAD 

22,4 

BADPC 

22,4 

 

 

 

AB 

22,4 

ABPC 

22,4 

 

AB 31,5 

ABPC 

31,5 

ABPS 

 45 - - - - - 10

 31,

 

- - - 100 100 90…100 
22,

 

- - 10

 

90…100 90…100 82…94 
16 - 100 90…100 73…90 70…86 72…88 
11,

 

100 90…100 - - - - 
8 90…100 75…85 61…82 42…61 38…58 54…74 
4 56…78 52…66 39…64 28…45 27…43 37…60 
2 38…55 35…50 27…48 20…35 19…34 22…47 

0,12

 

9…18 8…16 8…15 5…10 3…8 3…12 
0,06

 

7…11 5…10 7…11 3…7 2…5 2…7 
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   Limitele procentuale și zonă granulometrică pentru mixturi asfaltice stabilizat 

 Tabelul 15 

9.  

 

Nr. crt. 

 

Caracteristica 
Strat de uzură 

MAS 11,2 MAS 16 

1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total 
1.1. Filer şi fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 9...13 10...14 
1.2. Filer și nisip fractiunea 0,1....4 mm, % Diferenta până la 100 
1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58...70 63...75 

 

 

 

      2. 

          

 

 

Granulometrie 
Mărimea ochiului sitei, Treceri,% 
22,4 - 100 
16 100 90...100 
11,2 90...100 71...81 
8 50...65 44...59 

2. 4 30...42 25...37 
2 20...30 17...25 
0,125 9...13 10...14 
0,063 8...12 9...12 

 

Zona granulometrică a mixturilor asfaltice poroase MAP* Tabelul 16 

Site cu ochiuri pătrate,mm Treceri, % 
22.

 

100 
16 90...100 
2 8...1

 0,063 2...4 
*Limitele sunt orientative, se va urmări respectarea conditiilor din tabelele 19 și 23. 

 

Continutul optim de liant                                                                                 Tabelul 17 

 

Tipul stratului 

 

Tipul mixturii asfaltice 
Continut de 

liant, min. % în 

i t ă  

 
MAS11,2 6,

 MAS16 5,

 BA11,2, BAPC11,2 6.0 
BA16, BAPC 16 5,
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MAP 16 4 
Legătura (bind-

 

BAD 22,4, BADPC22,4, BADPS22,4 4,

 Bază AB22,4, ABPC22,4, AB31,5, ABPC31,5, 

 

4,

 7.8 In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza con-

form agrementelor tehnice și reglementarilor tehnice în vigoare pe baza unui studiu 

preliminar de laborator. 

7.9 Raportul de încercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaltice 

(dozaj) va include rezultatele încercărilor efectuate conform art. 7.10, pentru cinci con-

tinuturi diferite de liant. 

7.10 Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice în vederea elaborării dozajului de fa-

bricatie se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Dozajul va cuprinde 

obligatoriu: 

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, res-

pectiv rapoarte de încercare); 

- procentul de participare al fiecărui component în amestecul total; 

- stabilirea dozajului de liant functie de curba granulometrica aleasă; 

- validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 31 

nr.crt.1. 

Un nou studiu de dozaj se realizează obligatoriu de fiecare dată când apare măcar 

una din situatiile următoare: schimbarea sursei sau a tipului de liant, schimbarea  sursei  

de  agregate,  schimbarea tipului mineralogic al filerului, schimbarea aditivilor. 

7.11 Validarea în productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu, prin transpune-

rea dozajului pe statie și verificarea caracteristicilor acesteia conform tabelului 31, nr. 

crt.2. 

4.5         Mixtura asfaltică va fi însotită de declaratia de performantă, marcaj de con-

formitate CE și, după caz, certificatul de conformitate a controlului productiei în fa-

brică sau rapoarte de încercare prin care să se certifice calitatea materialului, eliberate 

de un laborator acreditat/autorizat. 
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8. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE   ALE   MIXTURILOR ASFALTICE 

2.12 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri 

de probă confectionate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea 

dozajelor optime (încercări initiale de tip) și pe probe prelevate de la malaxor sau 

de la aşternere pe parcursul executiei, precum şi din straturile îmbrăcămintii gata exe-

cutate. 

2.13 Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrărilor,  precum  

și  din stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 12697-27. 

2.14 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic tre-

buie să se încadreze în limitele din tabelele 18, 19, 20 și 21. 

2.15 Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN 

12697-6 şi SR EN 12697-34 şi vor respecta conditiile din tabelul 18. 

Absorbtia de apă se va efectua conform metodei din ANEXA nr. 1B. 

Sensibilitatea la apă se determină conform SR EN 12697–12 metoda A şi SR EN 

12697-23 și va respecta conditiile din tabelul 18. 

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin încercări pe cilindrii Marshall                    

Tabelul 18 

 

 

 

Nr

 

 

 

 

 

Tipul mixturii asfaltice 

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Mar-

  

Stabili-

tate S,la 

 

 

 

 

Indice 

de 

  

 

Rapo

rt S/I, 

 

 

 

Ab-

sorbtia 

  

 

  

Sensi-

bilit ate 

la apă, 

 

 
1. Beton asfaltic 6,5...13 1,5...4,0 1,

 

1,5...5,0 min.80 
3. Mixtură asfaltică poroasă 5,0...15 1,5...4,0 2,

 

- min.60 
4. Beton asfaltic deschis 5,0...13 1,5...4,0 1,

 

1,5...6,0 min.80 
5. Anrobat bituminous 6,5...13 1,5...4,0 1,

 

1,5...6,0 min.80 
2.16 Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin încer-

cări dinamice se vor încadra în valorile limită din tabelele 19, 20, 21, 22 și 23. 

Incercările dinamice care se vor efectua în vederea verificării caracteristicilor fizico-

mecanice ale mixturilor asfaltice sunt următoarele : 

 

- Rezistenta  la  deformatii  permanente  (încercarea  la  compresiune  ciclică  și  
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încercarea  la ornieraj) reprezentată prin: 

• Viteza de fluaj şi fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin încer-

carea la compresiune ciclică triaxială pe probe cilindrice din mixtură asfal-

tică, conform SR EN 12697-25, metoda B; 

• Viteza de deformatie și adâncimea făgaşului, determinate prin încercarea 

de ornieraj pe epruvete confectionate în laborator conform SR EN 

12697-33 sau prelevate prin tăiere 

din  stratul  realizat  (carote),  conform  SR  EN  12697-22+A1,  dispozitiv  

mic  în  aer, procedeul B; 

- Rezistenta la oboseală, determinată conform SR EN 12697-24, fie prin încercarea 

la întindere indirectă pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul 

metodelor reglementate de SR EN 12697-24; 

- Modulul de rigiditate, determinat prin încercarea la rigiditate a unei probe cilindri-

ce  din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697-26, anexa C; 

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete  confec-

tionate  la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31. 

 

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură determinate prin încercări dinamice 

Tabelul 19 

 

Nr

 

 

 

Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru stra-

tul de uzură / clasă tehnică 

 I-II III-IV 
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie 
1.1. Volum de goluri la 80 giratii , % maxim 5,0 6,0 

 

 

 

1.2. 

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj 

 

 

 

  

 

 

  

- deformatia la 50 °C,  300  KPa și 10000  

impulsuri  

   
-  viteza  de deformatie  la  50  °C, 300  KPa 

și  10000 impulsuri,µm/m/ciclu, maxim 
 

1,

0 

 

2,

0 

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

 

420

 

4000 
2. Caracteristici pe plăci confectionate în laborator sau pe carote din 
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2.1. 

Rezistenta la deformatii permanente, 60 °C  

 -  viteza  de  deformatie  la  ornieraj,  mm/1000 

cicluri -  adâncimea  făgaşului,  %  din  grosimea

initială  a probei, maxim 5,

0 

7,

0 

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură determinate prin încercări dinamice 

Tabelul 20 

Nr

. 
Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru stra-

tul de legătură / clasă 

I-II III-IV 
0 1 2 3 

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, 200 KPa și 10000 

i l i

20 

000

30 

000

0 1 2 3 
1.3. Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, 500 450
1.4. Rezistenta la oboseală, proba cilindrică so-

licitată la întindere indirectă : Număr minim 400 000 300 000 
2. Rezistenta   la  oboseală,   epruvete   trape-

zoidale   sau prismatice ε6 10-6, minim 150 100 
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Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază determinate prin încercări dinamice 

Tabelul 21 

 

Nr

. 

crt

 

 

Caracteristică 

Mixtură asfaltică pentru 

stratul de bază / 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) 

             

 

  

 

20 000 

 

30 000 
-  viteza  de  deformatie  la  40°C,  200  KPa  

şi  10000 

   

 

2 0 

 

3 0 1.3 Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, 

 

600

 

560

  

1.4 

Rezistenta  la  oboseală,  proba  cilindrică  soli-

citată la 

       

     

 

500 000 

 

400 000 
 

2. 
Rezistenta   la   oboseală,   epruvete   trape-

zoidale   sau prismatice ε6 10-6, minim 

 

150 

 

10

0 
 

NOTA Valorile modulilor de rigiditate determinati în laborator, sunt stabiliti ca ni-

vel de performantă minimală pentru mixturile analizate în condișii de laborator. 

La proiectarea structurilor rutiere se utilizează valorile de elasticitate dinamică 

din reglementările tehnice în vigoare privind dimensionarea structurilor suple și 

semirigide. 

8.6 În cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură stabilizată, 

aceasta va îndeplini conditiile din tabelele 19 și 22, volumul de goluri se va determina 

prin metoda densitătilor aparente și maxime astfel cum sunt precizate în SR EN 12697-

8. 

8.7 Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor con-

fectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fieca-

re parte a epruvetei. 

Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determină conform SR EN 
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12697-8. Sensibilitatea la apă se determină conform SR EN 12697-12, 

metoda A. 

Testul Shellenberg se efectuează conform SR EN 

12697-18. 

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate Tabelul 22 

Nr. crt. Caracteristica 
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, 

 

3...4 
2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...8

 3 Test Shellenberg, %, maxim 0,2 
4 Sensibilitate la apă, % minim 80 

 

În cazul  în care  mixtura pentru  stratul de uzură va  fi  o  mixtură poroasă,  aceas-

ta  va  îndeplini conditiile din tabelele 18 și 23. 

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase Tabel 23 

Nr. crt. Caracteristica 
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % minim 12 - 20 
2 Pierdere de material, SR EN 12697-17+A1,% maxim 30 

 

9. CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE 

 

9.1 Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 

- gradul de compactare şi absorbtia de apă – tabel 24 

- rezistenta la deformatii permanente – tabel 19 

- elementele geometrice ale stratului executat – tabel 25 

- caracteristicile suprafetei îmbrăcămintilor bituminoase executate – tabel 26 

 

 

 

Gradul de compactare și absorbtia de apă 
9.2 Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea apa-

rentă a mixturii asfaltice compactate în strat şi densitatea aparentă determinată pe 

epruvete Marshall compactate în laborator din aceeaşi mixtură asfaltică, prelevată de 
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la aşternere, sau din aceeaşi mixtură provenită din carote. 

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30  pen-

tru  toate tipurile de mixturi asfaltice abordate în prezentul caiet de sarcini, cu exceptia 

mixturilor asfaltice tip MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epru-

vetei. 

9.3 Densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote 

prelevate din stratul gata executat sau prin măsurători în situ cu echipamente de 

măsurare adecvate, omologate. 

Notă: Densitatea maximă se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea 

aparentă se va determina conform SR EN 12697-6. 

9.4 Încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în de-

terminarea densitătii aparente şi a absorbtiei de apă pe plăcute (100x100) mm sau 

pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate. 

9.5 Conditiile tehnice pentru absorbtia de apă şi gradul de compactare al straturilor 

din mixturi asfaltice, cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile 

din tabelul 24. 

 Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice                                                                

Tabelul 24 

 

Nr

 

 

 

Tipul stratului 

 

Absorbtie de 

 

 

 

Grad de 

compac-

 

   

1 Mixtură asfaltică stabilizată 2…

 

97 
2 Mixtură asfaltică poroasă - 97 
3 Beton asfaltic 2…

 

97 
4 Beton asfaltic deschis 3…8 96 
5 Anrobat bituminous 2…

 

97 
 

 

Rezistenta la deformatii permanente 

9.6 Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzură executat din mixturi 

asfaltice se verifică pe minim două carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stra-

tul executat, la cel putin două zile după aşternere. 
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9.7 Rezistenta la deformatii permanente pe carote se măsoară prin determinarea 

vitezei de deformatie la ornieraj şi adâncimea făgaşului, la temperatura de 60 °C, con-

form SR EN 12697-22. Valorile admisibile pentru aceste caracteristic, sunt prezentate 

în tabelul 19. 

Elemente geometrice 

2.17 Elementele geometrice, conditiile de admisibilitate și abaterile limită locale 

admise la elementele geometrice sunt cele prevăzute în tabelul 25. 

2.18 La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea în 

vedere asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maximă a granulei de 

agregat utilizată. Nu se admit abateri în minus fată de grosimea prevazută în proiect 

pentru fiecare strat.                    Tabelul 25 

 

Nr

 

 

 
Elemente geometrice 

 
Conditii 

de admisi-
 

Abateri limită locale 
admise la elementele 
geometrice 

0 1 2 3 
 

 

 

 

1 

Grosimea minimă a stratului  
4,0 
cm 

-  nu  se  admit  abate-
   compactat, conform SR EN 

 
minus   fată   de   gro-

 36: minima prevăzută în 
-strat de uzură: proiect pentru fiecare 

strat -strat de legătură 5,0 
 -strat de bază 22,4 6,0 
 -strat de bază 31,5 8,0 

cm 

 

2 

 
Lătimea partii carosabile: 

Profil trans-
versal pro-
iectat 

 
± 20 mm 

 

 

3 

 

 

 

 

Profilul transversal 
-în aliniament 
-în curbe și zone aferente 

  i i l  

sub formă 
acoperiș 

conform STAS 
863 

  
 

±  5,0  mm  fată  de  
cotele 

   

 

 

 

 

     

Profil longitudinal, în cazul 
drumurilor noi, declivitate, % 
maxim*: 
-

 
  

 

conform PD 162 

conform STAS 863 

±  5,0  mm  fată  de  

cotele 

Profilului proiectat, cu 

  

   

 

   

  

* Declivităti mai mari pot fi prevăzute numai cu acordul Inginerului și asigurarea 
măsurilor de sigurantă a circulatiei. 
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Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice 

 

9.10   Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice și conditiile 

tehnice care trebuie să fie îndeplinite sunt conform tabelului 26. 

9.11 Determinarea   caracteristicilor   suprafetei   straturilor   executate   din   mixturi   

asfaltice   se efectuează, pentru: 

- strat uzură (rulare) – cu minim 15 zile înainte de receptia la terminarea lucrărilor şi 

la sfârșitul perioadei de garantie; 

- strat de legătură şi strat de bază – înainte de aşternerea stratului următor (superior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase Tabelul 26 

-  

  
Caracteristică 

Conditii de 
admisibilitate 
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Nr. 
crt. 

 
Strat 

Uzura 
(rulare) 

Legătura 
baza 

 
Metoda de încercare 

0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
1 

Planeitatea în profil longitudinal, 
prin măsurarea cu echipamente 
omologate 
Indice de planeitate, IRI, m/km: 
drumuri de clasă tehnică I . . . I I 
drumuri de clasă tehnică III dru-
muri de clasă tehnică IV drumuri 
de clasă tehnică V 

 
 
 
 
 

≤ 1,5 
≤ 2,0 
≤ 2,5 
≤ 3 0 

 
 
 
 
 

≤2,5 

Reglementări   tehnice   în 
vigoare privind măsurarea 
indicelui de planeitate. 
Măsurătorile se vor efec-
tua din 10 în 10 m iar în   
cazul   sectoarelor   cu de-
nivelări mari  se vor 
determina punctele de 
maxim   

 
 
2 

Planeitatea  în  profil  longitudinal, 
sub dreptarul de 3 m 
Denivelări admisibile, mm: 
drumuri de clasă tehnică I şi II 
drumuri de clasă tehnică III 
drumuri de clasă tehnică IV V 

 
 
 
 

≤3,0 
≤4 0 

 

 
 
 
 

≤4,0 

 
 
 
SR EN 13036-7 

 
3 

Planeitatea   în   profil   transversal, 
mm/m 

 
±1,0 

 
±1,0 

 
SR EN 13036-8 

4 Rugozitatea suprafetei 
 
 
 
4.1. 

Aderenta suprafetei.  Încercarea cu 
pendul (SRT) - unităti PTV drumuri 
de clasă tehnică I...II drumuri de 
clasă tehnică III drumuri de clasă 
tehnică IV ...V 

 
 
 

≥80 
≥75 

 

 
 
 

- 

 
 
 
SR EN 13036-4 

 
 
 
4.2. 

