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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 
COLECTIV   ELABORARE: 

 

ŞEF PROIECT: 
  ing. Catalin CEGUS            

 
 
 
 

Proiectant: 
ing. Emilian BICIUSCA        

 
 
 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii: 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800,  
IN ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMT” 

1.2 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): 
ŢARA: ROMANIA 
REGIUNEA: 1 NORD - EST 
JUDEŢUL: NEAMT 
ORASUL: ROZNOV 
DRUMURI / STRAZI DC 108, KM 0+000 – 1+800 / Strada Zorilor; Strada Fermei 
TIP LUCRARI COVOR ASFALTIC 

 
1.3. Ordonator principal de credite/investitor: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.4. Investitorul: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.5. Beneficiarul investitiei: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: 

Proiectant general PROIECT GROUP SRL - contract de prestari servicii nr. 2533/16.03.2020 
 COD CAEN: Activitate principala: 7112 – Activităţi de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 
 
Prezenta Documentatie a PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE este elaborata pe baza cerinţelor temei de 
proiectare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 
cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitie finantate din fonduri 
publice;  
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL 
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A 
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 

 
Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si 

economic, cuprinzand: 
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții de importanță 
normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a 
construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, 
laborator SCB-BAP în aprilie 1996. 
 

CATEGORIE LUCRARI DRUM 
STRADA Localitate Kmi Kmf L Supraf 

(mp) 

Covor asfaltic - 4 cm cu 
preluare denivelari / BAPC16  

DC 108 SLOBOZIA 0+000 1+800 1.800 

10.124  
1.Strada Zorilor SLOBOZIA 0+000 1+130 1.130 
2.Strada Fermei SLOBOZIA 1+130 1+800 670 

Categoria de importanţă: C; 
Viteza de proiectare: 30 km/h; 
• Strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4cm cu preluare denivelari; 
Tipul structurii rutiere: covor asfaltic; Viteza de proiectare: 30 km/h; Panta în profil transversal: 2,5% profil 
acoperis. 
 
 
2.1. Particularităţi ale amplasamentului 
a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni)  

Roznov este un oraș în județul Neamț, Moldova, România, cu aproximativ 8.593 de locuitori, format din 
localitățile componente: Chintinici, Roznov (reședința) și Slobozia. 

Orașul se află în partea de nord a depresiunii Cracău-Bistrița, pe râul Bistrița, la 15 km sud-est de 
municipiul Piatra-Neamț. Este străbătut de șoseaua națională DN15, care leagă Piatra Neamț de Bacău.  

La Roznov, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ156A, care îl leagă spre nord de Girov . 
Modernizarea infrastructurii figurează în priorităţile propuse prin Planul de Urbanism General şi Planurile 

de Amenajarea Teritoriului.    
Amplasamentul investitiei “COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, IN ORASUL ROZNOV, 

JUDETUL NEAMT” se află în inventarul bunurilor care aparţin Domeniului public si sunt amplasate in intravilanul 
orasului, ROZNOV, JUD. NEAMT. 
 
b) Topografia; 

Studiile topografice au fost elaborate de catre BENEFICIAR cuprinzând planurile topografice cu 
amplasamentele reperilor şi listele cu repere în sistemul de referinţă naţional. Studiile topografice au fost realizate 
cu staţii totale, iar ridicarea topografică a fost executată în sistem de coordonate Stereo 70(Dealul Piscului 1970), 
iar cotele au fost determinate în sistemul naţional de referinţă Marea Neagră 1975.  
Lungimea zonei ridicate a fost de 1.800 ml (inclusiv lungimile ridicate aferente drumurile cu care se 
intersectează), materializarea pe teren făcându-se printr-un număr de staţii care să permită ridicarea profilelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova_Occidental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chintinici,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Slobozia_(Roznov),_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Depresiunea_Crac%C4%83u-Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra-Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN15
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Girov,_Neam%C8%9B
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transversale astfel încât punctele radiate să ocupe toată zona de studiu (ampriza drumurilor şi zona de 
siguranţă a drumurilor conform O.G. nr. 43/1997 cu modificările şi completările ulterioare). Calculul drumuirii şi a 
punctelor radiate s-a efectuat prin prelucrare electronică a datelor din teren, utilizându-se programe specifice 
(AutoCAD, BricsCAD, Stringer, Civil Site Design).  

 
c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

Din punct de vedere climatic amplasamentul se încadrează într-o zonă cu climă temperat-continentală, 
caracterizată prin temperaturi medii anuale de +10*C, cu media minimă în luna Ianuarie de -30*C, iar cantitatea 
de precipitaţii este de 600 mm.  

Nivelul maxim al apelor freatice este la 3,50 m.   
Reţeaua hidrografică în zona drumurilor este reprezentată de raul Bistrita. 
În timpul precipitaţiilor sunt prezente apele de şiroire atât pe şanţurile laterale cât şi pe terasamentul 

drumului. 
 
d) Geologia si seismicitatea;   

Perimetrul în care se desfăşoară Obiectul prezentei Documentatii se încadrează, conform Normativului P 
100/2006, în zona de seismicitate cu parametrii perioada de control a spectrului de răspuns Tc=0,7 sec şi 
acceleraţia orizontală a terenului ag=0,20g. Clasa de importanţă şi de expunere la cutremur şi factori de 
importanţă III cu factor de importanţă Yi = 1,0.    

 
e) devierile şi protejările de utilităţi afectate; 
- Nu este cazul; 
 
f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; 
Utilitățile   care   pot   apărea   în   cadrul   proiectului, nu   fac   obiectul   acestei documentații și se referă 
exclusiv la organizarea de șantier a viitorului constructor. Acestea vor face parte din oferta pe care constructorul 
o va înainta în vederea adjudecării lucrărilor de execuție stabilite prin proiect. 
 
g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; 

Orașul se află la 15 km sud-est de municipiul Piatra-Neamț. Este străbătut de șoseaua națională DN15, 
care leagă Piatra Neamț de Bacău. La Roznov, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ156A, care 
îl leagă spre nord de Girov . 

Nu sunt necesare executarea de noi căi de acces pentru realizarea integrală a tuturor obiectivelor 
proiectului, accesul la acestea realizându-se prin intermediul reţelei de drumuri naţionale, judeţene si comunale.  
 
h) căile de acces provizorii; 
- Nu este cazul 
 
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 
- Nu este cazul 
 
 
 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra-Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN15
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Girov,_Neam%C8%9B
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2.2. Soluţia tehnică adoptata 
 

a) Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 
 
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții de importanță 
normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a 
construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, 
laborator SCB-BAP în aprilie 1996. 

CATEGORIE LUCRARI DRUM 
STRADA Localitate Kmi Kmf L Supraf 

(mp) 

Covor asfaltic - 4 cm cu 
preluare denivelari / BAPC16  

DC 108 SLOBOZIA 0+000 1+800 1.800 
10.124  1.Strada Zorilor SLOBOZIA 0+000 1+130 1.130 

2.Strada Fermei SLOBOZIA 1+130 1+800 670 
Categoria de importanţă: C; 
Viteza de proiectare: 30 km/h; 
Caracteristicile elementelor geometrice: 
Clasificarea tehnică:  Categoria drumului: DRUM COMUNAL DC108 
•   Clasa tehnica: V (conform OMT nr.1296/2017 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 
construirea si modernizarea drumurilor). 
Se vor respecta prevederile:   
STAS 863 - 85 - Elemente geometrice ale traseelor - principii de proiectare; OMT nr.1296/2017; 
 AND 554-2002 – Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice; 
• Strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4cm cu preluare denivelari; 
Tipul structurii rutiere: covor asfaltic; Viteza de proiectare: 30 km/h; Panta în profil transversal: 2,5% profil 
acoperis. 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a 
componentelor artistice, dupa caz. - Nu este cazul; 

 
- interventii de protejare/ conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz  
 Nu este cazul; 
 
- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/ fara modificarea configuratiei si/ sau a 

functiunii existente a constructiei: Nu este cazul; 
 
- introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare: Nu este cazul; 
 

La proiectarea lucrărilor de modernizare se vor respecta prevederile Legii 10/1995 actualizata, 
privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de drumuri.  

Materialele folosite pentru realizarea lucrării trebuie să respecte,, REGULAMENTUL (UE) NR. 
305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor 
condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului. 
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 La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, OUG nr. 55/2006 privind 
protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă si HG nr. 668/2017 privind 
stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii. 

În urma executării lucrărilor de modernizare zona pe care se desfăşoară traseul drumului nu va suporta 
efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală.  

Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea 
infrastructurii rutiere pe tronsoanele studiate la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor 
actuale şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi a nivelului de zgomot. 

 
c) trasarea lucrărilor; 
Trasarea lucrarilor se va face conform specificatiilor documentatiei tehnice intocmite (breviare de calcul si 

caiete de sarcini) si partilor desenate anexate pentru zona proprietate a beneficarului precum si axele principale 
ale proiectului in vederea materializarii corect a elementelor proiectului la teren. 

 
d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier; 
Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier se va face conform specificatiilor caietelor de 
sarcini anexate 
 
e) organizarea de şantier. 
Nu este cazul; 
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II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI 
 

• Memoriu tehnic  
La alegerea proiectului de covor asfaltic s-au avut în vedere cerinţele locuitorilor, obiectivul principal fiind acela de 
creştere a eficientei activitatilor specifice zonei prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si o mai buna 
valorificare a produselor rezultate. Deasemenea proiectul figurează în priorităţile propuse prin Planul de 
Urbanism General şi Planurile de Amenajarea Teritoriului. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea infrastructurii fizice care 
influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de 
oportunităţi ocupaţionale. 
Modernizarea infrastructurii locale (premisa a dezvoltarii unei economii competitive) este necesara pentru a 
asigura conditii de accesibilitate si, in extenso, contribuie la cresterea nivelului de calitate a vietii. 
• natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune  
Suprafața ocupată de lucrarile de modernizare aparține domeniului public al Orasului Roznov, ampriza drumului 
păstrându-se aceeaşi cu ampriza existentă.Toate lucrările proiectate aflându-se în zona drumului existent. 
Suprafața totală ocupată de lucrările proiectate pentru lucrarile propuse prin prezenta documentatie se 
încadrează în prevederile Legii 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor și se 
regăsesc în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Orasului Roznov. 

• destinatia constructiei existente: 
Proiectul ce face obiectul acestei documentatii este destinata infrastructurii ca suport pentru dezvoltarea 
integrată a mediului rural/urban în vederea dezvoltarii durabile. Obiectivele vor face legatura intre diferite 
zone ale comunei, deservind traficul auto si pietonal. 

 
Starea actuala: 

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru obiectul: 
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții de importanță 
normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a 
construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, 
laborator SCB-BAP în aprilie 1996. 
Categoria de importanţă: C; 
Viteza de proiectare: 30 km/h; 
Caracteristicile elementelor geometrice: 
Clasificarea tehnică:  Categoria drumului: DRUM COMUNAL DC108 
•   Clasa tehnica: V (conform OMT nr.1296/2017 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 
construirea si modernizarea drumurilor). 
 
Tipul structurii rutiere: covor asfaltic; Viteza de proiectare: 30 km/h; Panta în profil transversal: 2,5% profil 
acoperis. 
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Solutia propusa:  
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții deimportanță normală  
– în  conformitate  cu  HGR  nr.766/1997  „Regulament  privind stabilirea  categoriei  de  importanță  a  
construcțiilor”  și  cu  „Metodologie  de  stabilire  a categoriei de importanță  a construcțiilor”,  elaborate  de 
INCERC,  laborator  SCB-BAP  în aprilie 1996. 
Categoria de importanţă: C; 
Viteza de proiectare: 30 km/h; 
Caracteristicile elementelor geometrice: 
Clasificarea tehnică:  Categoria drumului: DRUM COMUNAL DC108 
•   Clasa tehnica: V (conform OMT nr.1296/2017 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 
construirea si modernizarea drumurilor). 
 
Se vor respecta prevederile:   
STAS 863 - 85 - Elemente geometrice ale traseelor - principii de proiectare; OMT nr.1296/2017; 
 AND 554-2002 – Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice; 
• Strat de uzura din BAPC16 in grosime de 4cm cu preluare denivelari; 
Tipul structurii rutiere: covor asfaltic; Viteza de proiectare: 30 km/h; Panta în profil transversal: 2,5% profil 
acoperis. 

ANTEMASURATOARE 
Nr. 
Crt. Cod articol Denumire categorie de lucrari UM Cantitate 

1 DG07A1 Frezare mecanica imbracaminti asfaltice degradate mp 400,00 
2 DB16D1 Imbracaminte din BAPC16 in grosime de 4cm cu asternere manuala mp 400,00 
3 DB01C1 Curatire mecanica strat suport pentru aplicare covor asfaltic din BAPC16 mp 10.124,00 
4 DB02D1 Amorsare suprafete asfaltice pentru aplicare covor asfaltic din BAPC16 smp 101,24 
5 DB16H1 Imbracaminte asfaltica din BAPC16 in grosime de 4cm si preluare denivelari  mp 10.124,00 
6 BAPC16 Material: BAPC16 tone 1.050,00 
7 TRA01A…. Transportul rutier al mixturii asfaltice BAPC16 cu autobasculanta pe distanta de ….. km. to 1.050,00 
8 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asig.circ.rutiere cu indicatoare rutiere buc 2,00 
9 DF27A1 Piloti psigurare dirijare circ.rutiere ore 32,00 

10 AUT5615 Trailer 20t transport utilaje ore 4,00 
 

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/ sau restaurarea elementelor arhitecturale si a 
componentelor artistice, dupa caz;  

Nu este cazul; 
- interventii de protejare/ conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz  
 Nu este cazul; 
- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu / fara modificarea configuratiei si / sau 

a functiunii existente a constructiei – Nu este cazul; 
- introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare - Nu este cazul. 

La proiectarea lucrărilor de modernizare se vor respecta prevederile Legii 10/1995 actualizata, 
privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de drumuri  

Materialele folosite pentru realizarea lucrării trebuie să respecte,, REGULAMENTUL (UE) NR. 
305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor 
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condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului. 
 La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, OUG nr. 55/2006 privind 
protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă si HG nr. 668/2017 privind 
stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii. 

 
În urma executării lucrărilor de modernizare zona pe care se desfăşoară traseul drumului nu va suporta 

efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală.  
Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea 

infrastructurii rutiere pe tronsoanele studiate la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor 
actuale şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi a nivelului de zgomot- 
introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente  

 Nu este cazul; 
b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, 

respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/ inlocuirea instalatiilor/ echipamentelor aferente constructiei, 
demontari/ montari, debransari/ bransari, finisaje la interior/ exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de 
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate 

  Nu este cazul; 
c) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce 

pot afecta investitia  
 Nu este cazul;  
d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe 

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate. 

 Nu este cazul; 
 

Categoria de importanță a lucrării: 
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții de importanță 
normală – în conformitate cu HGR nr.766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a 
construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, 
laborator SCB-BAP în aprilie 1996. 
 
 
ÎNTOCMIT, 
ing. Cătălin CEGUŞ 
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III. PROGRAM PENTRU URMARIREA EXECUTARII LUCRARILOR 
„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, IN ORASUL ROZNOV,  

JUDETUL NEAMT" 
 

P R O G R A M   P E N T R U   C O N T R O L U L 
C A L I T A T I I   L U C R A R I L O R 

 
 -PROIECTANT:        S.C. PROIECT GROUP Piatra Neamţ - proiect nr. D.003 / 2020 
 -BENEFICIAR:        ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMT 

-CONSTRUCTOR:      ………………….. 
 

Nr. 
crt 

Faza de lucrare supusa obligatoriu 
controlului 

Metoda de 
control 

PARTICIPA LA  
CONTROL 

Documente ce stau 
la baza atestarii 

calitatii 

Documente 
ce se 

intocmesc 
Be

ne
fic

iar
 

Pr
oie

cta
nt 

Co
ns

tru
cto

r 

IJC
 N

EA
MT

 

Fa
za

 
de

ter
mi

na
nta

 
PR

OC
ES

 
VE

RB
AL

 

1. Predare – primire amplasament Vizual X X X  Proiect TEHNIC  X 
2. Trasare lucrari Optic X X X  Proiect TEHNIC  X 

3. Verificare executie reparatii strat suport Vizual + optic X X X  Proiect TEHNIC + 
Buletine de analiza  X 

4. Verificare executie covor asfaltic din 
BAPC16 Vizual + optic X X X  Proiect TEHNIC + 

Buletine de analiza  X 

 
Notă: Constructorul este obligat să anunţe cu 10 (zece) zile înainte prin notă telefonică toţi membrii comisiei de recepţie a  
fazelor programului de control. 
 
 
 
 
 
 
SEF PROIECT,       BENEFICIAR,          CONSTRUCTOR,                AVIZAT, 
Ing.Catalin CEGUS ORASUL ROZNOV,    

JUDETUL NEAMT 
 
 
 
 
 

  

 



Formular F3

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 DC108 km 0 - 1+800

Nr.

0

Capitolul de lucrari

1

Cantitatea

3

d) transport
c) utilaj
b) manopera
a) materiale

Total(a+b+c+d)

4

Pretul unitar Valoare

5

Denumire resursa
U. M.

2

Corectii
Liste anexe

OBIECTIV: RZ02 COVOR ASFALTIC DC108

Categoria de lucrari: 001 Covor asfaltic BAPC16 - 4cm

Simbol
Observatii

crt.

SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA

PROIECTANT: Proiect GROUP SRL

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

Extras  MANOPERA                                        Consum specific           Pret unitar

0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21                         0,036000 ORE

Extras   UTILAJE                                        Consum specific           Pret unitar

2000034 FREZA WIRTGEN                                          0,018000 ORE

1 DG07A1 82 400,00000MP

Nr.ore manopera/um=0,036

FREZARE MECANICA  IMBRACAMINTI ASFALTICE

L:10803  -0130:7802158     -BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)

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

Extras MATERIALE                                        Consum specific           Pret unitar

3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD  S 334 OL37-1N     LT=            0,011000 KG

         30

7802158 BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C            0,094000 TONE

        .16)

        Componenta listei anexa 10803

Extras  MANOPERA                                        Consum specific           Pret unitar

0010112 ASFALTATOR 12                                          0,044980 ORE

0010122 ASFALTATOR 22                                          0,046610 ORE

0010132 ASFALTATOR 32                                          0,024440 ORE

Extras   UTILAJE                                        Consum specific           Pret unitar

0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTUR            0,011400 ORE

2 DB16D1 82 400,00000MP

Nr.ore manopera/um=0,116

GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN

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

Extras MATERIALE                                        Consum specific           Pret unitar

6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE            0,003000 M CUB

3 DB01C1 82 10124,00000MP

Nr.ore manopera/um=0,000

SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT
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0 3 4 521
RZ20 RZ02 001 001Executant Obiectiv Obiect Categ

         IN CISTERNE

Extras   UTILAJE                                        Consum specific           Pret unitar

0004063 MATURA MECANICA PE TRACTOR  65CP                       0,000300 ORE

0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M            0,000300 ORE

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

Extras MATERIALE                                        Consum specific           Pret unitar