Adâncimea medie a macrotexturii, 
metoda volumetrică MTD, adâncime 
textura, mm: 
drumuri de clasă tehnică I...II drumuri 
de clasă tehnică III drumuri de clasă 
tehnică IV V 

 
 
 
 
≥1,2 
≥0,8 

 

  
 
 
SR EN 13036-1 

 
 
 
 
4.3 

Adâncimea medie a macrotexturii, 
metoda profilometrică MPD, 
adâncime  medie  profil  exprimată în 
coeficient de frecare (µGT): drumuri 
de clasă tehnică I...II drumuri de 
clasă tehnică III drumuri de clasa 
tehnica IV-V 

 
 
 
 
 
≥0,67 
≥0 62 

 

  
 
 
 
AND 606 

 
5 

 
Omogenitate.Aspectul  suprafetei 

Vizual: Aspect fără degradări sub formă de exces 
de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, şlefuite 

 

 

Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate 
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IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 

Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul 

transversal, aparitia făgaşelor și se face cu echipamente electronice omologate sau 

metoda şablonului. 

Pentru verificarea rugozitătii se vor determina atât aderenta prin metoda cu pendulul 

SRT cât și adâncimea medie a macrotexturii. 

Aderenta suprafetei se determină cu aparatul cu pendul alegând 3 sectoare reprezen-

tative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5…10 

m între ele, pentru care se determină rugozitatea, în puncte situate la un metru de 

marginea părtii carosabile (pe urma rotii) și la o jumătate de metru de ax (pe urma 

rotii). Determinarea adâncimii macrotexturii se face în aceleaşi puncte în care s-a 

aplicat metoda cu pendul. 

 

CAPITOLUL  IV - PREPARAREA ȘI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR 
ASFALTICE 

 

10. PREPARAREA ȘI TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE 
10.1 Mixturile asfaltice se prepară în instalatii prevăzute cu dispozitive de predoza-

re, uscare, resortare  și  dozare  gravimetrică  a  agregatelor  naturale,  dozare  gravi-

metrică  sau  volumetrică a 

bitumului şi filerului, precum și dispozitiv de malaxare fortată a agregatelor cu liantul 

bituminos. Verificarea functionării instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se fa-

ce în mod periodic de către personal de specialitate conform unui program de întreti-

nere specificat de producătorul echipamentelor și programului de verificare metrologic 

al dispozitivelor de măsura și control. 

Certificarea conformitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei şi conditiile de securita-

te, se  va efectua cu respectarea procedurii PCC 019. 

Controlul productiei în fabrică se face conform SR 13108-21/AC. 

10.2 Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturii asfaltice la ieşi-
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rea din malaxor se stabilesc în functie de tipul liantului, conform tabelului 27 (sau 

confom specificatiilor producătorului), cu observatia că temperaturile maxime se apli-

că în toate punctele instalatiei de asfalt şi temperaturile minime se aplică la livrare. 

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

temperaturi diferite. În acest caz, aceasta trebuie să fie documentată şi declarată pe 

marcajul reglementat. 

 

Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice Tabel 27 

 
 
 
Tip bitum 

 
 
Bitum 

 
 
Agregate 

 
Betoane 
asfaltice 

Mixturi asfal-
tice stabilizate 

 
uri asfaltice 
poroase 

Mixtura asfaltică la ieşirea 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 

 

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

temperaturi diferite. În acest caz, aceasta trebuie să fie documentată şi declarată pe 

marcajul reglementat. 

10.3 Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât 

în conditiile concrete de transport (distantă și mijloace de transport) și conditiile climati-

ce să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabel 28. 

10.4 Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile specifi-

cate în tabelul 27, în scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul 

tehnologic. 

10.5 Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi canti-

tăti de bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a pu-

tut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară determinarea penetratiei 

acestuia. Dacă penetratia bitumului nu este corespunzătoare se renuntă la utilizarea 

lui. 

10.6 Durata de malaxare, în functie de tipul instalatiei, trebuie să fie suficientă pen-

tru realizarea 
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unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale și a filerului cu liantul 

bituminos. 

2.1 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 și uscate. 

2.2 Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă obliga-

toriu cu autobasculante cu bena termoizolantă și acoperită cu prelată. 

2.3 Fiecare transport va fi însotit de documente de conformitate conform legisla-

tiei în vigoare (incluzand bon de cântar care va avea înscris pe langa cantitate și 

următoarele date: temperatura mixturii la plecarea mijlocului de transport din statia 

de productie, ora plecării, traseul pe care urmează să-l parcurgă și punctul de lucru pe 

care-l deservește). 

 

11. LUCRĂRI  PREGĂTITOARE 

11.1 Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice 

Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curătat, iar dacă este cazul se 

remediază și se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate afecta le-

gătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat. 

În cazul stratului suport din macadam, acesta se curătă şi se mătură. 

În cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparatiile se realizează  con-

form prevederilor reglementarilor tehnice în vigoare privind prevenirea și remedierea 

defectiunilor la îmbrăcămintile rutiere moderne. 

Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contami-

narea suprafetei acestuia cu impurităti datorate traficului. În cazul în care acest strat 

nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se impune curătarea 

prin periere mecanică şi spălare. 

După curătare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie conform 

proiectului de executie. 
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În cazul în care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfalti-

ce existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în  proiectul de executie se reali-

zează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură asfaltică, fie 

prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie. 

Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelaşi tip de mixtură  ca şi stratul su-

perior. Grosimea acestora va fi determinată functie de preluarea denivelărilor existente. 

 

12. 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 se va face pe o suprafată curată și uscată și se realizează uniform cu 

un dispozitiv special care poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat în functie de 

natura stratului suport. După amorsare se așteaptă timpul necesar pentru ruperea 

emulsiei bituminoase. 

Caracteristicile emulsiei trebuie să fie de așa natură încât ruperea să fie efectivă înain-

tea așternerii mixturii bituminoase. 

În functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasă după aplicarea amor-

sajului trebuie să fie de (0,3...0,5) kg/m2. 

 

13. AŞTERNEREA MIXTURII ASFALTICE 
13.1 Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de mi-

nim 10oC, pe o suprafată uscată. 

13.2 În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aşternerea se face la 

temperaturi ale stratului suport și temperatura exterioară de minim 15oC, pe o suprafată 

uscată. 

13.3 Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după us-

carea stratului suport. 

13.4 Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartiza-

toare - finisoare 
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prevăzute cu sistem de nivelare încălzit care asigură o precompactare, cu exceptia lu-

crărilor în spatii înguste în care repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua această 

operatie.  Mixtura  asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime constantă, pe fieca-

re strat şi pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă. 

Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat şi pe 

toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua respectivă. Certificarea 

conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu 

respectarea procedurii PCC 022. 

13.5 În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mix-

turii asfaltice rămasă necompactată aceasta va fi îndepărtată. Această operatie se 

face în afara zonelor pe care există, sau urmează a se aşterne, mixtură asfaltică. 

Capătul benzii întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor 

de la  13.13. 

13.6 Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în functie de ti-

pul liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 28. Măsurarea temperaturii va fi efec-

tuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei 

prezentate în SR EN 12697-13. 

13.7 În cazul utilizării aditivilor pentru mărirea lucrabilitătii mixturilor asfaltice la  

temperatura scăzute se vor respecta prevederile din agrementul ethnic și specificațiile 

tehnice ale producătorului. 

Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decât 

cele prevăzute 

 

 

 

 

În tabelul nr. 8. 

Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere și compactare Tabelul 28 
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Tipul liantului 

Temperatura mix-
turii asfaltice la 

aşternere oC, min. 

Temperatura mixturii asfaltice la 
compactare oC, min. 

 
început 

 
sfârşit 

Bitum rutier:  
150 

 
145 

 
110 35/50 

50/70 140 140 110 
70/100 140 135 100 

Bitum modificat cu polimeri: 
25/55 
45/80 
40/100 

 
165 
160 
155 

 
160 
155 
150 

 
120 
120 
120 

 

13.8 Aşternerea se va face pe întreaga lătime a căii de rulare, ceea ce impune 

echiparea repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare şi precompactare de lungime co-

respunzătoare. 

13.9 Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere este cea fixată de 

proiectant, dar nu poate fi mai mare de 10 cm. 

13.10 Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanta de transport şi capacitatea 

de fabricatie a statiei, pentru a se evita total întreruperile în timpul executiei stratului 

şi aparitiei crăpăturilor / fisurilor la suprafata stratului proaspăt aşternut. Functie de 

performantele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4 m/min. 

13.11 In buncărul utilajului de aşternere, trebuie să existe în permanentă suficientă 

mixtură, necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului. 

13.12 La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebită se 

va acorda realizării rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie 

foarte regulate  şi etanşe. 

La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente 

rostului de lucru, longitudinal şi/sau transversal inclusiv zona benzii de incadrare 

(acostament), se taie la toate straturile asfaltice, de baza, de legatura sau de uzura 

pe toata grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala. 

În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea 
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nu mai este necesară, cu exceptia stratului de uzură. 

Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala cu 

minimum 10 cm fată de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

Atunci când există și strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, 

rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întretesut. 

13.13 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 varia-

bilă în functie de grosimea noului strat, astfel încât să se obtină o grosime constantă a 

acestuia, cu panta de 0,5%. 

 

În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°. Completarea zo-

nei de unire se va face prin amorsarea suprafetei, urmată de aşternerea și compacta-

rea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor straturi (nou şi existent). 

 

 

13.14 Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcămintei bituminoase, 

nefiind lăsat neprotejat sub trafic. 

13.15 Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură, realizat din beton as-
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faltic deschis, acesta nu se va lăsa neacoperit. Este recomandat ca stratul de bin-

der  să fie acoperit înainte de sezonul rece, pentru evitarea aparitiei unor degradări 

structurale. 

 

14. COMPACTAREA MIXTURII ASFALTICE 

14.1 Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor  tehnologii co-

respunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice și gradul de compactare pre-

văzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică și fiecare strat în parte. 

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează cu 

compactoare cu rulouri netede, cu sau fără dispozitive de vibrare, şi/sau compactoare 

cu pneuri, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să se obtină gra-

dul de compactare conform tabelului 24.  

Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 

022. 

14.2 Pentru obtinerea gradului de compactare prevăzut, se execută un sector ex-

perimental și se determină numărul optim de treceri ale compactoarelor, în functie de 

performantele acestora, tipul și grosimea straturilor executate. 

Sectorul experimental se realizează înainte de începerea aşternerii stratului în lucrare, 

utilizând mixturi asfaltice preparate în conditii similare cu cele stabilite pentru productia 

curentă. 

14.3 Alegerea numărului de treceri optim şi a atelierului de compactare are la 

bază rezultatele încercărilor efectuate pe  stratul executat în sectorul de probă, de  

catre un laborator autorizat / acreditat, în conformitate cu prevederile prezentului 

Caiet de sarcini și a normativului indicativ AND 605. 

14.4 Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă, pe secto-

rul de probă, se obtine gradul de compactare minim mentionat la tabelul 24. 

14.5 Pentru obtinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri 

recomandat pentru compactoarele uzuale este cel mentionat în tabelul 29. 

La compactoarele dotate cu sisteme de măsurare a gradului de compactare în timpul 

lucrului, se va tine seama de valorile afişate la postul de comandă. Compactarea se 
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va executa pe fiecare strat în parte. 

Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri Tabelul 29 

 
 
 
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 

 

14.6 Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se  în  zo-

na  rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. Pe sectoa-

rele în rampă, prima trecere se face cu utilajul de compactare în urcare. Compactoare-

le trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălu-

rirea stratului executat din mixtură asfaltică și nu se vor îndepărta mai mult de 50 m 

în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile  compactorului,  în special în lungul 

bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare, se compactează 

cu compactoare mai mici, cu plăci vibrante sau cu maiul mecanic. 

14.7 Suprafata stratului se controlează în permanentă, iar micile denivelări care apar 

pe suprafata stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trece-

re a rulourilor compactoare pe toată lătimea benzii. 

14.8  

CAPITOLUL  V - CONTROLUL CALITĂTII LUCRĂRILOR 
 

15. CONTROLUL CALITĂTII LUCRĂRILOR DE EXECUTIE 
Controlul calitătii lucrărilor de executie a straturilor de uzură, de legătură și de bază 

din mixturi asfaltice se efectuează conform prevederilor normativului indicativ AND 605. 

 

16. CONTROLUL  CALITĂTII  MATERIALELOR 
Controlul calitătii materialelor din care se compune mixtura asfaltică se va efectua 

conform prevederilor prezentului normativ, atat în etapa initiala, cat și pe parcursul ex-

ecutiei, conform capitolului II și art. 7.10 din capitolului III și vor fi acceptate numai 
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acele materiale care satisfac cerintele prevazute în acest caiet de sarcini. 

 

17. CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PREPARARE A MIXTURII 
ASFALTICE 

17.1 Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: 

- functionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: la în-

ceputul fiecărei zile de lucru; 

- functionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

17.2 Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 

- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 

- temperatura agregatelor naturale uscate și încălzite la ieşirea din uscător: permanent; 

- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. 

17.3 Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos: 

- pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 

- temperatura  mixturii  asfaltice  la  aşternere  și  compactare:  cel  pufin  de  două  

ori  pe  zi  la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13; 

- modul de executie a rosturilor: zilnic; 

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic. 

17.4 Verificarea   respectării   compozitiei   mixturii   asfaltice   conform   amestecului   

prestabilit (dozajul de referintă) se va face în felul următor: 

- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor,  

înainte  de adăugarea liantului (şarja albă) conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori 

de câte ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfalti-

ce; 

- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lu-

cru; 

 

- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrică conform SR EN 12697-2 şi 

continutul de bitum conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtură pre-

levate de la malaxor și aşternere: zilnic. 
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17.5 Verificarea calitătii mixturii asfaltice,  se va face prin analize efectuatuate de 

un laborator autorizat pe probe de mixtură asfaltică: 

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compozitiei stabilite prin 

studiul preliminar de laborator; 

- caracteristici fizico-mecanice cate trebuie să se încadreze în limitele din prezentul 

caiet de sarcini (tabelul 31). 

- Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall şi se 

va raporta la limitele din tabelele 22 și 23, în functie de tipul mixturii asfaltice prepara-

te. 

- Abaterile  compozitiei  mixturilor  asfaltice  fată de  amestecul de  referintă prestabilit  

(dozaj)  sunt indicate în tabelul 30. 
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Abateri fată de dozajul optim Tabelul 30 

Abateri admise fată de dozajul optim, în valoare absolută % 
 
 
 
 
 
Agregate 
Treceri pe sita de, mm 

31,5 ±5 
22,4 ±5 
16 ±5 

11,2 ±5 
8 ±5 
4 ±4 
2 ±3 

0,125 ±1,5 
0,063 ±1,0 

Bitum ±0,2 
17.6 Tipurile de încercări şi frecventa acestora, în functie de tipul de mixtură și 

clasa tehnică a drumului sunt prezentate în tabelul 31, în corelare cu SR EN 13108-

20/AC. 

Tipul și frecventa încercărilor realizate pe mixturi asfaltice Tabelul 31 

Nr
. 

 

Natura controlului/încercării 
şi frecventa încercării 

Caracteristici verificate 
şi limite de încadrare 

 
Tipul mixturii asfaltice 

0 1 2 3 
 
 
 
1. 

 
 
Încercări initiale de tip 
(validarea în laborator) 

 
 
 
Conform tabel 18 

Toate tipurile  de  mixturi asfaltice 
destinate stratului de uzură, de 
legătură şi de bază cu exceptia 
mixturilor asfaltice stabilizate 

   
 
 
Conform tabel 19 

Toate tipurile  de  mixturi asfaltice 
destinate stratului de uzură, cu 
exceptia mixturilor poroase, pen-
tru clasa tehnică a drumului I, II, 
III  IV  

 
 
 
Conform tabel 20 şi 21 

Toate tipurile  de  mixturi asfaltice 
destinate stratului de legătură şi 
de bază, conform prevederilor 
din acest caiet de sarcini pentru 
clasa tehnică a drumului I, II, III, 
IV  

 
Conform tabel 22 

Mixturile  asfaltice  indiferent  de 
clasa tehnică a drumului. 

 
Conform tabel 23 

Mixturile asfaltice poroase in-
diferent de clasa tehnică a dru-
mului. 
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2. 

 
 
 
 
 
Încercări initiale de tip 
(validarea în productie) 

 
 
 
Idem punctul 1 

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

 
   

 
Compozitia mixturii 
conform art. 17.4 şi 17.5 

La transpunerea pe statia de as-
falt a dozajelor proiectate în la-
borator, se va verifica respecta-
rea dozajului de referintă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
Verificarea caracteristicilor 
mixturii asfaltice prelevate în 
timpul executiei: 
Frecventa:       1/400       tone 
mixtură asfaltică fabricată sau 
1/700 tone mixtură fabricată 
în cazul statiilor cu productivi-
tate mai mare de 80 to/oră, 
dar cel putin o dată pe zi. 

 
Compozitia mixturii 
conform art. 17.4 şi 17.5 

Toate tipurile de mixtură 
asfaltică pentru stratul de uzură, 
de legătură și de bază. 

 
Caracteristici fizico- me-
canice pe epruvete Mar-
shall conform tabel 18 

Toate tipurile  de  mixturi asfaltice 
destinate stratului de uzură, de 
legătură şi de bază cu exceptia 
mixturilor asfaltice stabilizate. 