2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA           45,500000 KG

               S8877

6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE            0,045000 M CUB

         IN CISTERNE

Extras  MANOPERA                                        Consum specific           Pret unitar

0010112 ASFALTATOR 12                                          1,999990 ORE

Extras   UTILAJE                                        Consum specific           Pret unitar

0004047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L                             0,053000 ORE

4 DB02D1 82 101,24000SUTE MP

Nr.ore manopera/um=2,000

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER

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

Extras MATERIALE                                        Consum specific           Pret unitar

3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD  S 334 OL37-1N     LT=            0,011000 KG

         30

Extras  MANOPERA                                        Consum specific           Pret unitar

0010112 ASFALTATOR 12                                          0,021970 ORE

0010122 ASFALTATOR 22                                          0,009460 ORE

0010132 ASFALTATOR 32                                          0,015580 ORE

0010152 ASFALTATOR 52                                          0,005280 ORE

Extras   UTILAJE                                        Consum specific           Pret unitar

0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTUR            0,005300 ORE

0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1            0,005300 ORE

0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FA            0,005300 ORE

5 DB16H1 82 10124,00000MP

Nr.ore manopera/um=0,052

GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA CU PREL DENIVELARI

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN

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

Extras MATERIALE                                        Consum specific           Pret unitar

7802158 BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C            1,000000 TONE

        .16)

6 7802158 1050,00000TONE

Nr.ore manopera/um=0,000

BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)
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0 3 4 521
RZ20 RZ02 001 001Executant Obiectiv Obiect Categ

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

Extras TRANSPORT                                        Consum specific           Pret unitar

TRA01A50     TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEM            1,000000 TONE

             IFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  50 KM.            $

7 TRA01A50 82 1050,00000TONE

Nr.ore manopera/um=0,000

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  50 KM.            $

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

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

Extras MATERIALE                                        Consum specific           Pret unitar

5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M  8X  30 GR            0,600000 BUCATA

        . 5.8 S 6220

6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB           V.351-3               0,018000 KG

        NTR    90-80

6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP  A                    0,010000 KG

               S 917

6301690 STILP PT PLACI INDICATOARE DINTEAVA OTEL D=            1,520000 BUCATA

        50

6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE                            2,400000 BUCATA

6716156 COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 LAT=1500 I            0,360000 MP

        MPRIM. S7361

6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)                         0,044000 MP

7100081 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700M            0,080000 BUCATA

        M F 8A S1848

7100093 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700M            0,080000 BUCATA

        M F 8B S1848

7100108 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700M            0,080000 BUCATA

        M F 8C S1848

7100213 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700M            0,080000 BUCATA

        M F21  S1848

7101011 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT  L= 600 M            0,160000 BUCATA

        M F36  S1848

7101217 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC    D= 600 M            0,320000 BUCATA

        M F63A S1848

7101255 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC    D= 600 M            0,160000 BUCATA

        M F66A S1848

7101322 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC    D= 600 M            0,080000 BUCATA

        M F70  S1848

Extras  MANOPERA                                        Consum specific           Pret unitar

0010821 DULGHER PODURI 21                                      3,646490 ORE

0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11                         3,646490 ORE

0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21                        19,218470 ORE

8 DF24A1 82 2,00000BUCATA

Nr.ore manopera/um=26,512

TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN
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Formular F3

0 3 4 521
RZ20 RZ02 001 001Executant Obiectiv Obiect Categ

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

Extras  MANOPERA                                        Consum specific           Pret unitar

0019922 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22                         1,000000 ORE

9 DF27A1 82 32,00000ORE

Nr.ore manopera/um=1,000

PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP

PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF

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

Extras   UTILAJE                                        Consum specific           Pret unitar

0005615 TRAILER DE 20T                                         1,000000 ORE

10 AUT5615 82 4,00000ORE

Nr.ore manopera/um=0,000

                                                 $

TRAILER  20T

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

  Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte         Io =        % x To

Profit                       Po =        % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

PROIECTANT
Proiect GROUP SRL

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 15
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„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, 
IN ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMT” 

 

VOLUMUL 2 - CAIET DE SARCINI –  
 

 
 

Beneficiar: ORASUL ROZNOV, JUD. NEAMT 
Proiectant: PROIECT GROUP S.R.L. PIATRA NEAMT 
Faza: PROIECT TEHNIC, CAIETE DE SARCINI, DETALII DE 

EXECUTIE 
Cod proiect: D002.2.2020 

 
 

 
~MARTIE 2020~ 
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COLECTIV   ELABORARE: 

 

ŞEF PROIECT: 
  ing. Catalin CEGUS            

 
 
 

Proiectant: 
ing. Emilian BICIUSCA        

 
 
 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii: 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, IN ORASUL ROZNOV,  
JUDETUL NEAMT” 

1.2 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): 
ŢARA: ROMANIA 
REGIUNEA: 1 NORD - EST 
JUDEŢUL: NEAMT 
ORASUL: ROZNOV 
DRUMURI / STRAZI DC 108, KM 0+000 – 1+800 / Strada Zorilor; Strada Fermei 
TIP LUCRARI COVOR ASFALTIC 
 

1.3. Ordonator principal de credite/investitor: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.4. Investitorul: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.5. Beneficiarul investitiei: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: 

Proiectant general PROIECT GROUP SRL - contract de prestari servicii nr. 2533/16.03.2020 
 COD CAEN: Activitate principala: 7112 – Activităţi de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 
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CAIET DE SARCINI NR.1: CONDITII GENERALE 
 

1. DATE TEHNICE GENERALE 
Prezentul caiet de sarcini tratează realizarea lucrarii: 

 “COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, IN ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMT”, 
 cu respectarea unor principii generale privind: 
 - funcţionalitatea; 
 - capacitatea de rezistenţă; 
 - eficienţa economică; 
 - estetica. 
2. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUŢIE 
Constructorul va realiza lucrările pe baza planurilor şi ale pieselor scrise şi desenate din documentaţie, cu 
respectarea strictă a prevederilor din documentaţia tehnico-economică. 
În conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 (revizuita) - conform articolului 25 si 26, antreprenorul are 
urmatoarele obligatii:  

- sesizarea investitorilor asupra neconfomitatilor si neconcordantelor constate in proiecte, in vederea solutionarii; 
- inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte 

verificate de specialistii atestati; 
- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati; 
- convocarea factorilor care trebuie sa participe la  verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si 

asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 
- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor 

stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 
- utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista 

agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a 
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de 
proiectanti cu ajutorul investitorului; 

- respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor; 
- sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice 

in timpul executiei lucrarilor; 
- supunerea la receptie numai a constructiiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului 

documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 
- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a 

lucrarilor de constructii; 
- remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada 

de garantie stabilita potrivit legii; 
- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor; 
- stabilirea rasunderilor tuturor participantilor la procesul de productie – factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti – 

in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare; 
- responsabili tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzator cerintelor fundamentale la lucrarilor de constructii pentru care sunt angajati. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea si siguranta tuturor materialelor si echipamentelor livrate la 
amplasament si siguranta tuturor lucrarilor executate pana la terminarea, receptionarea si predarea lucrarilor 
catre beneficiar. 
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Inainte de inceperea lucrarii, Antreprenorul va primi de la Proiectant un numar de borne si repere de masuratori, 
pe Santier. Bornele si reperele vor fi sub forma unor blocuri de beton sau puncte fixe pe structuri existente si vor 
permite Antreprenorului sa stabileasca liniile si cotele Lucrarilor. 
Inainte de a incepe orice lucrare, Antreprenorul va verifica topografia Santierului lucrarii si aliniamentul si cota 
bornelor si reperelor si ii va cere proiectantului sa corecteze orice eroare sau aliniament defectuos care pot fi 
descoperite pe parcursul unei asemenea verificari.Dupa ce reperele si bornele au fost astfel verificate si dupa ce 
toate erorile, daca exista, au fost corectate se vor stabili toate liniile si cotele necesare pentru executia lucrarilor. 
Antreprenorul va stabili linii de ridicare topo paralele la o distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniillor 
originale, sau alte puncte de referinta, dupa cum au fost aprobate de proiectant, permitand restabilirea liniilor si 
punctelor si/sau verificarea si masurarea lucrarii executate oriunde liniile si punctele originale trebuie in mod 
inevitabil distruse sau inalturate in timpul derularii lucrarii. 
Antreprenorul va fi de asemenea responsabil pentru intretinerea reperelor si bornelor pe parcursul intregii 
perioade de constructie si va repara sau inlocui pe propria cheltuiala oricare din ele pot fi deteriorate, distruse sau 
inlaturate din indiferent ce cauza. Orice defecte sau erori cauzate de deteriorarea sau inalturarea oricaror repere 
sau borne, sau remedierea sau inlocuirea neadecvata a acestora, se vor considera a fi deficente si erori ale 
Antreprenorului. 
Urmatoarele vor fi pastrate pe santier, incluzand dar nefiind limitate la: nivela, teodolit, tarusi, mire jaloane, etc., 
pentru a realiza in orice moment o verificare a trasarii lucrarilor. 
Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor si a colturilor structurilor axelor rambleelor, drumurilor, 
imprejmuirilor, peretilor si alte astfel de linii (limite) si puncte care pot fi cerute. Pe baza acestor repere si puncte 
certificate si acceptate, Antreprenorul va face masuratorile initiale. 
Cartile de teren si datele tabelare vor fi bine pastrate si vor fi oricand disponibile pentru inspectii si verificari la 
cererea Beneficiarului sau I.J.C. Neamt. 
Trasarea va consta din marcarea tuturor colturilor si a altor puncte caracteristice pe aliniament si pe portiuni 
drepte prin tarusi infipti in pamant la fiecare pichet din proiect. 
Unde marcajele originale trebuie in mod inevitabil inlaturate sau distruse in timpul derularii lucrarii, Antreprenorul 
va stabili o linie de ridicare topografica paralela la o distanta sigura, corespunzand punct cu punct liniei originale. 
Trebuie semnalate, de catre executant, eventualele neconcordante dintre proiect si situatia din teren. 
Trasarea se materializeaza pe teren prin tarusi, amplasati pe axe, in punctele caracteristice. La fiecare din tarusii 
de ax se fixeaza cate un tarus martor, la o distanta suficient de mare, care sa-I asigure impotriva distrugerii in 
timpul executiei lucrarilor de sapare, depozitare a pamantului etc. Pe tarusii martori se scrie distanta pana la 
tarusii ax. 
Adancimea se materializeaza cu ajutorul unor rigle, montate la cote cunoscute, si a unor distantier (teuri, prajini, 
mire, etc.) ce au marcate pe ei distanta dintre rigla si fundul sapaturii; in cazuri complexe, vor fi folosite aparate 
topografice adecvate. 
Daca unul sau mai multi Subantreprenori vor lucra pe santier(e), atunci Subantreprenorul va desfasura activitatile 
sale sub indrumarea Antreprenorului coordonate cu activitatile celulilalt (celorlalti) Subantreprenori care lucreaza 
pe santier(e).  
De cate ori operatiile executate de mai mult de un Subantreprenor se interfereaza, Antreprenorul va decide 
asupra ordinii preferintelor lucrarilor in cadrul diferitelor contracte astfel incat Lucrarile in ansamblu sa fie 
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incheiate in modul cel mai eficient si economic. Subantrprenorul nu va fi indreptatit sa pretinda plata separate, 
extinderea perioadei sau compensatiei pentru interferenta si intazierile cauzate de indeplinirea acestei Clauze. 