Conform tabel 22 Mixturi asfaltice stabilizate 
Caracteristici fizico- me-
canice pe epruvete Mar-
shall conform tabel 18 şi 
volum de goluri pe cilindri 
Marshall – tabel 23 

 
 
 
Mixturi asfaltice poroase 

 
 
 
 
4. 

Verificarea  calitătii  stratului 
executat: 
-   verificare   pentru   fiecare 
10.000 m2 executa-
ti: 
- min. 1/lucrare, în cazul lu-

    
    

 
 
 
Conform tabel 24 

 
 
Toate tipurile de mixtură asfaltică 
pentru stratul de uzură, de le-
gătură și de bază 

 

 
 
 
 
 
5. 

Verificarea             rezistentei 
stratului la deformatii perma-
nente pentru stratul executat: 
-   verificare   pentru   fiecare 
10.000 m2   executa-
ti; 
- min. 1/lucrare, în cazul lu-
crărilor cu suprafată mai 

    

 
 
 
Conform tabel 19 pentru 
rata de ornieraj şi/sau 
adâncime făgaş, cu res-
pectarea art. 9.6  şi 9.7 

 
 
 
Toate tipurile de mixtură asfaltică 
destinate stratului de uzură, pen-
tru drumurile de clasă tehnică I, II 
şi III, IV. 
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6. 

Verificarea modului de rigidi-
tate: 
-   verificare   pentru   fiecare 
10.000 m2 executa-
ti 
- min. 1/lucrare, în cazul lu-

  f   
    

 
 
 
 
Conform tabel 21 

 
 
 
 
Strat de bază 

 
7. 

Verificarea elementelor ge-
ometrice ale statului executat 

 
Conform tabel 25 

 
Toate straturile executate 

 
8. 

Verificarea suprafetei 
stratului executat 

 
Conform tabel 26 

 
Toate straturile executate 

 
 
 
9. 

Verificări suplimentare în 
situatii cerute de comisia  de 
receptie (Inginer): 
- 1  set  carote pentru  fiecare 
solicitare 

 
 
 
Conform solicitării comisiei de receptie 

 

18. CONTROLUL CALITĂTII STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURI ASFAL-
TICE 

18.1 Verificarea calitătii  stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete, conform 

SR EN 12697-29, astfel: 

- carote <I 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj; 

- carote <I 100 mm sau plăci de min.( 400 x 400) mm sau carote de <I 200 mm 

(în suprafată echivalentă cu a plăcii mentionate anterior) pentru determinarea 

grosimii straturilor, a gradului de compactare și absorbtiei de apă, precum și, la ce-

rerea Inginerului, a compozitiei. 

Epruvetele se prelevează în prezenta delegatului antreprenorului, al Inginerului, la 

aproximativ 1 m de la marginea părtii carosabile, încheindu-se un proces verbal, în 

care se va nota grosimea straturilor prin măsurarea cu o riglă gradată. 

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de către antre-

prenor şi Inginer din sectoarele cele mai defavorabile. 

18.2 Verificarea compactării stratului, se efectuează prin determinarea gradului de 

compactare în situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe caro-

te. 

 Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării 

constau în determinarea densitătii aparente şi a absorbtiei de apă, pe plăcute  
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(100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulbura-

te. 

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele 

din tabelul 24. 

18.3 Alte verificari, în caz de litigiu, constau în măsurarea grosimii stratului şi a 

compozitiei (granulometrie SR EN 12697-2 şi continut de bitum solubil conform SR 

EN 12697-1). 

 

19. VERIFICAREA  ELEMENTELOR  GEOMETRICE 

19.1 Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformitătii suprafe-

tei constă în: 

- verificarea   îndeplinirii   conditiilor   de   calitate   pentru   stratul   suport   şi   fun-

datie,   conform prevederilor STAS 6400; 

- verificarea grosimii stratului, în functie de datele înscrise în rapoartele de încerca-

re întocmite la încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea  

comisiei de receptie, prin maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de 

marginea stratului asfaltic executat;verificarea se va face pe probe ce se iau pentru 

verificarea calitătii îmbrăcămintii, tabel 24 și conform tabel 25; 

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecva-

te, omologate; 

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face în axă, cu ajutorul unui aparat 

topografic de nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din 

lungimea traseului. 

Nu se admit abateri în minus fată de grosimea prevăzută în proiect. 

Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, cu condi-

tia respectării prevederilor prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafetei, 

abaterile admise la cotele proiectate și gradul de compactare. 
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CAPITOLUL  VI - RECEPTIA LUCRĂRILOR 

20. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
20.1 Receptia pe faze determinante (de lucrãri ascunse) se efectueazã conform 

Regulamentului privind controlul de stat al calitãtii în constructii, aprobat cu HG 272 și 

conform Procedurii privind controlul statului în fazele de executie determinante, ela-

boratã de MLPAT și publicatã în Buletinul Constructiilor volum 4/1996 și se va verifi-

ca dacã partea de lucrãri ce se receptioneazã s-a executat 

conform proiectului și atestã conditiile impuse de AND 605 și de prezentul 

caiet de sarcini. 

2.19 În urma verificãrilor se încheie proces verbal de receptie pe faze determi-

nante, în care se confirmã posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmãtoare. 

2.20 Receptia pe faze determinante se efectueazã de cãtre Inginer, Antre-

prenor,  Proiectant,  cu participarea reprezentantului Inspectiei în Constructii iar do-

cumentul ce se încheie ca urmare a receptiei va purta semnăturile factorilor partici-

panti. 

În prealabil se întocmesc procese verbale de receptie calitativă pentru diverse faze 

intermediare de lucru, aceste documente fiind întocmite și semnate de Inginer și An-

treprenor și fiind puse  la dispozitia comisiei care face receptia fazelor determinante. 

21. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
21.1 Receptia la terminarea lucrărilor se efectueaza de către Inginer conform Re-

gulamentului de receptie a lucrărilor în constructii şi instalatii aferente acestora, apro-

bat cu HG 273 cu modificările și completările ulterioare. 

Comisia de receptie examinează lucrările executate în conformitatea cu documentatia 

tehnică aprobată, proiect de executie, caiet de sarcini, precum şi determinări necesa-

re în vederea realizării receptiei la terminarea lucrării, după cum urmează: 

- Verificarea elementelor geometrice – tabel 25; 

- grosimea; 

- lătimea părtii carosabile; 
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- profil transversal și longitudinal; 

- Planeitatea suprafetei de rulare – tabel 26 

- Rugozitate – tabel 26; 

- Capacitate portantă- conform normativ CD 155; 

- Rapoarte de încercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabelului 

31. 

22. RECEPȚIA FINALĂ 
22.1 Receptia finală se face dupa expirarea perioadei de garantie 

a lucrării. 

22.2 Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum și constructii noi de drumuri 

și autostrăzi, în vederea Receptiei Finale, antreprenorul va prezenta măsurătorile de 

planeitate, rugozitate şi capacitate portantă, pentru confirmarea comportării în exploa-

tare a lucrărilor executate. 

22.3 Receptia finală se va face conform Regulamentului de receptie a lucrărilor de 

constructii şi instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273 cu modificările și 

completările ulterioare, după expirarea perioadei de garantie. 

22.4 La receptia finalã a lucrãrii se va consemna modul în care s-au comportat 

straturile asfaltice și dacã acestea au fost întretinute corespunzãtor în perioada de 

garantie a întregii lucrãri,  în conditiile respectãrii prevederilor Regulamentului apro-

bat cu HGR 273 și modificarilor și completarilor aprobate cu HG 940 și HG 1303. 
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ANEXA NR. 1A 
(NORMATIVĂ) 

 

 

Determinarea absorbtiei de apă 

Absorbtia de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din exterior 

ale unei epruvete din mixtură asfaltică, la mentinerea în apă sub vid și se exprimă în 

procente din masa sau volumul initial al epruvetei. 

Aparatură 

Etuvă; 

Balantă hidrostatică cu sarcină maximă de 2 kg cu clasa de precizie III; 

Aparat pentru determinarea absorbtiei de apă alcătuit dintr-un vas de absorbtie 

(exsicator de vid); pompă de vid (trompă de apă); vacuummetru cu mercur; vas 

de sigurantă şi tuburi de legătură din cauciuc între părtile componente. Pompa 

de vid trebuie să asigure evacuarea aerului în aşa fel încât să se realizeze o 

presiune scăzută de 15...20 mmHg după circa 30 minute. 

Modul de lucru 

Determinarea se efectuează pe epruvete sub formă de cilindri Marshall confectiona-

te în laborator, precum și pe plăcute sau carote prelevate din îmbrăcămintea bitu-

minoasă. Confectionarea epruvetelor se realizează conform SR EN 12697-30. Epru-

vetele din îmbrăcămintea bituminoasă se usucă în aer la temperatura de maxim 20 °C 

până la masă constantă. 

Notă: Masa constantă se consideră când două cântăriri succesive la interval de 

minim 4 ore diferă intre ele cu mai putin de 0,1%. 

Epruvetele astfel pregătite pentru încercare se cântăresc în aer (mu), după care se 

mentin timp de 1 oră, în apă, la temperatura de 20 °C ± 1 °C, se scot din apă, se 

şterg cu o tesătură umedă și se cântăresc în aer (m1) şi apoi în apă (m2). 

Diferenta dintre aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă volumul 

initial al epruvetei: 
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V = ml − m2 

ρw 

Epruvetele sunt introduse apoi în vasul de absorbtie (exsicatorul de vid) umplut cu 

apă la temperatura de 20 °C ± 1 °C se aşează capacul de etanşare și se pune în fun-

ctiune evacuarea aerului astfel ca după circa 30 minute să se obtină un vid între 

15...20 mmHg. Vidul se întrerupe după 3 ore, dar epruvetele se mentin în continuare 

în apă la temperatura de 20 °C ± 1 °C timp de 2 ore la presiune atmosferică. 

Epruvetele se scot apoi din apă, se şterg cu o tesătură umedă și se cântăresc în aer 

(m3) şi în apă (m4) 

Diferenta  între  aceste  două  cântăriri  raportată  la  densitatea  apei  reprezintă  vo-

lumul  final  al epruvetelor: 

 

Calcul 

Absorbtia de apă, exprimată în procente, se poate calcula în două moduri cu următoare-

le formule: 

În cazul în care volumul initial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul 

final (V1): Absorbtia de apă ( A m ) raportată la masa epruvetei: 

 

Absorbtia de apă (Av) raportată la volumul epruvetei: 

 
În cazul în care volumul final (V1) este mai mare ca volumul initial (V): 

Absorbtia de apă (Am) raportată la masa epruvetei 
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Absorbtia de apă (Av) raportată la volumul 

epruvetei: 

 

În care: 

mu masa epruvetei după uscare, cântărită în 

aer, în grame; 

m1 masa epruvetei după 1 oră de mentinere în apă, cântărită în 

aer, în grame; m2 masa epruvetei după 1 oră mentinere în apă , 

cântărită în apă, în grame; 

m3 masa epruvetei, după 3 ore în vid și alte 2 ore la presiune atmosferică, 

cântărită în aer, în grame; m4 masa epruvetei după 3 ore în vid şi alte 2 ore la pre-

siune atmosferică, cântărită în apă, în grame; ρw densitatea apei, în grame pe cen-

timetru cub, calculată cu formula: 

 

unde t este temperature aperi 

Abaterea valorilor individuale față de medie nu trebuie să fie mai mare de ± 0,5% 

(procente în valoare absolută) 
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ANEXÃ - DOCUMENTE DE REFERINTA 

I. ACTE NORMATIVE 

Directiva  89/655/30.XI.1989 Privind cerintele minime de securitate şi 
sănătate pentru a CEE (Comitetul Economic fo-
losirea de către lucrători a echipamentului de lu-

      HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
 a lucrarilor de constructii și instalatii afe-

  HG 300/2006 Norme de securitate și sănătate pe șantiere 

HG 622/2004 privind  stabilirea  conditiilor  de  introducere  pe  
piată a produselor pentru constructii 

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind cali-
tatea în constructii modificată și completată cu 
HG 675/2002 și HG 1231/2008 

HG nr. 940/2006 pentru modificarea și completarea Regulamen-
tului de receptie a lucrărilor de constructii şi 
instalatii aferente acestora, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului  nr. 273/1994 

HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de  receptie  
a lucrarilor de constructii și instalatii aferente 
acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 

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

Legea 10/1995 privind calitatea în constructii 

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul dru-
il  Legea 177/2015 referitoare  la  actualizarea  prevederilor  Legii  

10/1995  - calitatea în constructii 
Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor 

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

Ordinul MT nr. 43/1998 Norme  privind  încadrarea  în  categorii a  dru-
murilor  de interes national 

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

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

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

Norme metodologice privind conditiile de în-
chidere a circulatiei și de  instruire  a  restrictiilor 
de circulatie în vederea executãrii de lucrãri în 
zona drumului public și/sau pentru protejarea 

 OG nr. 43/1997 Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modi-
ficările completările ulterioare 
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OUG nr. 195/2005 Ordonanța privind protecția mediului, cu com-
pletările      ulterioar 

 

II. REGLEMENTARI  TEHNICE 

AND 605-2016 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice 
executate la cald. Conditii tehnice privind proiec-
tarea, prepararea și punerea în operă. 

AND 606 - 2014 Instructiuni tehnice privind   metodologia de de-
terminare a rugozitatii drumurilor cu ajutorul 
echipamentului GRIPTESTER MK2 

NE 022:2003 Normativ   privind determinarea adezi-
vitătii liantilor bituminoşi la agregate. 

PCC 019-2015 Procedura de inspectie tehnică a statiilor  pentru 
prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de 
drumuri şi aeroporturi 

PCC 022-2015 Procedura pentru inspectia tehnică a echipa-
mentelor pentru punerea în operă a mixturilor 
asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi 

PD 177:2001 Normativ   pentru   dimensionarea   sistemelor   
suple   şi semirigide (metoda analitică). 

III. STANDARDE 

STAS 539:1979 Filer  de  calcar,  filer  de  cretã  și  filer  de  var  
stins  în pulbere. 

STAS 863:1985 Lucrări de drumuri.  Elemente  geometrice  ale  
traseelor. Prescriptii de proiectare. 

STAS 6400:1984 Lucrări  de  drumuri.  Straturi  de  bază  și  de  
fundatie. Conditii tehnice generale de calitate. 

STAS 10473/1-1987 Lucrări de drumuri. Straturi din agregate natura-
le sau pământuri stabilizate cu ciment. Conditii 
tehnice generale de calitate. 

SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilitătii. 

SR 179:1995 Lucrãri  de  drumuri.   Macadam.   Conditii  ge-
nerale  de calitate. 

SR 1120:1995 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și îm-
brăcăminti bituminoase de macadam semipene-
trat şi penetrat. Conditii tehnice de calitate. 
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SR 4032-1:2001 Lucrãri de drumuri. Terminologie. 

SR 8877 – 1:2007 Lucrări   de   drumuri.   Partea   1:   Emulsii   bitu-
minoase cationice. Conditii de calitate. 

SR 10969:2007 Lucrări de drumuri. Determinarea adezivitătii bitu-
murilor rutiere şi a emulsiilor cationice bituminoase 
fată de agregatele naturale prin metoda spectrofo-

 SR EN 196-2:2013 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: 
Analiza chimică a cimentului 

SR EN 933-1:2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Determinarea granu-
lozitătii. Analiza granulometrică. 

SR EN 933 - 2:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 2 – Analiza 
granulometrică. Site de control, dimensiunile nom-

   SR EN 933 - 3:2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea  3:  Determina-
rea  formei granulelor. Coeficient de aplatizare. 

SR EN 933-4:2008 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea  4:  Determina-
rea  formei granulelor. Coeficient de formă. 

SR EN 933-5:2001 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determina-
rea procentului de suprafete concasate și sfărâma-

    SR EN 933-7:2001 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determina-
rea continutului de elemente cochiliere. Procent de 

   SR EN 933-8+A1:2015 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea 
părtilor fine. Determinarea echivalentului de nisip. 

SR EN 933-9+A1:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea 
părtilor fine. Încercare cu albastru de metilen. 

SR EN 1097-1:2011 Încercări pentru  determinarea  caracteristicilor  
mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 1: De-
terminarea rezistentei la uzură (micro-Deval). 
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SR EN 1097-2:2010 Încercări pentru  determinarea  caracteristicilor  
mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 2: Meto-
de pentru determinarea rezistentei la sfărâmare - 
Los Angeles. 

SR EN 1097-5:2008 Încercări pentru  determinarea  caracteristicilor  
mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 5: De-
terminarea continutului de apa prin uscare în etuva 

 SR EN 1097-6:2013 Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  
mecanice 

 

 și  fizice  ale  agregatelor.  Partea  6:  Determina-
rea  masei 

        SR EN 1367-1:2007 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
termice și de alterabilitate ale agregatelor. Par-
tea 1: Determinarea rezistentei la înghet-

 SR EN 1367-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicilor 
termice și de alterabilitate ale agregatelor. Par-
tea 2: Încercarea cu sulfat de magneziu. 

SR EN 1426:2007 Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea pene-
trabilitătii cu ac. 

SR EN 1427:2007 Bitum  și  lianti  bituminoşi.  Determinarea  punc-
tului  de înmuiere. Metoda cu inel și bilă. 

SR EN 1428:2012 Bitum și lianti bituminosi. Determinarea conti-
nutului de apa din emulsiile bituminoase. 
Metoda  distilarii azeotrope 

SR EN 1429:2013 Bitum și lianti bituminosi. Determinarea re-
ziduuluipe sita al emulsiilor bituminoase și de-
terminarea stabilitatii la depozitare prin cernere 

SR EN 1744+A1:2013 Încercări pentru determinarea  proprietătilor  
chimice ale agregatelor. 

SR EN ISO 2592:2002 Determinarea  punctului  de  inflamare  şi  de  
aprindere. Metoda Cleveland cu vas deschis 

SR EN 12591:2009 Bitum  şi lianti bituminoşi.  Specificatii pentru  bi-
tumuri rutiere. 

SR EN 12592:2015 Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea solubili-
tătii SR EN 12593:2007 Bitum  şi  lianti  bituminoşi.  Determinarea  punc-
tului  de rupere Fraass. 

tel:0755931489


 
 
 

S.C. CUBIT PROIECTARE S.R.L. CUI: 37908900, TIMIȘOARA, Cal. Dorobantilor, bl.D1, sc. A, TEL:0755931489 
61. 

 

SR EN 12595:2015 Bitum   şi  lianti  bituminoşi.  Determinarea   vis-
cozitătii cinematice 

SR EN 12596:2015 Bitum   şi  lianti  bituminoşi.  Determinarea   vis-
cozitătii dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid 

SR EN 12607-1:2015 Bitum și lianti bituminoşi. Determinarea rezisten-
tei la încălzire sub efectul căldurii şi aerului. 
Partea 1. Metoda RTFOT. 

SR EN 12607-2:2015 Bitum și lianti bituminoşi. Determinarea rezisten-
tei la încălzire sub efectul căldurii şi aerului. 
Partea 2. Metoda TFOT. 

SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6. De-
terminarea densitatii aparente a epruvetelor bi-

 SR EN 12697-8:2004 Mixturi  asfaltice.  Metode  de  încercare  pentru  
  

 asfaltice   preparate   la   cald.   Partea   8.   De-
terminarea caracteristicilor volumetrice ale 

  SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11. 
Determinarea afinitătii dintre agregate şi bitum. 

SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: 
Determinarea sensibilitătii la apă a epruvetelor 

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

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

  SR EN 12697-18:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18. 
Încercarea de scurgere a liantului. 

SR EN 12697-22+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22.  
Încercare  de ornieraj. 

SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24. 
Rezistenta la oboseală. 
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SR EN 12697-25:2006 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25. 
Încercare la compresiune ciclică. 

SR EN 12697-26:2012 Mixturi  asfaltice.  Metode  de  încercare  pentru  
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26. Ri-

 SR EN 12697-27:2002 Mixturi  asfaltice.  Metode  de  încercare  pentru  
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27. 

  SR EN 12697–29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: 
Determinarea dimensiunilor  epruvetelor. 

SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30. 
Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu 

 SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru 
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31. 
Confectionarea epruvetelor cu presa de com-

  SR EN 12697-34:2012 Mixturi  asfaltice.  Metode  de  încercare  pentru  
mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34. 
Î   SR EN 13036-1:2010 Caracteristici   ale   suprafetelor   drumurilor   și   
pistelor 

 

 aeroportuare. Metode de încercare. Partea 1. 
Măsurarea 
adâncimii  macrotexturii  suprafetei  îm-

       SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor și pis-
telor aeroportuare. Metode de încercare. Par-
tea 4. Metode de măsurare a aderentei unei 
suprafete.  Încercarea  cu pendul. 

SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor și pis-
telor aeroportuare. Metode de încercare. Par-
tea 7. Măsurarea denivelărilor straturilor de 
uzură ale îmbrăcămintilor rutiere: încercarea cu 

 SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafetei drumurilor şi piste-
lor aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 
8: Determinarea indicilor de planeitate transver-

 SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi 
pentru finisarea suprafetelor utilizate în cons-
tructia şoselelor, a aeroporturilor și a altor zone 

  SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice.  Specificatii pentru  materiale.  
Partea  1 Betoane asfaltice. 
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SR EN 13108-5: 2006/AC:2008 Mixturi asfaltice.  Specificatii pentru  materiale.  
Partea  5 Beton asfaltic cu continut ridicat de 

   SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. 
Partea 7: Betoane asfaltice drenante. 

SR EN 13108-20: 2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. 
Partea 20: Procedura pentru încercarea de tip. 

SR EN 13108-21:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. 
Partea 21: Controlul productiei în fabrică. 

SR EN 13398:2010 Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea revenirii 
elastice a bitumului modificat 

SR EN 13399:2010 Bitum  şi  lianti  bituminoşi.  Determinarea  stabi-
litătii  la depozitare a bitumului modificat 

SR EN 13589:2008 Bitumuri şi lianti bituminoşi.  Determinarea carac-
teristicilor de tractiune a bitumurilor modificate 
prin metoda fortei de ductilitate 

SR EN 13703:2004 Bitum  şi  lianti  bituminoşi.  Determinarea 
energiei  de deformare 

SR EN 13808:2013 Bitum şi lianti bituminoşi. Cadrul specificatiilor 
pentru emulsiile cationice de bitum. 

SR EN 14023:2010 Bitum  şi  lianti  bituminoşi.  Cadru  pentru  spec-
ificatiile bitumurilor modificate cu polimeri. 

Întocmit, 

ing. Marius RAI 
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CAPITOLUL I - GENERALITÃTI 
 
1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 
 
1.1. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția straturilor rutiere din 
agregate naturale stabilizate cu ciment sau cu lianți hidraulici rutieri și condițiile tehnice prevãzute 
în STAS 10473/1, care trebuie sã fie îndeplinite la prepararea, transportul, punerea în operã și 
controlul calitãții materialelor și a straturilor executate. 
1.2. Conform tabelului anexã la STAS 6400, straturile rutiere din agregate naturale stabilizate cu 
ciment sau cu lianți hidraulici rutieri se folosesc la: 
• execuția straturilor superioare de fundație la: 
- drumurile de clasa tehnicã I…V cu îmbrãcãminți bituminoase, care au strat de bazã din mixturi 
asfaltice sau din agregate naturale stabilizate (al 2-lea strat stabilizat); 
- drumurile de clasa tehnicã III și IV cu îmbrãcãminți bituminoase, care au strat de bazã din piatrã 
spartã împãnatã cu split bitumat; 
- drumurile de clasa tehnicã II…IV cu îmbrãcãminți din pavaje, care au strat de bazã din agregate 
naturale stabilizate (al 2-lea strat stabilizat); 
- drumurile de clasa tehnicã I…III cu îmbrãcãminți din beton de ciment; 
- strazi de categoria I și II. 
• execuția straturilor de bazã la: 
- drumurile de clasa tehnicã III…V cu îmbrãcãminți bituminoase (fãrã strat de mixturi asfaltice); 
- drumurile de clasa tehnicã III și IV cu îmbrãcãminți din pavaj de pavele; 
- drumurile de clasa tehnicã I…IV cu îmbrãcãminți bituminoase (fãrã strat de mixturi asfaltice în 
stratul de baza) și de clasa tehnicã II…IV, cu îmbrãcãminți din pavaje, care au fundațiile 
alcãtuite dintr-un strat inferior de balast și un strat superior din agregate naturale stabilizate. 
- strazi de categoria I și II. 
1.3. Straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau cu lianți hidraulici rutieri se 
pot folosi și la: 
- amenajarea platformelor și a locurilor de parcare; 
- amenajarea benzilor de staționare și de încadrare; 
- consolidarea acostamentelor. 

2. PREVEDERI GENERALE 

2.1. La executarea straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau cu lianți 
hidraulici rutieri se vor respecta prevederile din standardele și normativele specifice în vigoare, în 
mãsura în care acestea completeazã și nu contravin prezentului caiet de sarcini. 
Un liant hidraulic este un liant produs în fabrică, livrat gata de utilizare, cu proprietăți specifice, 
adaptate straturilor de bază și de fundație, straturilor de forma, stabilizariii și tratării solului. 
Liantul hidraulic rutier trebuie ales din SR EN 13282-1 sau SR EN 13282-2 și trebuie sa 
corespundă unui agrement tehnic european sau echivalent, fie reglementarilor in vigoare. 
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2.2. Antreprenorul este obligat sã asigure mãsurile organizatorice și tehnologice corespunzãtoare 
pentru respectarea strictã a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat 
efectuarea tuturor încercãrilor și determinãrilor rezultate din prezentul caiet de sarcini. 
2.4. Antreprenorul este obligat sã efectueze la cererea Inginerului verificãri suplimentare fațã de 
prevederile prezentului caiet de sarcini. 
2.5. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Inginerul va dispune 
întreruperea execuției lucrãrilor și luarea mãsurilor ce se impun. 
2.6. Noțiunea „Inginerul” semnifica pe Reprezentantul Beneficiarului. 
 
CAPITOLUL II - NATURA ȘI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE 
 
3. CIMENTURI 
 
3.1. La stabilizarea agregatelor naturale se va utiliza unul din urmãtoarele tipuri de ciment, care 
trebuie sã corespundã condițiilor tehnice de calitate, conform prevederilor standardelor respective, 
indicate în tabelul nr.1. 
Cimenturile care vor prezenta rezistențe mecanice inferioare limitelor prescrise clasei respective, 
vor fi declasate și utilizate numai corespunzãtor noii clase. 
Cimentul care se considerã ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea 
betoanelor. 
Caracteristicile cimenturilor uzuale și a cimenturilor pentru drumuri și piste de aeroporturi vor fi 
verificate în conformitate cu SR EN 197-1, SR EN 196-1, SR EN 196-2/, SR EN 196-3+A1, SR EN 
196-4, SR EN 196-5, SR EN 196-6, SR EN 196-8 și SR EN 10092. 

Condiții tehnice de calitate pentru cimenturi Tabel 1 
 

 

Caracteristici fizice Cimenturi uzuale cu rezistente 
minime și medii 

Ciment rutier 
CR 42.5R 

Priza  determinatã  pe  pasta  de  ciment  de 
consistențã normalã 
-sã nu înceapã mai devreme de (min) 

 
 
 

≥ 75 

 
 
 

≥ 60 

 
 
 

≥ 60 
Rezistenta  mecanicã  la  compresiune  min 
la: 
2 zile N/mm2

 

 
 
 

10 

 
 
 

15 

 

7 zile N/mm2
 - ≥ 10 ≥ 20 

28 zile N/mmp ≥ 32,5…≤ 62,6 ≥ 42,5…≤ 62,5 ≥ 42.5 
 

 

 

tel:0755931489


 

 
S.C. CUBIT PROIECTARE S.R.L. CUI: 37908900, TIMIȘOARA, Cal. Dorobantilor, bl.D1, sc. A, TEL:0755931489 

5. 
 

 

 

3.2. Este indicat ca șantierul sã fie aprovizionat de la o singurã fabricã de ciment. 
3.3. Dacã Antreprenorul propune utilizarea mai multor tipuri de ciment este necesar a obține 
aprobarea Inginerului în acest scop. 
3.4. La aprovizionare, fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță și, după 
caz, certificatul de conformitate împreună cu rapoartele de încercare prin care să se certifice 
calitatea materialului, eliberate de un laborator autorizat/acreditat și se va verifica obligatoriu 
finețea și timpul de priză pe lot sau pentru maxim 100 tone. 
3.5. Cimentul se va livra de catre furnizori în saci sigilați și se va depozita în încaperi acoperite, 
ferit de umezeală, în condiții reci, uscate. Fiecare sac de ciment va avea inscripționat marcajul de 
conformitate CE, numarul de identificare a organismului de certificare și informațiile însoțitoare. 
Daca pe sac nu figureaza toate informațiile, ci doar o parte, atunci trebuie ca documentele 
comerciale însotitoare sa cuprindă informații complete. 
3.6. Se interzice folosirea cimentului având temperatura mai mare de +50°C. 
3.7. Durata de depozitare a cimentului nu va depãsi 45 de zile de la data expedierii de cãtre 
producãtor. 
3.8. Cimentul rãmas în depozit timp mai îndelungat nu va putea fi întrebuințat decât dupã 
verificarea stãrii de conservare și a rezistențelor mecanice de 2(7) zile. 
3.9. Controlul calitãții cimenturilor pe șantier se face în conformitate cu prevederile tabelului 
nr.6. 
3.10. Laboratorul șantierului va ține evidența calitãții cimentului, astfel: 
- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare; 
- într-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determinãrilor efectuate în laborator. 
 
4. AGREGATE 
 
4.1. Conform STAS 10473/1, pentru execuția straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate 
cu ciment sau cu lianți hidraulici rutieri se utilizeazã sorturile de agregate specificate în tabelul 2. 
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Tabel 2 
 

 
Domeniu de aplicare 

Agregatele folosite 
 

Natura agregatului 
Dimensiunea 

granulelor 

 
1 

STRATURI DE BAZÃ pentru: 
structuri rutiere nerigide, 

platforme, locuri de parcare 

AGREGATE DE BALASTIERÃ, 
conform: SR  EN 12620+A1 

- nisip 
- pietriș 
- balast 

 

 
 

0-4 
8-16 
0-16 

AGREGATE CONCASATE, DE: 
BALASTIERÃ,   conform   SR EN 

12620+A1 
- pietriș concasat 
- balast concasat 

CARIERÃ, conform SR EN 13097 
- piatrã spartã (split) 

- savurã 

 
 
 
 

8-16 
0-16 

 
 

8-16 
0-16 

 
2 

STRATURI   DE   FUNDAȚIE 
pentru structuri nerigide și rigide, 

platforme, locuri de parcare, 
benzi de stationare, acostamente 

AGREGATE DE BALASTIERÃ, 
conform: SR EN 12620+A1 

- nisip 
- pietriș 
- balast 

 
 
 

0-4 
8-22,4 
0-22,4 

  

AGREGATE CONCASATE, DE: 
BALASTIERÃ,   conform   SR EN 

12620+A1 
- pietriș concasat 
- balast concasat 

CARIERÃ, conform SR EN 13097 
- piatrã spartã (split) 

- savurã 

 
 
 
 

8-22,4 
0-22,4 

 
 

8-16 și 16-22,4 
0-16 

 

4.2. Agregatele trebuie sã provinã din roci stabile, adicã nealterabile în contact cu aerul, apa sau 
la îngheț; se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. 
4.3. Agregatele trebuie sã fie inerte și sã nu conducã la efecte dãunãtoare asupra liantului folosit 
la execuția stratului rutier stabilizat. 
4.4. Agregatele naturale folosite la execuția straturilor rutiere stabilizate cu ciment sau cu lianți 
hidraulici rutieri trebuie sã îndeplineascã caracteristicile de calitate indicate SR EN 12620+A1. 
4.5. Fiecare lot de agregate va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de conformitate CE 
și, dupa caz, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrica sau rapoarte de încercare 
prin care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat. 
4.6. În timpul transportului de la furnizor la stația de betoane și în timpul depozitãrii, agregatele 
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trebuie ferite de impurificãri. 
La stația de betoane, agregatele trebuie depozitate 
pe platforme betonate, separate pe sorturi și pãstrate în 
condiții care sã le fereascã de împrãstiere, impurificare sau amestecuri cu alte sortimente. 
4.7. Controlul calitãții agregatelor de cãtre executant se face în conformitate cu prevederile 
tabelului nr. 3. 
4.8. Laboratorul executantului va ține evidența calitãții agregatelor, astfel: 
- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor; 
- într-un registru rezultatele determinãrilor efectuate de laborator. 
 
5. APÃ 
 
5.1. Apa utilizatã la prepararea amestecului de agregate naturale și ciment poate sã provinã din 
rețeaua publicã sau altã sursã, dar în acest caz trebuie sã îndeplineascã condițiile prevãzute în SR 
EN 1008. 
5.2. În timpul utilizãrii pe șantier, se va evita poluarea apei cu detergenți, materii organice, 
uleiuri, argile, etc. 
 
6. ADITIVI 
 
La prepararea amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment sau cu lianți hidraulici rutieri 
se impune adesea folosirea unui întârzietor de prizã. Acesta poate fi întârzietorul de prizã folosit 
obișnuit la prepararea betoanelor de ciment. 
 
7. MATERIALE DE PROTECȚIE 
 
• Emulsie bituminoasã cationicã, conform SR 8877-1 
• Nisip sort 0-4 mm, conform SR EN 12620+A1. 
 