Materialele folosite pentru realizarea lucrării trebuie să respecte,, REGULAMENTUL  (UE) NR. 
305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor 
condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 
89/106/CEE a Consiliului precum si prevederile HG nr.668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru 
comercializarea produselor pentru constructii. 
 Lucrarea se încadrează conform prevederilor HG 766/97 în categoria de importanţă “C” – 
construcţii de importanţă normală. 
3. MĂSURAREA LUCRĂRILOR 
 Măsurarea lucrărilor se va efectua pe şantier pentru fiecare etapă constructivă în parte, de către 
dirigintele de şantier desemnat de către beneficiar, după recepţia efectuată pentru fiecare fază la care participă 
toţi factorii implicaţi în realizarea investiţiei.   
 Avizul final pentru cantiţăţile de lucrări realizate şi măsurate va fi dat de către Ordonatorul principal de 
credite împreună cu reprezentantul legal desemnat de către UAT  ROZNOV pentru supervizarea lucrărilor. 
 
4. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
 Pentru execuţia unor lucrări de calitate se va asigura recepţia lucrărilor pe faze de execuţie şi recepţia 
finală. 
 La execuţia lucrărilor se va ţine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini. 
 Recepţia la terminarea lucrari si receptia finală se va organiza în conformitate cu prevederile HG. nr. 
343/2017(modificarea HG nr.273/1994) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie 
si instalatii aferente acestora. 
 
4.1. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 
Executantul va comunica investitorului data terminarii lucrarilor prevazute in contract printr-un document 
confirmat de dirigintele de santier. 
Comisiile de receptie vor fi numite de investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri (7 membri pentru lucrarile 
de importanta exceptionala). Obligatoriu va fi un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei 
publice locale, restul membrilor comisiei vor fi specialisti in domeniu. 
Inceperea receptiei va fi organizata de investitor in maximum 15 zile de la comunicarea terminarii lucrarilor de 
catre executant. Investitorul va comunica executantului si proiectantului: 

• data receptiei; 
• membrii comisiei de receptie; 
• reprezentantii executantului si proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie avand calitatea de 

invitati. 
Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctual de vedere privind executia constructiei. 
Comisia de receptie se intruneste la data si ora fixate, programul receptiei fiind stabilit de presedintele comisiei. 
Investitorul are obligatia sa puna la dispozitia comisiei documentatia de executie sau alte documente si explicatii 
necesare. 
In vederea receptiei lucrarilor este obligatoriu existenta urmatoarelor acte legale: 

• procese verbale de lucrari ascunse; 
• proces verbal de probe tehnologice 
• certificate de calitate a materialelor; 
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• dispozitii derogatorii de la proiect; 
• procese verbale intocmite in fazele determinante preliminare receptiei. 
Examinarile facute de comisie se fac prin: 

• cercetarea vizuala; 
• analiza documentelor; 
• verificare tehnologica; 

Comisia examineaza: 
a) respectarea prevederilor din autorizatia de constructie din avize si alte conditii de executie; 
b) executarea lucrarilor conform documentatiei de executie si a reglementarilor specifice, cu respectarea 

exigentelor esentiale; 
c) terminarea tuturor lucrarilor conform contractului; 
d) refacerea lucrarilor publice/particulare afectate. 

Receptia bazinelor este precedata de controlul riguros al acestora, control ce va cuprinde in mod obligatoriu 
urmatoarele elemente: 

• respectarea dimensiunilor si cotelor prevazute in documentatia de executie; 
• functionarea tehnologica; 
• respectarea masurilor de protectia si securitatea muncii; 

 
4.2. RECEPTIA FINALA 
Receptia finala se face la maxim 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in contract si se 
organizeaza de executant. 
La receptie participa: 

• investitorul; 
• executantul; 
• proiectantul lucrarii;  
• exploatantul lucrarii; 
• comisia de receptie numita de investitor; 
• in masura aprecierii, furnizorul de echipamente. 

Comisia de receptie examineaza: 
a) procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor; 
b) finalizarea lucrarilor cerute la terminarea lucrarilor; 
c) referatul investitoruluiprivind comportarea drumului in perioada de garantie; 

La terminarea receptiei, comisia de receptie finala va consemna observatiile intr-un proces verbal. 
 
5. EXPLOATAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 
După încheierea perioadei legale de garanţie, conform prevederilor legale, de corecta exploatare, întreţinere şi 
eventuale reparaţii, este direct răspunzătoare Autoritatea Contractantă, respectiv ORAS ROZNOV, Judeţul 
Neamt. 
 
ÎNTOCMIT, 
ing. Cătălin CEGUŞ 
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CAIET DE SARCINI NR.2: 
LUCRARI DE REPARATII STRAT SUPORT 

Lucrarile de intretinere si reparatii a drumurilor se vor efectua conform prevederilor “Normativ pentru intretinerea 
si repararea drumurilor publice”, Indicativ AND 554-2002 si a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu 
in vigoare, in scopul mentinerii starii tehnice corespunzatoare. 
Prezentul Caiet de Sarcini contine specificatiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca 
mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare, controlul calitatii materialelor 
componente, preparare, transport, punere în opera, precum si straturile rutiere executate din aceste mixturi. 
Mixtura asfaltica utilizata la executia lucrarilor de reparatii a imbracamintilor asfaltice straturilor va îndeplini 
conditiile de calitate din normativul indicativ AND 605/2016 fiind stabilita în functie de clasa tehnica a drumurilor si 
zona climatica. 

Performantele mixturilor asfaltice se studiaza, se evalueaza si se verifica în laboratoarele 
autorizate sau acreditate, acceptate de reprezentantul beneficiarului - Inginer. 
 Lucrarile de reparatii imbracaminti asfaltice executate la cald prin plombari cu mixturi asfaltice se executa 
prin urmatoarele operatiuni: 

1. Identificarea si masurarea suprafetelor degradate, operatiune ce se va desfasura de catre beneficiar si 
executant constand in identificarea, trasarea si marcarea suprafetelor ce se vor remedia. 

2. Frezarea mecanica sau decaparea manuala a suprafetelor degradate si realizarea unor suprafete 
regulate cu muchii vii. Frezarea se va executa pe tronsoane de lucru ce vor fi executate imediat. 

3. Amorsarea suprafetelor degradate se va executa cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida 
EBCR, avand un dozaj de 0,8 – 1,0 kg/mp. Amorsarea se va face pe o suprafata curata  si uscata  si se 
realizeaza uniform cu un dispozitiv special care poate regla cantitatea de liant pe metru patrat în functie 
de natura stratului suport.  Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru ruperea emulsiei 
bituminoase. Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura încât ruperea sa fie efectiva înaintea 
asternerii mixturii bituminoase. 

4. Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport ștemperatura exterioara 
de minimum 10oC, pe o suprafața uscata.  

 
 

PREPARAREA, TRANSPORTUL ȘI PUNEREA ÎN OPERĂ 
A MIXTURILOR ASFALTICE 

 
1. Prepararea și transportul mixturilor asfaltice 
Mixturile asfaltice se prepara în instalații prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare și 

dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului și filerului, precum și 
dispozitiv de malaxare forțata a agregatelor cu liantul bituminos. 

Verificarea funcționarii instalațiilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua în mod periodic de catre 
personal de specialitate conform unui program de întreținere specificat de producatorul echipamentelor și 
programului de verificare metrologic a dispozitivelor de masura și control.  
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Certificarea conformitații instalației privind calitatea fabricației și condițiile de securitate se va efectua cu 
respectarea proceduriilor de sistem.  

Controlul producției în fabrica se va efectua conform cerințelor standardului SR 13108-21. 
 Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului și ale mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor se 

stabilesc în funcție de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificațiilor producatorului), cu 
observația ca temperaturile maxime se aplica în toate punctele instalației de preparare mixturi asfaltice și 
temperaturile minime se aplica la livrare. 
  

Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice:  
 

Tip bitum Bitum Agregate Betoane asfaltice 
Temperatura la iesirea din malaxor 

35/50 150-170 140-190 150-190 
50/70 150-170 140-190 140-180 
70/100 150-170 140-190 140-180 

 
Temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor trebuie reglată astfel încât în condițiile concrete de 

transport (distanță și mijloace de transport) și în condițiile climatice la punerea în operă să fie asigurate 
temperaturile de așternere și compactare, conform tabelului 27.  

 Se interzice încălzirea agregatelor naturale și a bitumului peste valorile specificate în tabelul 26, cu 
scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic. 

Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiași cantități de bitum. Dacă totuși 
din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară verificarea 
penetrației acestuia. Dacă penetrația bitumului nu este corespunzătoare se renunță la utilizarea lui.  

Durata de malaxare, în funcție de tipul instalației, trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări 
complete și uniforme a agregatelor naturale și a filerului cu liantul bituminos.   

Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate, 
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. Asternerea mixturilor asfaltice 
Așternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport și temperatura exterioară 

de minimum 10 oC, pe o suprafață uscată.  
Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie și se reiau numai după uscarea stratului suport. 
Așternerea mixturilor asfaltice se efectuează in cazul reparatiilor prin plombari manual, prin umplerea 

gropilor decapatete (frezate), astfel incat, dupa cilindrare, cota plombelor sa fie aceeasi cu a partii carosabile. 
Mixtura asfaltica trebuie să aibă la așternere și compactare, în funcție de tipul liantului, temperaturile 

prevăzute în tabelul 27. Măsurarea temperaturii va fi efectuată în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu 
respectarea metodologiei prezentate în SR EN 12697-13. 

 În cazul utilizării aditivilor pentru mărirea lucrabilității mixturilor asfaltice la temperaturi scăzute acestia 
vor avea la bază specificații tehnice conform legislației și reglementărilor tehnice în vigoare.   
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               Tabelul 27 – Temperaturile mixturii asfaltice la așternere și compactare: 
Liant 

Bitum rutier 
 

Temperatura mixturii 
asfaltice la asternere 

oC, min 

Temperatura mixturii asfaltice la compactare 
oC, min 

inceput sfarsit 
35/50 150 145 110 
50/70 140 140 110 
70/100 140 135 100 

 
3. Compactarea mixturilor asfaltice  
Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care să asigure 

caracteristicile tehnice și gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică și fiecare strat în 
parte. 

Operația de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu sau fără 
dispozitive de vibrare, și/sau cu compactoare cu pneuri, astfel încât să se obțină gradul de compactare conform 
tabelului 23. 

Certificarea conformității compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.  
Alegerea numărului de treceri optim și a atelierului de compactare are la bază rezultatele încercărilor 

efectuate pe stratul executat în sectorul de probă, de către un laborator autorizat /acreditat, în conformitate cu 
prevederile prezentului normativ. 

Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă, pe sectorul de probă, se obține 
gradul de compactare minim menționat în tabelul 23. 

Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri recomandat pentru 
compactoarele uzuale este cel menționat în tabelul 28. La compactoarele dotate cu sisteme de măsurare a 
gradului de compactare în timpul lucrului, se va ține seama de valorile afișate la postul de comandă.  

 

Tip strat 

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 

uzura 10 4 12 
 
Compactarea se va executa în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în zona rostului dintre benzi, 

apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată.  
Pe sectoarele în rampă, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare în urcare. 
Compactoarele trebuie să lucreze fără șocuri, cu o viteză mai redusă la început, pentru a evita vălurirea 

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 vor compacta cu compactoare mai mici, cu plăci vibrante sau cu maiul mecanic.  

Suprafața stratului se va controla în permanență, iar micile denivelări care apar pe suprafața stratului 
executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lățimea benzii. 
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4. Compoziția mixturilor asfaltice 
Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la Capitolul II din AND 605/2016.. 
Materialele granulare (agregate naturale și filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru 

drumuri sunt prezentate în tabelul 11. 
Tabelul 11. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice: 

 

Nr. crt. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

4 Beton asfaltic cu pietriș concasat 

Pietriș concasat 
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 
Nisip natural sau sort 0-4 natural 
Filer 

5. Controlul calitatii lucrarilor executate 
Controlul calității materialelor 
Controlul calității materialelor din care se compune mixtura asfaltică se va efectua conform AND 

605/2016, atat în etapa initiala, cat și pe parcursul execuției, conform capitolului II și art. 51 din capitolului III și 
vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac cerințele prevazute în acest normativ. 

Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice  
Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constă în următoarele operații:  
Controlul reglajului instalației de preparare a mixturii asfaltice: 

 funcționarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: la începutul fiecărei zile de 
lucru; 

 funcționarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.  
 

Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:  
 temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 
 temperatura agregatelor naturale uscate și încălzite la ieșirea din uscător: permanent; 
 temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor: permanent. 

Controlul procesului tehnologic de execuție a stratului bituminos: 
 pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv;  
 temperatura exterioară: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 
 temperatura mixturii asfaltice la așternere și compactare: cel puțin de două ori pe zi la compactare, cu 

respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13;  
 modul de execuție a rosturilor: zilnic; 
 tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic.   

Verificarea respectării compoziției mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de referință) 
se va efectua după cum urmează: 
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 granulozitatea amestecului de agregate naturale și filer la ieșirea din malaxor, înainte de adăugarea 
liantului (șarja albă) conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate 
necorespunzătoare a mixturilor asfaltice;  

 conținutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lucru; 
 compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică - conform SR EN 12697-2 și conținutul de bitum - 

conform SR EN 12697-1) prin extracții, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor sau așternere: zilnic.  
 

Verificarea calității mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator 
autorizat pe probe de mixtură asfaltică, astfel:  
 compoziția mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziției stabilite prin studiul preliminar de 

laborator;  
 caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din AND 605/2016 (vezi tabelul 30)  

   Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuției pe epruvete Marshall și se va raporta la limitele din 
tabelele 21 și 22, în funcție de tipul mixturii asfaltice preparate. 
   Abaterile compoziției mixturilor asfaltice față de amestecul de referință prestabilit (dozaj) sunt indicate în 
tabelul 29.  
 

Tabelul 29. Abateri față de dozajul optim 
Abateri admise față 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 
 
 

Tipurile de încercări și frecvența acestora, în funcție de tipul de mixtură și clasa tehnică 
a drumului sunt prezentate în tabelul 30, în corelare cu SR EN 13108-20. 
 
 
Tabelul 30 – Tipul și frecvența încercărilor realizate pe mixturi asfaltice 

Nr. 
crt. 

Natura controlului/încercării 
și frecvența încercării 

Caracteristici verificate și 
limite de încadrare 

 
Tipul mixturii asfaltice 
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1. Încercări inițiale de tip 
(validarea în laborator) 

conform tabel 17 
Toate tipurile de mixture asfaltice destinate 
stratului de uzură, de legătură și de bază cu 
excepția mixturilor asfaltice stabilizate 

conform tabel 18 
Toate tipurile de mixture asfaltice destinate 
stratului de uzură, cu excepția mixturilor 
poroase, pentru clasa tehnică a drumului I, II, 
III, IV și categoria tehnică a străzii I, II, III 

conform tabel 19 și tabel 20 

Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate 
stratului de legătură și de bază, conform 
prevederilor din acest normativ pentru clasa 
tehnică a drumului I, II, III, IV și categoria 
tehnică a străzii I, II, III 

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

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

 
2. 

 
Încercări inițiale de tip 
(validarea în producție) 

idem punctul 1 

La transpunerea pe stația de asfalt a 
dozajelor proiectate în laborator, vor fi 
prelevate probe pe care se vor reface toate 
încercările prevăzute la punctul 1 din acest 
tabel. 

 
compoziția mixturii conform 

art.106 pct. 4 și 5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Verificarea caracteristicilor mixturii 
asfaltice prelevate în timpul 
execuției: 
- frecvența 1/400 tone mixtură 
asfaltică fabricată sau 1/700 tone 
mixtură fabricată în cazul stațiilor cu 
productivitate mai mare de 80 
to/oră, dar cel puțin o dată pe zi 

compoziția mixturii conform 
art.106 pct. 4 și 5 

Toate   tipurile   de   mixtură asfaltică   
pentru   stratul   de uzură, de legătură și de 
bază. 

caracteristici fizico-mecanice 
pe epruvete Marshall 

conform tabel 17 

Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate 
stratului de uzură, de legătură și de 
bază cu excepția mixturilor asfaltice 
stabilizate 

conform tabel 21 Mixturi asfaltice stabilizate 

caracteristici fizico-mecanice 
pe epruvete Marshall 
conform tabel 17 și 

volum de goluri pe cilindri 
Marshall - conform tabel 22 

Mixturi asfaltice poroase 
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4. 

Verificarea calității stratului 
executat: 
- o verificare pentru fiecare 

conform tabel 23 
Toate   tipurile   de   mixtură asfaltică   
pentru   stratul   de uzură, de legătură și de 
bază 

 
10 000 m2 executați, 
- min.1/lucrare, în cazul lucrărilor cu 
suprafață mai mică de 10 000 m2 

  

 
 
 
 
 
 
 

5. 