8. CONTROLUL CALITÃȚII MATERIALELOR ÎNAINTE DE PREPARAREA 
AMESTECULUI STABILIZAT 
 
Materialele destinate preparãrii straturilor de bazã și de fundații din agregate naturale stabilizate cu 
ciment sau cu lianți hidraulici rutieri sunt supuse la încercãri preliminare și la determinãri pentru 
stabilirea rețetei, a cãror naturã și frecventã sunt date în tabelul nr.3 
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Tabel 3 
 

 M
at

er
ia

l Acțiunea, procedeul de 
verificare sau 

caracteristicile ce se 
verificã 

Frecvența minimă Metode 
de 

determina
re 

 

La aprovizionarea 
materialelor în depozit 

Înainte de 
utilizarea 

materialului 
0 1 2 3 4 

Ciment 

Examinarea            datelor 
înscrise în certificatul de 
calitate sau certificatul de 
garantie 

La fiecare lot aprovizionat 
 
 

 - 

 
 

- 

Constanta de 
volum/stabilitate 

O determinare la fiecare lot 
aprovizionat, dar nu mai 
putin de o determinare la 
100 t, pe o probã medie 

 
 

- 
- 

SR EN 
196- 
3,
 S
R 

 
 

Timpul de prizã 
Rezistențe  mecanice  la  2 
zile O  probã  la  100  t  sau  la 

fiecare  siloz  în  care  s-a 
depozitat lotul aprovizionat 

 

- 
 

- 

SR EN 
196- 
1 Rezistențe mecanice la 28 

zile 
Prelevarea de contra-probe 
care se pãstreazã minim 45 
zile (pãstrate în cutii 
metalice sau pungi de 
polietilenã sigilate) 

La fiecare lot aprovizionat 
probele se iau împreuna cu 
delegatul Inginerului 

 
 

- 

 
 

- 

Starea      de     conservare 
numai dacã s-a depãșit 
termenul de depozitare sau 
au intervenit factori de 
alterare 

O determinare la fiecare lot 
aprovizionat sau la fiecare 
siloz în care s-a depozitat 
lotul aprovizionat (pe o 
probã medie) 

 
Douã determinari
 pe 
siloz (sus și jos) 

 
 

SR 
EN 
196-
6 

Agregate 

Examinarea            datelor 
înscrise în certificatul de 
calitate sau certificatul de 
garantie 

La fiecare lot aprovizionat 
 
 

- 

 
 

- 

Granulozitatea sorturilor 
O probã   la fiecare   lot 
aprovizionat de max. 500 t 
și pentru fiecare sursã 

 
- 

SR EN 
933- 
1 

  

Echivalentul de nisip 

O   probã   la   fiecare   lot 
aprovizionat de max.  500 t 
și pentru fiecare sort  și 
sursã 

 
 

- 

 

SR EN 
933- 
1 

Coeficient de 
neuniformitate 

O probã   la fiecare   lot 
aprovizionat de max. 500 t 
și si pentru fiecare sursã 

 
- 
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Umiditatea - 

O probã pe 
schimb și sort și 
ori de câte ori se 
observã o 
schimbare cauzatã
 de 
conditii meteo 

 

 
 
 

STAS 4606 

Rezistența la uzurã cu 
mașina tip Los Angeles 

O probã   la fiecare   lot 
aprovizionat  pentru  fiecare 

sort și sursã 

 
- 

 

SR
 E

N 
1097-2 

Aditivi 
Examinarea datelor 
înscrise  în  certificatul  de 

calitate 
La fiecare lot aprovizionat - - 

Apã Compozitia chimicã 

- 
O probã la 

începerea lucrãrii
 pentru 
fiecare sursã 

SR EN 1008 

Emulsie 
bituminoasã 

Examinarea datelor 
înscrise  în  certificatul  de 

calitate 

La fiecare lot aprovizionat 

- - 
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CAPITOLUL III - STABILIREA COMPOZIȚIEI AMESTECULUI DIN AGREGATE 
NATURALE STABILIZATE CU CIMENT SAU LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI 

 

9. ÎNCERCÃRI PRELIMINARE 

Stadiul compoziției amestecului de agregate naturale, ciment și apã se va face de cãtre un laborator 

de specialitate prin efectuarea unor încercãri preliminare, care va determina: 

- curba granulometricã a agregatelor stabilizate; 

- dozajele de ciment și aditiv; 

- conținutul de apã; 

- densitatea în stare uscatã de referințã, respectiv caracteristicile de compactare. 

De asemenea, testul preliminar va determina variațiile admisibile ale compoziției, în vederea 

adaptãrii acesteia la condițiile de șantier, pãstrând caracteristicile amestecului preparat, privind 

lucrabilitatea, omogenitatea și caracteristicile cerute la punctul 10.2. 

 

10. COMPOZIȚIA AMESTECULUI 

10.1. Stabilitatea compoziției amestecului se va face: 

- la intrarea în funcție a stației de preparare; 

- la schimbarea tipului de ciment sau agregate. 

10.2. Compoziția amestecului de ciment, apã și agregate naturale se va stablili numai prin 

încercãri de laborator atestat, în funcție de îndeplinirea condițiilor arãtate în tabelul 4. 

10.3. În tabelul 5 se indicã orientativ dozajele de ciment. 

10.4. În ce priveste conținutul de apã, acesta trebuie sã se situeze la nivelul umiditãții optime de 

compactare. 

10.5. Caracteristicile de compactare respectiv densitatea în starea uscatã maximã dumax. Și umiditatea 
optimã Wopt ale stratului din material granular stabilizat cu ciment se vor determina de 

cãtre un laborator de specialitate autorizat, prin metoda Proctor modificatã, conform STAS 1913/13, 
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SR EN 13286-2. 

10.6. O importanțã deosebitã în cazul agregatelor naturale stabilizate o are durata de punere în 

operă. Aceasta este durata în care priza este nulã sau foarte slabã și permite punerea în operã a 

amestecului și compactarea lui, fãrã sã prejudicieze viitoarele caracteristici mecanice ale acestuia. 

Durata de punere în operã care se cere în cazul materialelor granulare stabilizate, variazã între 2 și 6 

ore în funcție de condițiile de execuție. Mãrirea duratei peste douã ore se poate obține prin utilizarea 

unui întârzietor de prizã. 

Cantitatea de întârzietor de prizã depinde de temperatura ambiantã și ea va fi stabilitã de laborator 

în cadrul studiilor preliminare, cunoscând ca la 10°C durata de punere în lucru este estimatã la 

dublul celei obținute la 20°C iar aceasta la rândul ei este de douã ori mai mare decât cea pentru 

40°C. 

Încercarea se face pentru diferite temperaturi, și se traseazã diagrama timp de punere în operã - 

temperatura. 

 
    

Tabel 4 
 

 
 
 

Caracteristica 

Denumirea stratului și al lucrãrii 
Strat de bazã pentru 

sisteme rutiere 
nerigide, platforme 
și locuri de parcare 

Strat de fundatie pentru sisteme 
rutiere rigide, nerigide, consolidarea 
benzilor de stationare, a benzilor de 

încadrare și a acostamentelor 
Rezistența la compresiune   N/mm2

  
1,5...2,2 

 
1,2...1,8 Rc 7 zile 

Rc 28 zile 2,2...5,0 1,8...3,0 
Stabilitate la apã  % max.  

20 
 

25 - scãderea rezistenței la 
compresiune Rci   
- umflare volumicã UI 2 5 
- absorbtie de apã Ai 5 10 
Pierdere de masã   % max.  

7 
 

10 - saturare-uscare Psu 
- îngheț-dezgheț Pid 7 10 
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Tabel 5 
 

 
Denumirea stratului 

Agregatul Dozaj orientativ de ciment, în 
% din cantitatea de agregate 

naturale uscate 
 

Naturã Granulozitate 
(mm) 

1. Strat de bazã, balast 0-16 3...7 
platforme   și   locuri   de agregate concasate 0-16 
parcare 
2.    Strat    de    fundație, 
consolidarea benzilor de 
staționare, a benzilor de 
încadrare și a 
acostamentelor 

nisip 0-4 6...10 
balast 0-25  

4...6 concasate 0-25 

Dozajul de ciment va fi stabilit prin încercãri preliminare astfel încât sã se asigure rezistențele 

(caracteristicile) prevãzute în tabelul 7. 

 

CAPITOLUL IV - PREPARAREA AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE 
STABILIZATE CU CIMENT SAU LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI 

 

11. STAȚIA DE PREPARARE 

11.1. Prepararea amestecului din agregate naturale, ciment și apã se poate efectua în centrale de 

tip continuu de dozare și malaxare sau în centrale de beton, folosite la prepararea betoanelor rutiere. 

11.2. Stația de preparare trebuie sã dispunã de: 

a) depozite de agregate cu dotãri corespunzãtoare pentru evacuarea apelor provenite din 

precipitatii; 

b) silozuri cu ciment marcate corespunzãtor, având capacitatea corelatã cu capacitatea de 

productie a stației; 

c) instalație de preparare, cu rezervoare și dozatoare în bunã stare de funcționare; 

d) buncãre pentru descãrcarea, din utilajele de preparare, a amestecului preparat; 

e) laborator amenajat și dotat corespunzãtor; 

f) dotãri care sã asigure spãlarea malaxorului, buncãrelor și mijloacelor de transport; 

g) dotãri privind protectia muncii și P.S.I. 
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11.3. Centralele de preparare trebuie sã respecte urmãtoarele caracteristici, privind precizia de 

cântãrire și dozare: 

- agregate +/- 3% 

- ciment și apã +/- 2% 

- aditivi +/- 5% 

Toleranțele se exprimã în funcție de greutatea fiecãrui component și trebuie sã facã referire la 

cantitãțile teoretice conform calibrãrii. 

 

12. EXPERIMENTAREA PREPARÃRII AMESTECULUI  

12.1. Înainte de începerea lucrãrilor, Antreprenorul este obligat sã facã teste pe stația de preparare 

a amestecului pentru a verifica, folosind mijloacele șantierului, dacã rețeta amestecului, stabilitã în 

laborator, permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini. 

Testele trebuie repetate pânã la obținerea rezultatelor satisfãcãtoare privind: 

- umiditatea; 

- omogenitatea amestecului; 

- rezistența la compresiune. 

Cu ocazia acestor verificãri se va stabili și durata minimã de malaxare care sã asigure o bunã 

omogenitate a amestecului preparat. 

12.2. Probele pentru verificãri se vor recolta din amestecul preparat în timpul testãrii, în vederea 

verificãrii obținerii caracteristicilor cerute, arãtate la cap.II, art.10. 
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13. PREPARAREA PROPRIU-ZISÃ A AMESTECULUI 

13.1. Este interzisã prepararea amestecului în instalațiile care nu asigurã încadrarea în abaterile 

prevãzute la pct.11.3. sau la care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte. 

Antreprenorul rãspunde permanent de buna funcționare a dispozitivelor de dozare, verificându-le 

ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o datã pe sãptãmânã. 

13.2. Cantitatea de apã necesarã amestecului se va corecta în funcție de umiditatea naturalã a 

agregatelor, astfel încât la punerea în operã sã fie asiguratã umiditatea optimã de compactare 

stabilitã în laborator, tinându-se seama și de pierderile de apã în timpul transportului de la stația de 

preparare la locul de punere în operã. 

13.3. Cantitatea de ciment ce se introduce în amestec este cea prevãzutã în rețeta stabilitã pentru 

fiecare tip de ciment aprovizionat. 

13.4. Amestecarea materialelor componente se va face în malaxorul instalației de preparare pânã 

la omogenizarea amestecului. 

13.5. Amestecul de agregate naturale, ciment și apã se introduce în buncărul de stocare a 

materialului, din care se descarcã în autobasculantã, astfel încât sã se evite segregarea. 

 

14. CONTROLUL CALITÃȚII AMESTECULUI PREPARAT 

14.1. Controlul calitãții amestecului preparat precum și confecționarea epruvetelor pentru 

determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale amestecului (grad de compactare și rezistență la 

compresiune) se vor face în conformitate cu tabelul nr. 6. 

14.2. Laboratorul Antreprenorului va ține urmãtoarele evidențe privind calitatea amestecului: 

- compoziția amestecului preparat; 

- caracteristicile de compactare - Proctor modificat 

- caracteristici ale amestecului preparat: 

• umiditãți: - la stația de preparare; 
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- la locul de punere în operã; 

• densitatea stratului compactat; 

- confecționarea epruvetelor de amestec și determinarea caracteristicilor fizico-mecanice 

(rezistențe la compresiune și densitate), care vor fi înscrise în evidențe 

 
Tabel 6 

 

 
Nr 
crt. 

Acțiunea, procedeul 
de verificare sau 

caracteristici ce se 
verificã 

Frecventa minimã  

Metoda de 
determinare 

conform 
     La statia de betoane La locul de punere 

în lucru 

0 1 2 3 4 

1 Examinarea  documentului 
de transport 

 
- La fiecare transport  

- 

2 Încercarea Proctor 
modificatã pentru fiecare rețeta - 

STAS 1913/13 
SR EN 

13286-2 

3 

Temperatura (la 
temperaturi ale aerului în 

intervalul 0oC-5oC și > 
30oC 

la  fiecare  2   ore  pentru 
fiecare instalație la fiecare 2 ore - 

4 
Compozitia 

Granulometricã a 
amestecului 

1 determinare pe schimb, 
dar cel putin 1 

determinare la 500 mc 
- STAS 4606 

5 

Umiditatea amestecului în 
vederea stabilirii cantitãții 
de apã necesarã asigurãrii 

umiditãții optime de 
compactare -Umiditatea 

amestecului 

cel    putin    o    datã    pe 
schimb și la schimbãri 

meteo care pot modifica 
umiditatea 

 
- 

     
STAS 
1913/1 

6 

Verificarea  
 
 
- 

 
 
 

douã  probe  la  1500 

 
 
 

STAS 
Caracteristicilor de 

compactare: 
a. umiditate de  mp 1913/1 

                 compactare 
- 

 STAS 
b. densitatea stratului, douã  probe  la  1500 1913/15 gradul de compactare mp 

7 

Confectionarea  de 
epruvete pentru 

determinarea densitãții  și 
a rezistențelor la 

compresiune 
la 7 zile 
la 28 zile 

 
 
 
 
 

2 serii a 3 epruvete 
cilindrice la 1500 mp 

 
 
 
 
 

2  serii a 3  epruvete 
cilindrice la 1500 

mp 

 
 
 
 
 

STAS 10473/2 
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CAPITOLUL V - PUNEREA ÎN OPERÃ A AMESTECULUI DIN AGREGATE NATURALE 
STABILIZATE CU CIMENT SAU LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI 

15. TRANSPORTUL AMESTECULUI 

15.1. Amestecul din agregate naturale, ciment și apã se transportã la locul de punere în operã cu 

autobasculante. 

Pe timp de arșitã și ploaie, amestecul trebuie protejat prin acoperire cu prelate, pentru a se evita 

modificarea umiditãții acestuia. 

15.2. Capacitatea de transport trebuie sã fie corespunzãtoare pentru a asigura funcționarea 

continuã a instalației de malaxare și a atelierului de punere în operã. 

 

16. LUCRÃRI PREGÃTITOARE 

Înainte de începerea execuției stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți 

hidraulici rutieri se va verifica și recepționa stratul suport, conform caietului de sarcini respectiv. 

De asemenea, înainte de așternere se va proceda la umezirea stratului suport, în special dacã acesta 

este constituit din materiale drenante (dar orice bãltire va fi eliminatã). 

 

17. EXPERIMENTAREA PUNERII ÎN OPERÃ A AMESTECULUI 

17.1. Înainte de începerea lucrãrilor Antreprenorul este obligat sã execute un tronson 

experimental. 

Lungimea tronsonului experimental va fi de 50-100 m, ținând cont de cerințele Inginerului, și pe 
lățimea unei benzi de circulație. Experimentarea are drept scop de a verifica pe șantier, în condiții 

de execuție curentã, realizarea caracteristicilor calitative ale amestecului pus în operã în 

conformitate cu prezentul caiet de sarcini, reglarea utilajelor și dispozitivelor de punere în operã, 

stabilirea parametrilor compactãrii (grosimea de așternere a amestecului, condițiile de compactare). 

Toate datele vor fi supuse aprobãrii Inginerului. 
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17.2. Partea din tronsonul executat, consideratã ca fiind cea mai bine realizatã, va servi ca sector de 
referințã pentru execuția lucrãrilor pe întregul drum. 

 

18. PUNEREA ÎN OPERÃ A AMESTECULUI 

 

18.1. Așternere și nivelare 

18.1.1. Așternerea și nivelarea amestecului trebuie sã fie executate astfel încât sã se realizeze 

urmãtoarelor obiective: 

- respectarea toleranțelor de nivelment admise, la fiecare strat în parte; 

- asigurarea grosimii prevãzutã în proiect pentru fiecare strat, în oricare punct al acestuia; 

- obținerea unei suprafațãri corespunzãtoare. 

18.1.2. Așternerea și nivelarea agregatelor naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri 

se face cu autogrederul sau cu repartizatoare mecanice cu vibrare. 

18.1.3. Așternerea se face de regulã într-un singur strat. 

În cazul fundațiilor, prevãzute cu grosimi mai mari de 22 cm și proiectate a fi realizate din douã sau 

mai multe straturi, așternerea se va face conform prevederilor proiectului. 

Grosimea maximã de așternere se stabilește de cãtre Antreprenor, pe sectorul experimental, în 

cadrul testelor de compactare. 

18.1.4. O atentie deosebitã trebuie acordatã la rosturile longitudinale de lucru. Așternerea celor 

douã straturi adiacente care se executã în aceeași zi trebuie executate în decurs de douã ore, pentru a 

asigura continuitatea structurii stratului de bazã sau de fundație. Marginea stratului asternut anterior 

trebuie sã fie verticalã. Tãierea și îndepãrtarea marginilor interioare (cãtre axul drumului și/acolo 

unde trebuie executate straturi adiacente suplimentare) trebuie fãcute astfel încât sã se asigure o 

compactare omogenã pe toatã lãțimea pãrții carosabile a drumului. 

Rosturile longitudinale rezultate, trebuie protejate cu folii de polietilenã sau cu un alt material 
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similar pentru evitarea pãtrunderii corpurilor 
strãine în rost. 

18.1.5. La execuția rosturilor transversale de lucru, pentru a obține o margine verticalã a stratului, 

materialul excedentar trebuie tãiat și îndepãrtat. 

18.1.6. Așternerea și nivelarea se vor face cu respectarea cotelor de nivelment din proiect, în care 

scop se va realiza un reperaj în afara suprafeței de lucru, în cazul nivelãrii cu autogrederul sau se vor 
pune la cotã longrinele și ghidajele pentru finisoarele cu palpatori electronici. 

 

18.2. Compactarea 

 

18.2.1. Compactarea de probã pe tronsonul experimental se va face în prezența Inginerului, 

efectuând controlul compactãrii prin încercãri de laborator, stabilite de comun acord și efectuate de 

un laborator de specialitate autorizat. 

Echipamentul de compactare stabilit în cadrul testelor de probã efectuate, trebuie aprobat de 

Inginer, înainte de compactare. 

Cilindrul recomandat pentru compactarea agregatelor naturale stabilizate cu ciment, trebuie sã aibã 

urmãtoarele caracteristici: 

• Cilindru Tandem cu roți tamburi metalice, liși vibratori cu o greutate proprie minimã de 

10 t pe fiecare tambur; 

• Cilindru cu pneuri cu o greutate proprie minimã de 18 t și cu o presiune minimã în pneu 

de 5 bari. 

Atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, va fi prevãzut în procedura de execuție 

aprobatã de Inginer și aceasta va fi respectatã pe toatã durata execuției lucrãrilor. 

18.2.2. În cazul execuției straturilor stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri în locuri 

inaccesibile compactoarelor (în special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale 

cãminelor de vizitare, lãrgiri de drumuri, etc.), compactarea se va efectua cu plãci vibratoare. 

 

tel:0755931489


 

 
S.C. CUBIT PROIECTARE S.R.L. CUI: 37908900, TIMIȘOARA, Cal. Dorobantilor, bl.D1, sc. A, TEL:0755931489 

19. 
 

 

 

18.2.3. Calitatea compactãrii este apreciatã prin gradele de compactare minime realizate, care trebuie sã 
corespundã valorilor arãtate la pct.22.1. 

18.2.4. În cazurile în care gradul de compactare prevãzut nu poate fi obținut, Antreprenorul va 

trebui sã realizeze o nouã încercare dupã modificarea grosimii stratului sau a utilajului de 

compactare folosit. 

Aceste încercãri au drept scop stabilirea parametrilor compactãrii și anume: 

- grosimea de așternere înainte de compactare astfel ca dupã compactare sã se realizeze grosimea 

stratului și gradul de compactare cerut prin caietul de sarcini; 

- condițiile de compactare (verificarea eficacitãtii utilajului propus). 

18.2.5. Obținerea unei densitãti ridicate, impune ca, compactarea sã fie terminatã înainte de a începe 

priza. Aceastã condiție poate sã conducã la necesitatea încorporãrii în amestec a unui întârzietor de 

prizã, în special pe timp cãlduros. Folosirea unui întârzietor de prizã este recomandat pentru a  

permite execuția corectã a rosturilor longitudinale. 

18.2.6. Marginile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri 

trebuie sã fie bine compactate, odatã cu întregul strat din agregate naturale stabilizate. 

Compactarea se va face astfel: 

- compactorul (fãrã vibrații) va circula inițial cu circa 1/3 din lãțimea sa pe acostament și 2/3 pe 

stratul din agregate naturale stabilizate; 

- apoi compactorul (tot fãrã vibrații) va trece numai pe stratul stabilizat în așa fel încât sã-l 

împingã sub acostament, dupã care compactarea se continuã normal. 

Dacã compactarea acostamentelor se face înainte de așternerea stratului din agregate naturale 

stabilizate, se vor lua mãsuri pentru a asigura scurgerea apelor de pe întreaga suprafațã a drumului. 
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18.3. Mãsuri pentru condiții meteorologice nefavorabile 

 

18.3.1. Straturile din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri se vor 

executa, în mod exceptional, la temperaturi sub +5°C, dar numai peste 0°C și cu exercitarea unui 

control permanent și deosebit de exigent din partea Antreprenorului și a Inginerului. 

18.3.2. Este interzisã utilizarea agregatelor naturale înghețate. 

18.3.3. Este interzisã așternerea amestecului de agregate pe un strat suport acoperit cu zãpadã sau cu 

pojghițã de gheațã. 

18.3.4. Transportul amestecului de agregate se face cu mijloace rapide, izolate contra frigului, și se 

vor se evita distanțele mari de transport și staționãrile pe traseu. 

18.3.5. Dupã execuția stratului din agregate naturale stabilizate, suprafața acestuia se protejeazã 

imediat, prin acoperire cu prelatã sau cu rogojini, astfel încât sã se asigure deasupra stratului turnat 

un strat de aer staționar, neventilat, de 3...6 cm grosime, cu o temperaturã la suprafațã, de minimum 

+5°C, timp de 7 zile. 

18.3.6. La temperaturi mai mari de 35oC, suprafața stratului din agregate naturale stabilizate cu 

ciment sau lianți hidraulici rutieri va fi protejatã cu emulsie bituminoasã aplicatã în douã straturi 

succesive. 

 

19. PROTEJAREA STRATURILOR RUTIERE DIN AGREGATE NATURALE 
STABILIZATE CU CIMENT SAU LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI 

 

19.1. Pentru evitarea evaporãrii apei, suprafața stratului din agregate naturale stabilizate cu ciment 

sau lianți hidraulici rutieri, va fi protejatã cel puțin șapte zile (timp în care nu se circulã pe acest 

strat) cu nisip, cca. 1,5…3 cm grosime menținut în stare umedã sau cu o peliculã de protecție, care 

poate fi realizatã cu: - Emulsie bituminoasã cationicã SR EN 8877-1. 

Pelicule de protecție se va realiza imediat dupã terminarea compactãrii, pe stratul proaspãt și umed. 
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19.2. Stratul de bazã din agregate naturale stabilizate cu ciment, în cazul structurilor rutiere noi 

prevãzute cu îmbrãcãminți bituminoase, se protejeazã conform prevederilor din tabelul nr.7. 

Tabel 7 
 

Stratul urmãtor sau îmbrãcãmintea prevãzutã Structura rutierã nouã 
Fãrã *)

 Tratament superficial dublu 
Strat bituminos ce se va executa dupã un interval mic 
de timp (15 zile) 

Tratament de protectie cu emulsie 
bituminoasã 

Strat bituminos ce se va executa dupa un interval mai 
mare de timp 

Tratament superficial simplu 

*) La drumuri cu trafic usor și foarte usor 

19.3. Stratul de fundație din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri, în 

cazul structurilor rutiere rigide se va proteja conform prevederilor anterioare, execuția 

îmbrãcãminții din beton de ciment urmând sã fie începutã dupã o duratã de minim 7 zile. 

19.4. Când stratul de fundație trebuie sã suporte un trafic de șantier important, tratamentul de 

protecție cu emulsie bituminoasã nu este suficient și va trebui sã se aplice un tratament superficial, 

conform prevederilor din tabelul 10. 

19.5. Stratul superior se execută înainte de începerea prizei cimentului sau când rezistența atinge 

70% din rezistența la 28 de zile. 

19.6. Stratul din balast stabilizat nu se va lãsa neprotejat pe timp de iarnã. Peste stratul de balast 

stabilizat se va așterne cel puțin primul strat al îmbrãcãminții structurii rutiere proiectate. 

 

20. CONTROLUL CALITÃȚII AMESTECULUI DE AGREGATE NATURALE 
STABILIZATE CU CIMENT SAU LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI, PUSE ÎN OPERÃ 

 

Controlul calitãții amestecului de agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri 

puse în operã, se va face în conformitate cu prevederile tabelului 8. 

 
 
 
 

tel:0755931489


 

 
S.C. CUBIT PROIECTARE S.R.L. CUI: 37908900, TIMIȘOARA, Cal. Dorobantilor, bl.D1, sc. A, TEL:0755931489 

22. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tabel 8 
 

 
Nr 

Determinarea, metoda de 
control și/sau caracteristicile 

ce se verificã 

 
Frecvența minimã 

Metoda de 
determinar
e conform 

0 1 2 3 
1 Determinarea rezistenței la 

Compresiune pe probe 
cilindrice 

la  7 zile 
la 28 zile 

 
 
 
 
3 probe cilindrice la 1.500 mp 
3 probe cilindrice la 1.500 mp 

 
 
 

STAS 10473/2 

  2 Prelevare de carote pentru 
determinarea rezistenței la 
compresiune 

1 carotã la 2.500 mp de strat (la 
cererea comisiei de recepție sau a 
Beneficiarului) 

 
Normativ C 54 

3 Determinarea grosimii stratului  la   fiecare   200   ml,   în   timpul 
execuției 
 pe carote extrase 

 
- 

4 Densitatea stratului rutier, 
pentru calculul gradului de 
compactare 

 
minim douã puncte la 1.500 mp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STAS 10473/2 
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CAPITOLUL VI - CONDIȚII TEHNICE. REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE 

 

21. ELEMENTE GEOMETRICE 

 

21.1. Grosimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri 

sunt cele prevãzute în proiect. 

Abaterile limitã la grosime sunt: -10 mm; +20mm. 

Verificarea grosimii stratului de fundație se efectueazã prin mãsurãtori directe, la marginile benzilor 

executate, la fiecare 200 m. 

Grosimea stratului este media mãsurãtorilor obținute pe fiecare sector prezentat recepției. 

21.2. Lãtimile straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri 

sunt cele prevãzute în proiect. 

Abaterile limitã la lãțime pot fi: +/- 2 cm. 

Verificarea lãtimii de execuție se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului. 

21.3. Panta transversală a stratului din material stabilizat este cea a îmbrãcãmintei prevãzutã în 

proiect. 

Abaterile limitã la pantã pot sã difere cu +/- 0,4% fațã de valoarea pantei indicate în proiect și se 

mãsoarã la intervale de 25 m distantã. 

21.4. Declivitãțile în profil longitudinal sunt conform proiectului. 

Abaterile limitã fațã de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm. 

 

22. CONDIȚII DE COMPACTARE 

 

22.1. Gradul de compactare al straturilor de bazã și de fundație din agregate naturale stabilizate cu 

ciment sau lianți hidraulici rutieri, în funcție de clasa tehnicã a drumului, trebuie sã fie de: 

• min.100% în cel puțin 95% din numãrul punctelor de mãsurare și min.98% în cel mult 

5% din punctele mãsurate la autostrãzi și/în toate punctele de mãsurare pentru drumurile 

de clasa tehnicã II și III; 
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• min.98% în cel puțin 95% din numãrul punctelor de mãsurare și de min.95% în toate 

punctele de mãsurare pentru drumurile de clasa tehnicã IV, V, platforme, locuri de 

parcare, consolidãri benzi de staționare, benzi de încadrare și acostamente. 

22.2. Caracteristicile de compactare (densitatea în stare uscatã maximã și umiditatea optimã de 

compactare) ale straturilor de bazã și de fundație se determinã prin încercarea Proctor modificatã 

conform STAS 1913/13, SR EN 13286-2 și sunt corespunzãtoare domeniului umed al curbei 

Proctor. 

 

23. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI DIN AGREGATE NATURALE 
STABILIZATE CU CIMENT SAU LIANȚI HIDRAULICI RUTIERI 

 

Verificarea denivelãrilor suprafeței se efectueazã cu ajutorul latei de 3,00 m lungime, astfel: 

a) În profil longitudinal, mãsurãtorile se efectueazã în axul fiecãrei benzi de circulatie, 

toleranța admisã la denivelãri fiind de +/- 10 mm. 

b) În profil transversal, verificarea se efectueazã în dreptul profilelor prezentate în proiect, 

toleranța admisã la denivelãri fiind de +/- 9 mm. 

NOTA : pentru reabilitarea / modernizarea drumurilor de clasa tehnica IV si V si strazilor de 

categoria III si IV precum si pentru componente ale secțiunii transversale care nu sunt supuse 

traficului (de exemplu banda mediană a autostrazilor) sau sunt circulate numai accidental, stratul de 

agregate stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri poate fi realizat și in situ cu urmatoarele 

condiții : 

• pietruirea existentă să aibă portanță și grosime suficientă pentru ca prin proiect să se 

poată indica utilizarea unei părți din aceasta ca strat de bază stabilizat cu ciment 

• încercarile făcute pe tronsonul experimental să demonstreze ca stratul obținut prin 

stabilizare indeplinește condițiile expuse mai sus pentru strat de fundație sau de bază 
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CAPITOLUL VII - RECEPȚIA LUCRÃRILOR 

 

24. RECEPȚIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE 

24.1. Recepția de faze pentru lucrãri ascunse se efectueazã conform Regulamentului privind  

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

controlul statului în fazele de execuție determinante, elaboratã de MLPAT și publicatã în Buletinul 

Construcțiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrãrile prevãzute în documentație sunt complet 

terminate și toate verificãrile sunt efectuate în conformitate cu prevederile art.8, 14, 20, 21, 22, 23. 

24.2. În urma verificãrilor se încheie proces verbal de recepție pe faze determinante, în care se 

confirmã posibitatea trecerii execuției la faza imediat urmãtoare. 

24.3. Recepția pe faze determinante se efectueazã de cãtre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu 

participarea reprezentantului Inspecției in Construcții iar documentul ce se încheie ca urmare a 

recepției va purta semnaturile factorilor participanți. 

În prealabil se întocmesc procese verbale de recepție calitativă pentru diverse faze intermediare de 

lucru, aceste documente fiind întocmite și semnate de Inginer și Antreprenor și fiind puse la 

dispoziția comisiei care face recepția fazelor determinante. 

 

25. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRÃRILOR 

 

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

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

completat cu HG 940 și HG 1303. 

 

26. RECEPȚIA FINALÃ 

 

Recepția finalã a straturilor de fundație și de bazã din agregate naturale stabilizate cu ciment se face 

odatã cu recepția finalã a întregii lucrãri de drum, dupã expirarea perioadei de garanție a lucrarii. 

Recepția finalã se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273 și modificările 

și completările aprobate cu HG 940 și HG 1303. 
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ANEXÃ - DOCUMENTE DE REFERINTĂ 

 

I. ACTE NORMATIVE 
 

Directiva  89/655/30.XI.1989 Privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru 
a CEE (Comitetul Economic folosirea de către lucrători a 
echipamentului de lucru la European) locul de muncă 

HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor 
de constructii si instalații aferente acestora 

HG 300/2006 Norme de securitate și sănătate pe șantiere 

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

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcții modificată și completată cu HG 675/2002 și 
HG 1231/2008 

HG nr. 940/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 
receptie a lucrărilor de constructii şi instalatii aferente 
acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 
273/1994 

HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de  recepție  a 
lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994 

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

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții 

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

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

Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor 

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

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

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

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme   tehnice   privind   stabilirea   clasei   tehnice   a 
drumurilor publice 
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Ordinul   MT/MI   nr.   411/1112/2000 
publicat în MO 397/24.08.2000 

Norme metodologice privind condițiile de închidere a 
circulației și de  instruire  a  restricțiilor de  circulație în 
vederea  executãri a apelor recuperate din procese ale 
industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton  

SR EN 1097-2:2010 Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  mecanice  
şi 
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru 
determinarea rezistentei la sfărâmare 

SR 8877-1:2007 Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase 
cationice. 
Conditii de calitate 

SR EN 12620+A1:2008 Lucrãri   de   drumuri.   Agregate   naturale   de   
balastierã. Conditii tehnice de calitate. 

SR EN 13282-1:2013 Lianti hidraulici rutieri. Partea 1: Lianti hidraulici rutieri 
cu 
întărire   rapidă.   Compozitie,   specificatii   şi   criterii   
de conformitate 

SR EN 13282-2:2015 Lianti hidraulici rutieri. Partea 2: Lianti hidraulici rutieri 
cu 
întărire   normală.   Compozitie,   specificatii  şi  criterii  

  SR EN 13286-2:2011 Amestecuri   de   agregate   netratate   şi   tratate   cu   
lianti 
hidraulici. Partea 2: Metode de încercare pentru 
determinarea în laborator a masei volumice de referintă şi 
a continutului de apă. Compactare Proctor și/sau pentru 
protejarea drumului 

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

OUG nr.  195/2005 Ordonanta  privind  protectia  mediului,  cu  completările 
ulterioare 

 
 
II. REGLEMENTĂRI TEHNICE 

 

C 54:1981 Instrucțiuni   tehnice   pentru   încercarea   betonului   cu 
ajutorul carotelor. 
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III. STANDARDE

STAS 1913/1:1982 Teren de fundare. Determinarea umiditãții. 
STAS 1913/13:1983 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de 

compactare. Încercarea Proctor. 
STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutãții volumice pe teren. 
STAS 4606:1980 Agregate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianți 

minerali. Metode de încercare. 
STAS 6400:1984 Lucrãri de drumuri. Straturi de bazã și de fundatie. Conditii 

tehnice generale de calitate. 
STAS 10473/1:1986 Lucrãri de drumuri. Straturi din  agregate naturale  sau 

pãmânt stabilizate cu ciment. Condiții tehnice generale de 
calitate. 