Verificarea rezistenței stratului la 
deformații permanente pentru 
stratul executat: 
- o verificare pentru fiecare 
20 000 m2 executați, în cazul 
drumurilor/străzilor cu mai mult 
de 2 benzi pe sens; 
- o verificare pentru fiecare 
10 000 m2 executați, în cazul 
drumurilor/străzilor cu cel mult 
de 2 benzi pe sens; 
      

       

conform tabel 18 pentru rata 
de ornieraj și/sau adâncime 
făgaș, cu respectarea art.67 

și art.68 

Toate tipurile de mixtură asfaltică destinate 
stratului de uzură, pentru drumurile de clasă 
tehnică I, II și III, IV și categoria tehnică a 
străzii I, II, III 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

Verificarea modulului de 
rigiditate: 
- o verificare pentru fiecare 
20 000 m2 executați, în cazul 
drumurilor/străzilor cu mai mult de 2 
benzi pe sens; 
- o verificare pentru fiecare 
10 000 m2 executați, în cazul 
drumurilor/străzilor cu cel mult 
de 2 benzi pe sens; 
- min.1/lucrare, în cazul lucrărilor cu 
suprafața mai mică de 10 000 m2. 

conform tabel 20 Stratul de baza 

 
7. 

Verificarea elementelor 
geometrice ale stratului executat conform tabel 24 Toate straturile executate 

 
8. 

Verificarea caracteristicilor 
suprafeței stratului executat conform tabel 25 Toate straturile executate 
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9. 
Verificări suplimentare în 
situații cerute de comisia de 
recepție (beneficiar): 
- frecvența: 1 set carote pentru 
fiecare solicitare 

conform solicitării comisiei de recepție 

 
Controlul calității straturilor executate din mixturi asfaltice 

Verificarea calității straturilor se efectuează prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, astfel: 
 carote Φ 200 mm pentru determinarea rezistenței la ornieraj; 
 carote Φ 100 mm sau plăci de min. (400 x 400 mm) sau carote de Φ 200 mm (în suprafață 

echivalentă cu a plăcii menționate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de 
compactare și absorbției de apă, precum și – la cererea beneficiarului, a compoziției. 

Epruvetele se prelevează în prezența delegatilor antreprenorului, beneficiarului și 
consultantului/dirigintelui de șantier, la aproximativ 1 m de la marginea părții carosabile, încheindu-se un proces 
verbal în care se va nota, informativ, grosimea straturilor prin măsurarea cu o riglă gradată. Grosimea straturilor, 
măsurată în laborator, conform SR EN 
12697-29 se va înscrie în raportul de încercare. 

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de către delegații antreprenorului, 
beneficiarului și consultantului/dirigintelui de șantier din sectoarele cele mai defavorabile. 

Verificarea compactării stratului se efectuează prin determinarea gradului de compactare în situ, prin 
încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote. 

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea 
densității aparente și a absorbției de apă, pe plăcuțe (100x100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 
sau 200 mm, netulburate. 

Rezultatele obținute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 23. 

RECEPȚIA LUCRĂRILOR  
 

Recepția la terminarea lucrărilor 
Recepția la terminarea lucrărilor se efectuează de către beneficiar conform Regulamentului de recepție a 

lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 cu 
modificările și completările ulterioare. 

Comisia de recepție examinează lucrările executate în conformitate cu documentația tehnică aprobată, 
proiect de execuție, caiet de sarcini, precum și determinări necesare în vederea realizării recepției la terminarea 
lucrării, după cum urmează: 

 
a)Verificarea elementelor geometrice - conform tabel 24; 

o grosimea; 
o lățimea părții carosabile; 
o profil transversal și longitudinal; 
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b)Planeitatea suprafeței de rulare - conform tabel 25; 
c)Rugozitate - conform tabel 25; 
d)Capacitate portantă - conform normativ CD 155; 
e)Rapoarte de încercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabel 30. 

 
Recepția finală 
Recepția finală se va efectua conform HG nr.343/2017 - ,,REGULAMENTUL PRIVIND RECEPTIA 

LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ACESTORA "  cu modificările și completările 
ulterioare, după expirarea perioadei de garanție. 

Antreprenorul are obligația finalizării tuturor lucrărilor cuprinse în Anexa 2, precum și a remedierii 
neconformităților cuprinse în Anexa 3 la Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în termenele 
prevăzute în acestea. 

În perioada de garanție, toate eventualele defecțiuni vor fi remediate corespunzător de către antreprenor. 
În vederea efectuării recepției finale, pentru lucrări de ranforsare, reabilitare, precum și construcții noi de 

drumuri, autostrăzi și străzi, se vor prezenta măsurători de planeitate, rugozitate și capacitate portantă efectuate 
la sfârșitul perioadei de garanție. 

În vederea efectuării recepției finale, pentru lucrări de întreținere periodică, se vor prezenta măsurători 
de planeitate și rugozitate efectuate la sfârșitul perioadei de garanție. 
 
ÎNTOCMIT, 
ing. Cătălin CEGUŞ 
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CAIET DE SARCINI NR.3: 
COVOR ASFALTIC DIN BAPC 16(BAPC16rul) 

1. Obiect şi domeniu de aplicare 
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mixtura asfaltică 

tip BAPC16 executată pe strazi / drum de clasa tehnică V, în etapele de proiectare, controlul calităţii 
materialelor componente, preparare, transport, punere în opera, precum şi straturile rutiere executate din acest 
tip de mixturi utilizate ca strat de uzură în zonă climaterică rece, şi executată în conformitate cu prevederile 
Normativului de mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea  şi 
punerea în operă – ind. AND 605/2016. 
Denumirea, simbolul si notarea: Beton asfaltic cu pietris concasat Ф16- BAPC16rul50/70; BAPC16rul70/100. 

La execuția lucrărilor se vor respecta particularitățile cuprinse în prezentul caiet de sarcini şi 
reglementările tehnice în vigoare la data execuției lucrărilor. Eventualele neconcordanțe dintre prevederile 
caietului de sarcini și reglementările tehnice in vigoare vor fi aduse la cunoștința proiectantului care va indica 
prevederea ce trebuie respectată. 

2. Reglementări tehnice şi referinţe 
Prestaţiile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor respecta condiţiile tehnice prevăzute în actele 
normative specificate mai jos: 

Reglementare Denumire 
SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a 

aeroporturilor și a altor zone cu trafic; 
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor utilizate în construcția șoselelor, a 

aeroporturilor și a altor zone cu trafic; 
SR EN 13808:2013 Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile bituminoase cationice; 
SR EN 14023:2010 Bitum și lianți bituminoși. Cadru pentru specificațiile bitumurilor modificate cu polimeri; 
SR EN 1428:2012 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea conținutului de apă din emulsiile bituminoase. Metoda distilării azeotrope; 
SR 61:1997 Bitum. Determinarea ductilității 
SR EN 1429:2013 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea reziduului pe sită al emulsiilor bituminoase și determinarea stabilității la 

depozitare prin cernere; 
SR EN 12607-1:2015 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea rezistenței la întărire sub efectul căldurii și aerului. Partea 1: Metoda RTFOT; 
SR EN 12607-2:2015 Bitum și lianți bituminoși. Determinarea rezistenței la întărire sub efectul căldurii și aerului. Partea 2: Metoda TFOT; 
SR EN 12591:2009 Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere; 
SR EN 13036-1:2010 Caracteristici ale suprafeței drumurilor și aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii 

macrotexturii suprafeței îmbrăcămintei, prin tehnica volumetrică a petei; 
SR EN 13036-4:2012 Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4: Metode de 

măsurare a aderenței unei suprafețe. Încercarea cu pendul; 
SR EN 13036-7:2004 Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 7: Măsurarea 

denivelărilor straturilor de rulare ale drumurilor: încercarea cu dreptar; 

SR EN 13036-8:2008 Caracteristici ale suprafeței drumurilor și pistelor aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea 
indicilor de planeitate transversală; 

SR EN ISO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii îmbrăcămintei unei structuri rutiere plecând de la releveele de profil. Partea 1: Determinarea 
adâncimii medii a texturii; 

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

SR EN 933-2:1998 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de 
control, dimensiunile nominale ale ochiurilor; 

SR EN 933-3:2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor. 
Coeficient de aplatizare; 

SR EN 933-4:2008 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor. 
Coeficient de formă; 
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SR EN 933-5:2001 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de 
suprafețe concasate și sfărâmate din agregate grosiere; 

SR EN 933-5:2001/A1:2005 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de 
suprafețe sparte în agregate; 

SR EN 933-7:2001 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea conținutului de 
elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate; 

SR EN 933-8+A1:2015 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părților fine. 
Determinarea echivalentului de nisip; 

SR EN 933-9 + A1:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9 - Evaluarea părților fine. 
Încercare cu albastru de metilen; 

SR EN 1097-1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenței 
la uzură (micro-Deval); 

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

SR EN 1097-5:2008 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea conținutului 
de apă prin uscare în etuva ventilată; 

SR EN 1097-6:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea densității și 
a absorbției de apă a granulelor; 

SR EN 1367-1:2007 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea 
rezistenței la îngheț-dezgheț; 

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

SR EN 1744-1+A1:2013 Încercări pentru determinarea proprietăților chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimică; 

SR 10969:2007 Lucrări de drumuri. Determinarea adezivității bitumurilor rutiere și a emulsiilor cationice bituminoase față de 
agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică; 

STAS 863:1985 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare; 
STAS 10144/3-1991 Elemente geometrice ale străzilor. Prescripții de proiectare; 
SR 4032-1:2001 Lucrări de drumuri. Terminologie; 
SR EN 196-2:2013 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimentului; 
SR EN 12697-1:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conținut de liant solubil; 
SR EN 12697-2:2016 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea granulozității; 
SR EN 12697-6:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea densității 

aparente a epruvetelor bituminoase; 
SR EN 12697-8:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea 

caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase; 
SR EN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinității 

dintre agregate și bitum; 
SR EN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității 

la apă a epruvetelor bituminoase; 
SR EN 12697-12:2008/C91:2009 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității 

la apă a epruvetelor bituminoase; 
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 asfaltică drenantă; 
SR EN 12697-18:004 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 12697-23:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistenței 

la tracțiune indirectă a epruvetelor bituminoase; 
SR EN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistența la oboseală; 
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: Rigiditate; 
SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor; 
SR EN 12697-29:2003 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea 

dimensiunilor epruvetelor bituminoase; 
SR EN 12697-30:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30: Confecționarea 

epruvetelor cu compactorul cu impact; 
SR EN 12697-31:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confecționarea 

epruvetelor cu presa cu compactare giratorie; 
SR EN 12697-33+A1:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confecționarea 
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epruvetelor cu compactorul cu placă; 
SR EN 12697-34:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: Încercarea Marshall; 
SR EN 12697-36:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor 

îmbrăcăminții asfaltice; 
SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice; 
SR EN 13108-1:2006/C91:2014 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice; 
SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic; 
SR EN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic; 
SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante; 
SR EN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante; 
SR EN 13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip; 
SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip; 
SR EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 21: Controlul producției în fabrică; 
SR EN 13108-
21:2006/AC:2009/C91:2014 

Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 21: Controlul producției în fabrică. 

CD 155-2001 "Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcțiilor și turismului nr. 625/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 7 noiembrie 
2003; 

PD 162-2002 "Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcțiilor și turismului nr. 622/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 7 noiembrie 
2003; 

PCC 022-2015 "Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de 
drumuri și aeroporturi", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 821/2015, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2015; 

PCC 019-2015 "Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri și 
aeroporturi", indicativ PCC 019-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice 
nr. 91/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 și 485 bis din 2 iulie 2015. 

2. Materiale 
Pentru prepararea mixturii asfaltice BAPC16 se va utiliza un amestec de sorturi din agregate naturale 
neprelucrate şi prelucrate care trebuie să satisfacă condiţiile de calitate în conformitate cu prevederile 
standardelor după cum urmează: 

- filer; 
- nisip natural sort 0-4 mm; 
- nisip de concasaj sort 0-4; 
- pietriș concasat sorturile 4-8 şi 8-16; 

Granulozitatea agregatelor naturale precizate în prezentul caiet de sarcini trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

- conţinutul de granule ce rămân pe sita superioară dmax, % max.5%; 
- conţinutul de granule ce trec prin sita inferioară dmin, % max.10%; 

Agregatele naturale utilizate pentru lucrări de drumuri trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, 
rezistente la îngheţ - dezgheţ.  

Natura şi caracteristicile petrografice - mineralogice trebuie să fie conform SR EN 932-3 şi SR EN 12407:2007. 

Agregatele naturale nu trebuie să conţină corpuri străine, pirite, limonite sau săruri solubile. 

Se interzice folosirea agregatelor naturale provenite din dolomit şi agregatele cu un conţinut de granule 
constituite din roci alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare mai mare de 5%. 
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 Filer 
Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie să îndeplinească specificaţiile SR EN 13043 şi STAS 

539.  Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie să fie conform tabelului următor: 
           Tabelul 1 

Nr. 
crt. Caracteristica determinată Condiții de calitate 

pentru filer Metoda de încercare 

1 Conținut de carbonat de calciu ≥ 90% categorie cc90 SR EN 196-2 

2 Granulometrie 
Sita (mm).......................treceri (%) 
2............................................100 
0.125.................................min 85 
0.063..................................min 70 

SR EN 933-1-2 

3 Conținut de apă max. 1% SR EN 1097-5 

4 Particule fine nocive, valoarea vbf, g/kg categorie ≤ 10 
vbf 10 SR EN 933-9 

Filerul se va depozita în încăperi acoperite, ferite de umezeală sau în silozuri cu încărcare pneumatică. 
Nu se admite folosirea filerului aglomerat. 

Nu se admite folosirea altor materiale ca înlocuitor al filerului. 

La aprovizionare, filerul va fi însoţit de Declaraţia de conformitate cu performanţele produsului şi se va 
verifica obligatoriu granulozitatea şi umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 tone aprovizionate. 

 Nisip natural 
La prepararea mixturii tip BAPC16 se utilizează nisipul natural sort 0-4 mm, care trebuie să îndeplinească 

condiţiile prevăzute în tabelul 2.  
Tabelul 2 

Nr. 
crt. Caracteristica determinată Condiţii de calitate Metoda de încercare 

1 Conținut de granule în afara sortului - rest pe ciurul 
superior (dmax), %, max. 10 SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3 Coeficient de neuniformitate, (Un) %, min. 8 * 

4 
Conţinut de impurităţi: 
corpuri străine, %, max. 
conţinut de humus (culoarea soluţiei de NaHO), 
max. 

nu se admit 
galben 

SR EN 933-7 si vizual 
STAS 1744 

5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8 

6 Conţinut de particule fine sub 0,063 mm, %max. 10 (f10) SR EN 933-1 
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7 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea 
de albastru), max. 2 SR EN 933-9 

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Un = d60/d10 unde: 
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii d10 = 
diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii 

La realizarea mixturilor asfaltice pentru strat de uzură se utilizează nisip de concasare sau un amestec din nisip 
de concasare și nisip natural. La mixtura BAPC16, din amestecul total de nisipuri, nisipul natural trebuie să fie în 
proporție de maximum 25%. 
 
 Nisip de concasaj 

Nisipul de concasaj utilizat pentru prepararea mixturii tip BAPC16 trebuie să fie sortul 0-4 mm şi să 
îndeplinească specificaţiile prevăzute în tabelul 3.                                                                                    Tabelul 3 

Nr. 
crt. Caracteristica determinată Condiţii de calitate 

pentru nisipul natural Metoda de încercare 

1 Conținut de granule în afara sortului - rest pe ciurul 
superior (dmax), %, max. 10 SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3 Conţinut de impurităţi: 
- corpuri străine, %, max. 

 
nu se admit 

 
vizual 

4 Conţinut de particule fine sub 0,063mm, %max. 10 (f10) SR EN 933-1 

5 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm (valoarea 
de albastru), max. 2 SR EN 933-9 

Pentru un conţinut de particule fine mai mic de 3 %, nu este necesară efectuarea unei încercări cu albastru de metilen 
pentru aprecierea calităţii acestora. 
 
 Pietriș concasat 

Pietrișul concasat utilizat pentru prepararea mixturii tip BAPC16 trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute 
în tabelul 4. 

Tabelul 4 

Nr. 
crt. 

Caracteristica determinată 
Cond. de adm. 

Pietriş concasat Metoda de încercare 

4-8 8-16 

1 

Conținut de granule în afara clasei granulometrice: 
- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 
- trecere pe sita inferioară (dmin), %, max. 

(Gc 90/10) 

1-10 
 10 

SR EN 933-1 

2 Conținut de particule sparte, %, min. 90 (C90/1) SR EN 933-5 

3(1) Coeficient de aplatizare, %, max 25 (A25) SR EN 933-3 
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4(1) Indice de formă, %, max. 25 (SI25) SR EN 933-4 

5 Conținut de impurități - corpuri străine nu se admit SR EN 933-7  
şi vizual 

6 Conținut în particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1.0 
 (f1,0) 

0.5 
(f0,5) SR EN 933-1 

7 Rezistenta la fragmentare coeficient LA, %, max. 25 (LA25) 
pt. clasa tehnica IV-V SR EN 1097-2 

8 Rezistenta la uzură coeficient micro-Deval, %, max. . 20 (MDE20)  
pt. clasa tehnica IV-V SR EN 1097-1 

9(2) Sensibilitatea la îngheț-dezgheț: 
- pierderea de masă (F), %, max. 

 
2 (F2) SR EN 1367-1 

10(2) Rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu, %, max. 6 SR EN 1367-2 

11 Conţinut de granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare, 
%, max 5 * 

(1) Forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă 

(2) Rezistența la îngheț poate fi determinată prin sensibilitate la îngheț-dezgheț sau prin rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu 

* Determinarea conținutului de granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare se face vizual prin separarea din masa 
agregatului a fragmentelor de roca alterate, moi, friabile, poroase şi/sau vacuolare. Masa granulelor selectate astfel nu trebuie să 
depăşească 5% din masa agregatului formată din min. 150 grame din fiecare sort analizat. 

 
Agregatele trebuie să respecte condiția suplimentară privind conținutul de granule alterate, moi, friabile, poroase 

şi vacuolare de maxim 5%. 
Determinarea conţinutului de granule alterate, moi, friabile, poroase şi vacuolare se face vizual prin separarea 

din masa agregatului a fragmentelor de roca alterate, moi, friabile, poroase şi/sau vacuolare. Masa granulelor selectate 
astfel nu trebuie să depăşească 5% din masa agreatului formată din min. 150 grame din fiecare sort analizat. 

Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute în tabelele 2, 3 şi 4 pentru fiecare lot de material 
aprovizionat, sau pentru maxim:  
- 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;  
- 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm. 

 
 Liant 
Având în vedere că lucrarea se situează în zona climaterică rece pentru realizarea îmbrăcăminţilor asfaltice din 
mixtură tip BAPC16 se va utiliza bitum neparafinos pentru drumuri tip D 50/70 sau D70/100. 

Față de cerințele specificate în SR EN 12591 + Anexa Națională NB, şi SR EN 14023 + Anexa Naţională 
NB, bitumul trebuie să prezinte condiția suplimentară de ductilitate la 25 °C (determinată conform SR 61): 
• mai mare de 100 cm pentru bitumul tip D 50/70 sau D70/100; 
• mai mare de 50 cm pentru bitumul tip D 50/70 sau D70/100 îmbătrânit prin metoda TFOT/RTFOT1); 
Nota 1) Îmbătrânirea TFOT şi RTFOT se realizează conform SR EN 12607-2 şi SR EN 12607-1. 