STAS 10473/2:1986 Lucrãri de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau 
pãmânturi, stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. 
Metode de determinare și încercare. 

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

SR EN 196-2:2013 Metode  de  încercări  ale  cimenturilor.  Partea  2:  Analiza 
chimică a cimentului 

SR EN 196-3+A1:2009 Metode de încercãri ale cimenturilor. Partea 3: 
Determinarea timpului de prizã și a stabilitãtii. 

SR CEN/TR 196-4:2008 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 4: 
Determinarea cantitativă a componentelor 

SR EN 196-5:2011 Metode de incercări ale cimenturilor. Partea 5: Încercare de 
puzzolanicitate a cimentului puzzolanic 

SR EN 196-6:2010 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 6: 
Determinarea finetii 

SR EN 196-8:2010 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 8: Căldura de 
hidratare. Metoda prin dizolvare 

SR EN 197-1:2011 Ciment  Partea  1:  Compozitie,  specificatii  şi  criterii  de 
conformitate ale cimenturilor uzuale 

SR EN 933-1:2012 Încercări  pentru  determinarea  caracteristicilor  geometrice 
ale   agregatelor.   Partea   1:   Determinarea   granulozitătii. 
Analiza granulometrică prin cernere 

SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, 
încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv 

Întocmit, 

Ing. Marius RAI 
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A) Marcaje rutiere  

I. GENERALITATI 
Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii obligatorii de realizare a 

marcajelor rutiere, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind circulatia pe 
drumurile publice precum si a standardelor din colectia Siguranta Circulatiei. 

 
II. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE 
1. Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor executa marcajele 
Se pot utiliza urmatoarele tipuri de materiale pentru marcaj rutier:  
Vopsea de marcaj ecologica, alba, tip masa plastica", monocomponenta, solubila in 

apa (fara solventi organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate in pelicula continua 
sau in model structurat, asigurand vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe timp uscat sau 
ploios. Vopseaua se aplica, ca atare sau pe amorsa. 

Marcajul se aplica cu masina echipata cu dispozitive speciale de aplicat vopsea, 
amorsa si bile de sticla sau manual, in functie de tipul marcajului.  

- Durata de serviciu a marcajului trebuie sa fie de minim 18 luni. 
Calitatea vopselei se apreciaza pe baza datelor din "Fisa tehnica" prezentata in 

Anexa 1, iar calitatea amorsei se apreciaza pe baza datelor din "Fisa tehnica" prezentata in 
Anexa 2. 

Se pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare alba, cu 
aplicare la cald sau la rece, care sa indeplineasca acelea si conditii tehnice de exploatare ca 
vopseaua de tip masa plastica de la paragraful anterior. 

Durata de serviciu a acestora trebuie sa fie de minim 36 luni. Tehnologia de aplicare si 
fisele tehnice ale materialelor pentru executia marcajelor termoplastice vor fi prezentate 
Beneficiarului spre aprobare. Materialele folosite trebuie agrementate de o institutie agreata de 
Beneficiar. 

De asemenea vor fi prezentate pentru materialele folosite certificate de atestare a calitatii, 
eliberate de laboratoare recunoscute pe plan international (de preferinta BAST si LGA). 

2.  Controlul vopselei de marcaj 
Vopseaua de marcaj destinata efectuarii marcajelor rutiere, se va analiza pe baza de probe, 

prelevate din recipienti originali, inchisi ermetic si sigilati. 
Prelevarea probelor se face conform prescriptiilor emise de catre Laboratorul de Siguranta 

Circulatiei (AND). 
In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare, se va anunta urgent antreprenorul, iar 

Administratia Nationala a Drumurilor va trimite pentru analiza la LGA, vopsea in ambalaje 
originale. 

L.G.A (Landesgewerbeanstalt Bayern) este laboratorul autorizat care asigura si confirma 
calitatea vopselei de marcaj rutier. 

Costul transportului si al analizelor va fi suportat de catre antreprenor. In cazul 
confirmarii de catre LGA a unor rezultate necorespunzatoare, antreprenorul este obligat sa 
inlocuiasca acest lot de vopsea. 

3.  Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticla 

 Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de 
sticla. Tipul si dozajul de microbile sau bile mari de sticla vor fi recomandate de fabricantul de 
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vopsea de marcaj, conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de sticla 
se face in saci etansi. Calitatea lor trebuie sa corespunda datelor din fisele tehnice. 

 
III. TIPURI DE MARCAJE 

 
1. Marcajele longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru: 
- separarea sensurilor circulatie; 
- delimitarea benzilor; 
- delimitarea partii carosabile. 
                   Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin:  
- linie discontinua simpla sau dubla; 
- linie simpla sau dubla; 
- linie dubla compusa dint-o linie continua si una discontinua. Dimensiunile si modurile de 

pozare a marcajelor longitudinale. 
Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie 

discontinua simpla, iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie 
continua mod prezentat in plansele nr. la, lc. 

Marcajele longitudinale de delimitare se executa cand latimea unei benzi de circuiatie este 
de minim 3,00 m, prin linii discontinue simple, avand segmentele si intervalele aliniate in profil 
transversal pe sectoarele din aliniament. 

In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble. Marcajele longitudinale 
de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrare, in exteriorul limitei partii 
carosabile cu: 

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase; 
- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii.  
Acest tip de marcaje sunt prezentate la figura Z din plansa nr. 1a. Marcajele longitudinale 

pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate redusa in plan prin 
profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile 
discontinue atunci cand distanta de vizibilitate dmin. este inferioara valorilor date. 

2.   Marcaje transversale 
a). de oprire - linie continua avand latimea de 0,40 m, astfel incat din locul de oprire sa fie 

asigurata vizibilitatea in intersectie (vezi plansa nr. ld); 
 b). de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un 

triunghi (cu dimensiunile din plansa nr. 2a); 
 c). de traversare pentru pietoni - se executa prin linii paralele cu axa caii, cu latimea de 60 

cm iar lungimea lor fiind de 3,00 m sau 4,00 m functie de viteza de circulatie pe zona respectiva 
mai mica de 50 km/h, mai mare de 50 km/h. 

 In intersectiiie cu circulatie pietonala foarte intensa, marcajeie trecerilor de pietoni pot fi 
compietate prin sageti indicand semnele de traversare. 

- de traversare pentru biciclete - se executa prin doua linii intrerupte. 
  3.    Marcaje diverse 
- de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa o urmeze 

in traversarea intersectiei; 
- pentru spatii interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o 

linie continua, realizate,; 
- pentru interzicerea stationarii; 
- curbe deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi, pot fi precedate de marcaje 

de reducere a vitezei, constituite din linii transversale cu latime de 0,40m. 
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   4.    Marcaje prin sageti si inscriptii 
Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor, directiilor de urmat spre o 

anumita localitate, limitari de viteza, etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se 
aplica si viteza de apropiere care poate fi mai mare de 50 km/h sau mai mica sau egala cu 50 
km/h. 

Culoarea utilizata la executia marcajelor este atba. 
Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate. Marcajele 

prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa manual cu 
ajutorul sabloanelor corespunzatoare. 

 La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile trebuie sa fie perfect uscata, 
iar temperatura mediului ambiant sa fie de min. + 15°C, astfel incat sa se asigure functionarea 
dispozitivelor de pulverizare fara adaos de liant, iar intensitatea vantului sa fie suficient de 
redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea. 

 
IV. CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR 
 
1. Tipul si tipodimensiunile marcajului 
Marcajele rutiere cu vopsea ecologica, alba, diluabila cu apa, tip masa plastica, 

care asigura vizibilitate in conditii de ceata, ploaie atat pe timp de zi cat 5i de noapte. 
Vopseaua se aplica la rece, ca atare sau pe amorsa, in grosime de pelicula uda de 2000 
microni. 

Marcajele rutiere termoplastice trebuie sa asigure vizibilitate in conditii de ceata, 
ploaie, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. 

Marcajele termoplastice se aplica conform tehnologiei Producatorului, dupa 
aprobarea acesteia de catre Beneficiar. 

 2. Executia marcajului rutier 
 2.1. Specificatii generale 
Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce 

prive§te: 
- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa 1; 
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, condii;ii de mediu 5i locale; 
- filmul marcajului; 
- executia premarcajului; 
- pregatirea suprafetei pe care se aplica marcajul; 
- stabilirea dozajului ud de vopsea; 
- dozaj de microbile, bile de sticla de alte dimensiuni;  
- metodologia decontrol a calitatii; 
- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor. 
2.2. Executia premarcajului 
- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parii carosabile, care au 

rolul de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor; 
- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren 

cu vopsea punctele de reper determinate; 
- corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant, va fi verificata cu 

ocazia supravegherii realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. In cazul 
respingerii premarcajului; execv.atantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa. 

Marcajul rutier se aplica numai pe suprafete curate si uscate. 
- Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata prin 

suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate; ' 
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- Pe suprafete mici, grase, acestea se curata prin frezare, fara degradarea suprafetei 
drumului sau prin spalare cu detergent sau solvent organic; 

- Indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate, in urmatoarele situatii: 
1. Cand modificarife impuse de conditiile de teren necesita stergerea marcajului 

existent; 
2. Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea 

marcajului existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament. 
Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele 

conditii: 
- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere pentru  

instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii lucrarilor; 
- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare, pentru 

presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; 
- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea administratorului drumului; 
- s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului. 
Semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor; 
- presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere si mijloace de avertizare; 
- pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude; 
- autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicata pana la 

darea in circulatie si de a recupera conurile. 
V. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI  
1. Specificatii generale 
In timpul executarii marcajului rutier se va avea in vedere: 
- daca executantul efectueaza omogenizarea vopselei in ambalaj; 
- daca se fac determinari periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de 

vopsea si microbile; 
- banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microbile sau bile mari 
repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea; 
-  la controlul vizual, marcajul rutier sa prezinte rezistenta la uzura, luminanta si 

retroreflexie uniform distribuite pe toata suprafata marcajului; 
-  in cazul nerespectarii prescriptiilor caietului de sarcini de catre aplicator, 

acesta este obligat sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie, in conditiile impuse de 
responsabilul desemnat sa supravegheze si sa indrume in permanenta executia lucrarilor de 
marcaje rutiere. 
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B) Indicatoare rutiere 
 
I. GENERALITATI 
 1. Obiect si domeniu de aplicare 
Prezentul caiet de sarcini se refera la executia indicatoarelor de semnalizare 
rutiera si la receptia acestora dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice si alte 

conditii ce trebuie indeplinite in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea rutiera pe drumuri 
natioanle si autostrazi. 

 2. Prevederi generale 
Confectionarea indicatoarelor rutiere si calitatea acestora trebuie sa  
corespunda prevederilor seriei de standarde privind Siguranta Circulatiei. Indicatoare 

rutiere (STAS 1848/1, 2 si 3-86) cu completarilor ulterioare. 
Producatorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate, 

efectuarea incercarilor si determinarilor rezulltate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
Producatorul este obligat ca la cererea beneficiarului sa efectueze pe cheltuiala sa 

verificari suplimentare fata de cele prevazute in prezentul caiet de sarcini. 
Producatorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care 

sa conduca la respectarea stricta a prevedeirlor prezentului caiet de sarcini. 
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va 

dispune inlocuirea indicatoarelor necorespunzatoare si aplicarea masurilor prevazute de contract 
si de reglementarile legale in vigoare 

II.   TIPURI  DE  INDICATOARE 
1.Forme, culori, simboluri ale indicatoarelor 
Formele si sombolrurile indicatoarelor sunt prezentate in Anexa 1 a prezentului caiet de 
sarcini. 
Indicatoare de avertizare a pericolului 
Acest tip de indicatoare se prezinta in urmatoarele forme: 
o Triunghi echilateral cu chenar rosu avand simbolul desenat cu negru pe fond alb; 
o Dreptunghiuri cu fond alb pe care sunt figurate farfurii de sageti rosii care indica 

sensul virajului sau benzi rosii inclinate descendent spre partea carosabila. 
2. Indicatoare de reglemetare 
Indicatoare de prioritate avand urmatoarele forme: 
o Sageti incrucisate – pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata, de 

culoare alba cu chenar rosu – se instaleaza de administratorul caii ferate 
o Triunghi echilateral alb cu chenar rosu – pentru cedarea trecerii; 
o Octogon de culoare rosie avand inscriptia ‘’STOP’’; 
o Circular cu fon alb si chenar rosu, avand ca simbol doua sageti de sens contrar, una 

rosie si una neagra; 
o Partrat cu doua sageti de sens contrar, una rosie si una alba, pe fond albastru. 
Indicatoare de interzicere si restrictii: Au forma circulara cu chenar rosu si simboluri negre 

sau dupa caz rosii pe fond alb sau albastru. 
Indicatoare de obligare: Au forma circulara cu inscrisuri de culoare alba pe fond albastru. 
   3. Indicatoare de oriectare si informare 
Aceste indicatoare au fondul de culoare verde pe autostrazi, albastra pe celelalte drumuri  
din afara localitatilor si alba pentru obiective locale. Semnalizarea devierii temporare a 

circulatiei este pe fond galben. 
Indicatoare de orientare: au urmatoarele forme 
o Dreptunghiulara – pentru panourile de presemnalizare; 
o Sageata – pentru orientarea in intersectii. 
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Pe autostrazi, scriere va fi de tip ‘’normal’’ cu inaltimea literei majuscule de 250 mm,  
iar pe celelalte drumuri va fi de tip ‘’ingust’’, cu inaltimea literei majuscule de 200 mm 

sau 250 mm. 
Indicatoare de informare: au forme patrate sau dreptunghiulare cu inscrisuri de culoare 

alba pe fon albastru sau cu simbol negru ori rosu intr-un patrat cu fond alb. 
4. Semne aditionale 
Aceste panouri au forme de dreptunghi, patrat sau sageata si sunt montate sub 

indicatoarele descrise anterior sau sub semafoarele rutiere din intersectiile de drumuri, 
completandu-le semnificatia. 

5. Indicatoare de semnalizare a lucrarilor 
Aceste indicatoare se realizeaza similar cu indicatoarele pentru semnalizarea curenta cu 

diferenta ca se executa pe fond galben. 
III.  CONFECTIONAREA INDICATOARELOR 
Indicatoarele se vor confectiona din tabla de otel cu grosimea de 1 mm sau din tabla de 

aluminiu cu grosimea de 2 mm, conform standardelor in vigoare, astfel incat sa se realizeze cu 
precizie formele si dimensiunile prevazute in prezentul caiet de sarcini. 

Indicatoarele triunghiulare, circulare, in forma de sageata si cele dreptunghiulare cu laturi 
sub 1000 mm confectionate din aluminiu vor avea conturul ranforsat prin dubla indoire la un 
unghi de 900. La indicatoarele din otel, bordurarea va fi facuta prin simpla indoire. Indicatoarele 
din otel vor fi protejate integral prin zincare cu un strat de acoperire in grosime de minimum 60 
microni. La aceste indicatoare vopsirea se executa in camp electrostatic pentru indicatoare cu 
dimensiunea maxima de 3 m si prin grunduire si vopsire pentru celelalte dimensiuni. Indicatoarele 
din aluminiu se vopsesc numai pe spate si pe canturi in culoare gri deschis, mata sau semimata 
spre a se evita efectul de oglinda. Se interzice utilizarea vopselelor pe baza de ulei. Sistemul de 
prindere pe stalp al indicatorului va fi de asemenea protejat anticoroziv. Protectia anticoroziva 
trebuie sa asigure o durata de serviciu a suprotului metalic, egala cu durata de serviciu a foliei 
retroreflectorizante utilizate, in conditii normale de exploatare. 

Legatura intre indicatoare si sistemul de prindere pe stalpi se va realiza cu suruburi 
montate in gauri practicate pe rebordul indicatoarelor, prin bolturi filetate prinse pe spatele 
indicatoarelor cu sudura prin puncte sau cu benzi dublu adezive speciale. 

Panourile dreptunghiulare sau patrate la care latura cea mai mica depaseste 1000 mm, se 
executa astfel: 

Din mai multe foi de tabla ranforsate cu cornire sau profile de tabla indoita, pe contur si la 
imbinarea foilor de tabla;Din profile speciale din aluminiu. 

La indicatoarele mentionate fetele indicatoarelor se executa din folii  
Retroreflectorizante cu performante vizuale minim din clasa Ref.2 (SR EN 12899-

1/2003). Conturul de culoare rosie al indicatoarelor triunghiulare si circulare, precum si fondul 
albastru sau verde al indicatoarelor de obligare si informare, se excuta prin serigrafiere. Simbolul 
de culoare neagra al indicatoarelor triunghiulare si circulare, preucm si a celor de informare se 
poate realiza fie prin serigrafiere, fie prin aplicarea simbolului decupat din folie neagra 
autoadeziva. 

Pentru realizarea indicatoarelor de orientare cu inscrisuri, se procedeaza la aplicarea pe 
panou a unor folii retroreflectorizante clasa Ref.2 sau superioare peste care se aplica un film 
colorat de culoare verde sau albastra din care au fost decupate literele constituind mesajul dorit. 

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culoare gri. 
Suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv prin zincare sau cadmiere. 
Folia retroreflectorizanta trebuie sa aiba durata de serviciu garantata de producator, 

perioada in care performatele vizuale ale acesteia trebuie sa respecte cel putin valorile din tabelul 
A. 
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*NOTA: 
 Pentru lucrarile de eliminare a punctelor negre se vor folosi numai 

indicatoare confectionate cu folie retroreflectorizanta din clasa 3 (Diamond grade), aplicata 
pe suport de tabla de aluminiu. Utilizarea foliei retroreflectorizante din clasa 2 (High 
Intensity Grade) si/sau a suporturilor din tabla de otel se va face numai cu aprobarea 
Consultantului sau a Beneficiarului. Este oblogatorie prezentarea unor monstre de 
indicatoare fiecaruia dintre cei susmentionati. Nu se accepta utilizarea unei folii inferioare 
din punct de vedere calitativ si al performantelor fata de caracteristicile clasei High 
Intensity Grade si al clasei de Ref.2 (tabel A). 

Pregatirea suprafetei vopsite a indicatoarelor in vedera aplicarii foliei retroreflactorizante 
comporta unele operatiuni: 

o Degresarea cu apa si detergenti a suprafetei pentru a indeparta orice urma de ulei, 
la o temperatura de cca. 250C; 

o Inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curata si stergerea cu o carpa 
inmuiata in alcool; 

o Dupa zvantare se poate trece la aplicarea foliei retroreflectorizante. 
Aplicarea foliei retroreflectorizante: 
Foliile retroreflectorizante trebuie sa corespunda calitativ conditiilor din caietul de sarcini. 
Aplicarea foliei se poate face ‘’la rece’’ atunci cand se foloseste folie cu adeziv activat 

prin presare, sau ‘’la cald’’, in instalatii speciale, atunci cand se foloseste folie cu adeziv activat la 
cald. 

In cazul aplicarii ‘’la rece’’, indicatorul cat si folia se lasa cel putin 24 ore la temperatura 
incaperii, care trebuie sa fie de 200 – 250C. 

Ambalarea indicatoarelor: 
Indicatoarele se ambaleaza cate doua bucati, fata in afta, separate, printr-o foaie de hartie  
d protectie. Depozitarea se face pe stelaje a caror rafturi sa nu fie la inaltime mai mare de 

1.50 m, in pozitie veritcala, fara a se sprijini direct unele de altele spre a evita zgarieturile. 
Indicatoarele de presemnalizare care au dimensiuni mai mari se ambaleaza astfel inacat sa 

nu fie degradate in timpul manipularii si a transportului. 
Pe ambalaj se vor aplica sau atasa etichete pe care se va inscrie numarul figurii si 

denumirile indicatoarelor ambalate. 
Tolerantele pentru dimensiunile indicatoarelor sunt in conformitate cu prevederile STAS 

1848/2-86, capitolul 6.  
Dimensiunile indicatoarelor pentru autostrazi sunt din categoria ‘’foarte mari’’, iar pentru 

celelalte drumuri nationale din categoria ‘’mari’’, asa cum sunt prevazute in STAS 1848/2-6. 
Dimensiunile sunt date in mm. 

IV.CONDITII  DE  CALITATE  ALE FOLIEI RETROREFLECTORIZANTE 
1. Generalitati 
Prezentele specificatii privind calitatea foliilor retroreflectorizante permit Administratiei 

Nationale a Drumurilor autorizarea instalarii indicatoarelor de semnalizare rutiera executate in 
conditii optime si cu o durata de exploatare corespunzatoare. 

Foliile retroreflectorizante utilizate trebuie sa aiba cel putin caracteristicile din clasa de 
Ref.2 (vezi SR EN 12899-1/2003). 

Metodele de testare se refera la foliile retroreflectorizante noi si la indicatoarele vechi 
aflate in exploatare si constau din teste fotometrice, incercari la actiuni mecanice si rezistenta la 
medii agresive. 

Foliile retroreflectorizante de orice tip trebuie fie insotite in vedera contractarii de un 
buletin de calitate emis de unul din laboratoearele specializate recunoscute pe plan european 
mentionate in Anexa 2. 
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 Tehnologiile de prelucrera, aplicare si imprimare a foliilor retroreflectorizante trebuie sa 
respecte prescriptiile fabricantului foliei privind precautiile de luat la efectuarea acestor operatii. 

Indicatoarele terminate trebuie sa poarte pe spate o eticheta indestructibila cu suprafata de 
max. 30 cm2 care sa precizeze producatorul indicatorului, producatorul foliei retroreflectorizante, 
anul fabricatiei si cuvintele ‘’indicator garantat’’. 

Pregatirea si conditionarea monstrelor in vederea efectuarii incercarilor de laborator. 
Monstrele de folii retroreflectorizante se aplica pe placute din aluminiu cu grosimea de 2 mm sau 
pe aliaje de aluminiu asmenatoare cu Al2Mg2MnO3 ori se decupeaza din indicatoare existente. 
Suprafata placutei trebuie sa fie plana. Conditionarea monstrelor se face prin pastrarea lor timp de 
24 ore la temperatura de 230 ± 20C si umiditate de 50 RH ± 5%. 

Rezultatele testarii se exprima ca o marime medie, provenita din cel putin trei determinari 
pe trei monstre testate in conditii asemanatoare. 

2. Analize fotometrice 
2.1. Determinarea coeficientului de retroreflesie 
Determinarea se face pe mostre cu dimensiunile de 15 x 15 cm, la unghiuri de incidenta φ 

a sursei luminoase de 50, 300 si 400 fata de normala si al unghiuri de receptie άde 0,120, 0,20 si 20 
in raport cu fasciculul incident. Coeficientul de retrorelesie R’ se masoara conform ‘’CIE 
Publication’’ nr.54 Retroreflection 1982 pentru sursa de alimentare A (temperatura culorii de 
28560 K), se exprima in cd/lx.m2 si se determina in laborator cu reflectometre fixe, iar pe 
indicatoare montate pe drumuri, cu ajutorul retroreflectometrelor mobile. Valoarea coeficientului 
R’ rezulta ca o medie a citirilor efectuate in diferite puncte pe toata suprafata mostrei. Valorile 
minime admisibile sunt cele inscrise in tabelul A anexat. Pentru foliile albe serigrafiate cu culori 
transparente coeficientul R’ nu trebuie sa fie mai mic de 70% din valorile pentru foliile colorate 
inscrise in tabelul de mai jos. 

      Coeficient minim de retroreflesie – R (Cd/Lx.m2) 
         Iluminat: CIE – Iluminat Standard A 
  Folii clasa Ref.2 (SR EN 12899-1) 

ά β Alb Galben Rosu Verde Verde 
inchis 

Albastru Maro Oranje Gri 

0.120 5 
30 
40 

250 
150 
110 

170 
100 
70 

45 
25 
15 

45 
25 
12 

20 
15 
6 

20 
11 
8 

12 
8.5 
5 

100 
60 
29 

125 
75 
55 

0.200 5 
30 
40 

180 
100 
95 

120 
70 
60 

25 
14 
13 

21 
12 
11 

14 
11 
5 

14 
8 
7 

8 
5 
3 

65 
40 
20 

90 
50 
47 

20 5 
30 
40 

5 
2.5 
1.5 

3 
1.5 
1 

1 
0.4 
0.3 

0.5 
0.3 
0.2 

0.5 
0.3 
0.2 

0.2 
- 
- 

0.2 
- 
- 

1.5 
- 
- 

2.5 
1.2 
0.7 

 
NOTA:  indica o valoare mai mare ca zero, dar semnificativa. 
Pentru foliile galbene serigrafiate cu lac transparent rosu, coeficientul R’ nu trebuie sa fie 

mai mic decat 50% din valoarea indicata pentru culoarea rosie in tabelul A. 
Scopul acestor teste este urmatorul: 
o Stabilirea nivelului de vizibilitate a indicatoarelor pe timp de noapte; 
o Urmarirea evolutiei in timp a retroreflesiei in diferite conditii de mediu; 
o Stabilirea nivelului retroreflesiei la expirarea perioadei de garantie; 
o Stabilirea necesitatii de inlocuire a indicatoarelor rutiere; 
o Verificarea comportarii in exploatare a foliilor retroreflectorizante si a lacurilor de 

imprimare utilizare la executie. 

tel:0755931489


 
 

S.C. CUBIT PROIECTARE S.R.L. CUI: 37908900, TIMIȘOARA, Cal. Dorobantilor, bl.D1, sc. A, TEL:0755931489 
 

2.2. Culoarea 
Culoarea foliilor reflectorizante se determina pe mostre avand dimensiunile 5 x 5 cm, 

aplicate pe placutele metalice. Masurarea culorii se face cu colorimetru conform CIE Publication 
nr. 15.2. Colorimetry, 1986, proba fiind iluminata cu o sursa de iluminare standard D65, sub un 
unghi de 50 fata de suprafata normala si cu o directie de masurare de 00 (geometrie de masurare si 
5/0). 

Pentru foliile retroreflectorizante, domeniile de culoare sunt exprimate prin coordonatele 
punctelor de colt din diagrama CIE 1931, domeniile de culoare pentru materiale noi sunt 
delimitate pe diagrama din fig.3, iar pentru materiale in exploatare in fig.4, domeniul fiind 
hasurat. Domeniile coordonatelor cromatice si de luminanta pentru foliile retroreflectorizante noi 
sunt inscrise in tabelul de mai jos. 

(SR EN 12899-1) 
Culoare 1 2 3 4 Factor minim 

de luminanta β X Y X Y X Y X Y 
Alb 0.305 0.315 0.335 0.345 0.325 0.355 0.295 0.325 ≥0.27 

Galben 0.494 0.505 0.470 0.480 0.513 0437 0.545 0.454 ≥0.16 
Rosu 0.735 0.265 0.700 0.250 0.610 0.340 0.660 0.340 ≥0.03 

Albastru 0.130 0.090 0.160 0.090 0.160 0.140 0.130 0.140 ≥0.01 
Verde 0.110 0.415 0.170 0.415 0.170 0.500 0.110 0.500 ≥0.03 
Verde 
Inchis 

0.190 0.580 0.190 0.520 0.230 0.580 0.230 0.520 0.01≤β≤0.07 

Oranje 0.610 0.390 0.535 0.375 0.506 0.404 0.570 0.429 ≥0.14 
Maro 0.455 0.397 0.523 0.429 0.479 0.373 0.558 0.394 0.03≤β≤0.09 
Gri 0.305 0.315 0.335 0.345 0.325 0.355 0.295 0.325 0.12≤β≤0.18 

Coordonatele cromatice pentru foliile neretroreflectorizante gri si negru utilizate la 
confectionarea indicatoarelor rutiere sunt prezentate in tabelul  de mai jos: 

Folii nereflectorizante (SR EN 12899-1) 
Culoare 1 2 3 4 Factor minim 

de luminanta β X Y X Y  Y X Y 
Alb 0.385 0.35 0.300 0.270 0.260 0.310 0.345 0.395 ≤0.03 

 
2.3. Contrastul de luminanta k al indicatoarelor cu sistem de iluminare interna 
 Contrastul de luminanta al indicatoarelor cu sistem de iluminare propriu va fi in 

conformitate cu tabelul de mai jos fiind determinat de raportul dintre luminanta culorii de contrast 
si luminanta culorii.  

(SR EN 12899-1) 
Culoare Albastru Rosu Verde Verde inchis Maro 

Culoare de 
Contrast 

Alb Alb Alb Alb & Galben Alb 

Contrast de  
luminanta 

5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 

 
3. Caracteristici mecanice 
3.1. Adeziunea la suport 
Foliile retroreflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin 

jupuire neputand fi posibila fara distrugerea foliei. 
Testul de adeziune la suport se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10 x 15 cm. 

Cu un cutit sau lama se jupoaie folia de pe suport, astfel ca pe suport sa mai ramana prinsa la un 
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capat o bucata de 2 x 2 cm. Se incearca jupuirea mai departe a foliei cu mana. Daca aceasta nu 
este posibila decat prin distrugerea foliei, testul de adeziune se considera ca fiind raspunzator. 

3.2. Rezistenta la soc 
• O mostra cu dimensiunile de 15 x 15 cm decupata din indicatorul rutier este

asezata pe o rama avand laturile de 10 x 10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu 
diametrul de 51 mm avand o greutate de 540 gr. 

• Testul se considera corespunzator daca folia nu se desprinde de suport sa nu
prezinta crapaturi. 

4.Rezistenta la mediu
4.1. Rezistenta la caldura uscata 
Mostrele de testare avand dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se mentin 24 ore in etuva la 

temperatura de 710 ± 30C, apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei, dupa care se poate 
interpreta testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul 
fisuri sau desprinderi de suport. 

4.2. Rezistenta la frig 
Mostrele, avand dimensiunile de 7,5 x 15,0 cm se pastreaza timp de 72 ore in congelator 

la temperatura de – 350 ± 30 C, dupa care se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se 
interpreteaza testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul 
fisuri, cojiri sau desprinderi de suport. 

4.3. Rezistenta la coroziune 
Testul consta in determinarea rezistentei la ceata salina produsa de pulverizarea la 

temperatura de 350 ± 20 C a unei solutii de 5 parti in greutate clorura de sodiu dizolvata in 95 parti 
apa distilata. Mostrele de testat, cu dimensiunile de 15,0 x 15,0 cm, sunt supuse actiunii cetii 
saline la minim 2 cicluri de cate 22 ore fiecare, separate de un interval de 2 ore la temperatura 
camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. La terminarea ambelor cicluri, mostrele se spala cu 
apa distilata si se usuca cu o pasla in vederea examinarii. 

Testul se considera corespunzator daca mostrele nu prezinta defecte de suprafata de tipul 
fisuri, decolorari, etc., iar coeficientul de retroreflesie si coordonatele cromatice conditiilor 
inscrise in tabelul A, B, C si D. 

4.4. Rezistenta la intemperii 
Mostrele de folii retroreflectorizante se expun in diferite zone climatice timp de 2 ani, cu 

fata orientata spre sud si la o inclinare de 450 fata de orizontala. Suprafata mostrei se spala 
periodic pentru indeprtarea pulberilor depuse din atmosfera in vederea interpretarii testului, 
mostrele se spala cu apa distilata si se conditioneaza conform prevederilor de la punctul 5.1.7. 

Testul se considera corespunzator daca: 
• Mostrele nu prezinta defecte de suprafata de tip fisuri, umflaturi, cojiri, contractii

ce depasesc 0,8 mm, intinderi sau desprinderi de suport; 
• Coeficientul de retroreflesie masurat pentru un unghi ά = 0,200 si in unghi β = 20,

nu trebuie sa fie mai mic decat valorile inscrise in tabelul A; 
• Valorile cromatice nu trebuie sa se situeze in afara domeniului de culoare

prezentate in tabelele B si C, iar factorii de luminozitate sa fie mai mari decat valorile minime 
inscrise in tabelul D. Durata de serviciu a foliilor retroreflectorizante trebuie garantata de 
producator. 

5. Documente de certificare a calitatii pentru folia retroreflectorizanta
Buletin de analiza emis de unul din laboratoarele europene specializate inscrise in Anexa 

2, care trebuie sa contina conditiile tehnice de la punctele 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. 
Agrement tehnic pentru folie eliberat de organismele abilitate.           
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V. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA INDICATOARELOR 
Fiecare lot de indicatoare livrate trebuie sa fie insotit de un buletin de calitate emis de 

producator. 
Verificarea calitatii, a cantitatii si receptia indicatoarelor se fac de catre reprezentantul 

beneficiarului. 
Verificarea calitatii 
Furnizorul trebuie sa-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu acceptat 

si de beneficiar 
Furnizorul va trebui sa propuna in plan de control al calitatii, insusit de beneficiar, 

cuprinzand testele ce se vor efectua la fabricatie. 
In plus fata de aceste teste, beneficiarul isi rezerva dreptul de a face contra expertizele pe 

care le considera necesare, pe cheltuiala furnizorului. 
Verificarea integritatii si a calitatii indicatoarelor la preluarea din depozitul furnizorului. 
Verificarea prin sondaj a planeitatii fetei indicatoarelor si a dimensiunilor. 
Verificarea integritatii ambalajelor. 
Verificarea corespondentei indicatorului cu imaginile prezentate in Anexa 1 la prezentul 

caiet de sarcini. 
Controlul calitatii consta din: 
Verificarea numarului de indicatoare din fiecare tip. 
Verificarea buletinului de calitate ce insoteste marfa, emis de producator. 
Receptia: 
Receptia se face atat in ce priveste calitatea cat si in ce priveste tipodimesiunile. 
Toate produsele care nu corespund calitativ caietului de sarcini vor fi refuzate. 

Întocmit, Marius RAI

tel:0755931489
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