Bitumul rutier neparafinos şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de minim 
80% faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz contrar, se aditivează cu agenţi de 
adezivitate. 
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Adezivitatea se determină prin metoda spectrofotometrică conform SR 10696 şi/sau prin alte metode 
calitative conform SR EN 12697-11. 

Pentru agregatele de balastieră, adezivitatea se va determina obligatoriu atât prin metoda 
cantitativă (conform SR 10696 şi/sau SR EN 12697-11) cât şi prin metoda calitativă, conform Normativ NE 
022-2003 luându-se în considerare adezivitatea cu valoarea cea mai dezavantajoasă. 

Condiţiile care trebuie să le îndeplinească bitumul sunt arătate în tabelul 5.                    Tabelul 5 

Denumirea caracteristicii UM Bitum tip D 
50…70 Metoda de verificare 

1. Penetraţia la 250C 1/10 mm 50…70 / 70…100 SR EN 1426-2007 

2. Punct de înmuiere I. B.  0C 46…54 SR EN 1427-2007 

3. Ductilitate:- la 50C, min. 

                     - la 250C, min. 

cm 

cm 

4,0 

100 
SR 61-1997 

4. Punct de rupere Fraass, max. 0C -8 SR EN 12593-2007 

5. Punct de inflamabilitate, min. 0C 230 SR EN ISO 2592;  

SR 5489-2008 

6. Solubilitate în solvenţi organici, min. % 99 SR EN 12592 - 2007 

7. Stabilitate prin încălzire în film subţire a bitumului la 
1630C: 

 - pierdere de masă, max. 

 - penetraţie reziduală la 250C, min. 

 - creşterea punctului de înmuiere, max. 

 - ductilitate reziduală la 250C, min. 

 

 

% 

% 
oC 

cm 

 

 

0,50 

50 

9 

50 

 

 

SR EN 12607/1, 

SR EN 12607/2 

 

8. Conţinut de parafină, max. % 2,0 SR EN 12606/1,2 - 2007 

9. Densitate la 150C, min. g/cm3 0,995 SR EN 15326 

10. Adezivitate pe agregat etalon*), min. % 80 
SR 10969 - 2007 

SR EN 12697-2011 

11. Adezivitate pe agregatul pus în lucrare min, % 80 
SR 10969 - 2007 

SR EN 12697- 2011 

*) Agregat etalon: criblură din andezit de la cariera Chileni sort 5-8 
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În cazul în care adezivitatea bitumului față de agregatele naturale ce urmează a fi fuse în operă este mai mică de 
80 %, este obligatorie aditivarea bitumului şi reverificarea adezivităţii bitumului aditivat. În acest caz contractantul 
va furniza toate detaliile necesare despre aditivul utilizat şi va descrie metodologia folosită în procesul de control 
al amestecului aditiv - bitum, precum şi tehnologia pe care o propune pentru preparare, stocare, transportul şi 
punerea în operă a bitumului aditivat în vederea obţinerii avizului investitorului. 
Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, pe tipuri de bitum, în 
conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, respectiv specificaţiilor tehnice de depozitare ale staţiilor de 
mixturi asfaltice. Perioada şi temperatura de stocare va fi aleasă în funcţie de specificaţiile producătorului, astfel 
încât caracteristicile iniţiale ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării mixturii. 
Se recomandă ca la stocare temperatura bitumului să fie de 120 °C....140 °C, iar la cel modificat de minimum 
140 °C şi recirculare 20 minute la începutul fiecărei zilei de lucru. 
Fiecare transport de bitum va fi însoţit de un certificat de calitate eliberat de laboratorul întreprinderii 
producătoare întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
Pentru amorsare se vor utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida (EBCR 60) sau (EBCR 65), conform SR 
8877/1 şi SR EN 13808, cu caracteristicile prezentate în tabelul următor: 

 Tabelul 6 
Nr. 

crt. 

Caracteristici Valori admisibile  Metoda 

de analiza EBCR 60 EBCR 65 

1. Conţinutul de bitum rezidual, %, min. 58 63 SR EN 1428 

2. Omogenitate (rest pe sita de 0,5 mm), %, max. 0,5 0,5 SR EN 1429 

3. Vâscozitate Engler la 20oC, 1) 5-15 7-15 SR 8877/2 

4. Indice de rupere IR:    

- metoda I (cu filer) max. 80 max. 80 AND 551 

- metoda II (cu fracţiune sub 0,09 mm extrasă din filer) max. 20 max. 20 AND 551 

5. Stabilitatea la stocare (rest pe sita de 0,63 mm după 7 zile), % 
max. 

 

0,5 

 

0,5 

 

SR 8877/1 

6. Stabilitatea la transport (rest pe sita de 0,63 mm după o oră de 
agitare şi 24 de ore de repaos), % max. 

 

0,5 

 

0,5 

 

SR 8877/1 

7. Adezivitatea pe agregat natural utilizat în lucrare, % min., conform 
SR 10969-2007 

min. 80 min. 80 SR 10969 

 

Bitumul utilizat la prepararea emulsiilor va fi tip D 50/70 conform SR EN 12591. 
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La aprovizionare se vor verifica datele din Declaraţia de conformitate cu performantele produsului, si se 
vor efectua verificări ale caracteristicilor produsului, conform tab. 5 pentru bitum şi tab. 6 pentru emulsii 
bituminoase, pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de: 
- 500 t. bitum/bitum modificat din acelaşi sortiment: 
- 100 t. emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment 
 
 Aditivi 

Dacă este cazul de utilizare a aditivilor, pentru atingerea performanțelor mixturilor asfaltice conform 
prezentului caiet de sarcini, se vor utiliza aditivi cu caracteristici declarate, evaluați în conformitate cu legislația în 
vigoare. Acești aditivi pot fi adăugați fie direct în bitum, fie în mixtura asfaltică. 

Tipul și dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de către un laborator 
autorizat/acreditat, pentru îndeplinirea cerințelor de performanță specificate. 

Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi însoțit de documente de conformitate potrivit legislației de punere 
pe piață în vigoare. 
 
4. Controlul calităţii materialelor 

Materialele destinate fabricării mixturii asfaltice tip BAPC16 se vor verifica în conformitate cu 
prescripțiile din standardele respective și condițiile prezentate anterior. Verificările şi determinările se execută de 
laboratoare autorizate/acreditate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi constau din: 
 Pietriș concasat  

▫ granulozitatea STAS 4606, SR EN 933-1 
▫ indice de formă SR EN 933-4 
▫ conținut de particule fine sub 0,063 mm SR EN 933-1 
▫ conținutul de impurități STAS 4606, SR EN 933-7 

 Nisip  
 

▫ granulozitatea STAS 4606, SR EN 933-1 
▫ conținutul de impurități STAS 4606, SR EN 933-7 
▫ calitatea particulelor fine sub 0,125 mm SR EN 933-9 
▫ conţinut de particule fine sub 0,063 mm SR EN 933-1 
 Bitum   
▫ penetraţia la 25˚C SR EN 1426, SR EN 12591 
▫ punct de înmuiere prin metoda inel şi bilă SR EN 1427, SR EN 12591 
 Filer  

▫ fineţea, umiditatea STAS 539 
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5. Modul de fabricare a mixturilor 
Compoziția mixturilor 

Compoziția mixturii asfaltice BAPC16 se va stabili pe baza unui studiu preliminar ținându-se seama de 
respectarea condițiilor tehnice precizate în prescripțiile tehnice impuse de prezentul caiet de sarcini. Studiul îl 
face antreprenorul, în cadrul unui laborator autorizat/acreditat conform reglementărilor tehnice în vigoare. 

Stabilirea compoziției mixturilor asfaltice în vederea elaborării dozajului de fabricație se va efectua pe 
baza prevederilor prezentului caiet de sarcini. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu: 

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de 
încercare); 

- procentul de participare al fiecărui component în amestecul total; 
- stabilirea dozajului de liant în funcție de curba granulometrică aleasă; 
- validarea dozajului optim pe baza testelor inițiale de tip conform tabelului 15 nr. crt. 1. 
Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare dată când apare cel puțin una dintre situațiile 

următoare: 
- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calității liantului; 
- schimbarea sursei de agregate; 
- schimbarea tipului mineralogic al filerului; 
- schimbarea aditivilor. 
Validarea în producție a mixturii asfaltice în șantier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea dozajului 

pe stație și verificarea cerințelor acesteia conform tabelului 15 nr. crt. 2. 
Mixtura asfaltică va fi însoțită, după caz, de: 
- declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și certificat de conformitate a controlului 

producției în fabrică; 
- declarația de performanță, marcaj de conformitate CE și rapoarte de încercare (emise de laboratoare 

autorizate/acreditate) prin care să se certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind dozajele și 
conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerințele din prezentul caiet de sarcini. 

Pentru mixtura BAPC16 limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt date în tabelul 7. 
 
Tabelul 7 

Agregate naturale % din agregatul total Mixtura asfaltică tip BAPC16 

Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,125 mm, % 8…15 

Filer şi nisip 0,125...4 mm rest până la 100 

Agregate naturale cu dimensiunea peste 4 mm 36…61 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

P  R  O  I  E  C  T   G  R  O  U  P    S . R . L .  
 

    ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 – email:officeproiectgroup@gmail.com 
    Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA – tel.0740.313.874 
    Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ; 
                                RO63BTRL0280G90841XX -         Banca Transilvania P.Neamt. 

 

 
Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy 

                                                                      @ PROIECT GROUP 2020 

 

 

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII • SIGURANTA RUTIERA 
DESIGN • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS • ROAD SAFETY 

 

  
 

Acest proiect este proprietatea intelectuala a PROIECT GROUP 
SRL, orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al 
societatii este interzisa si se va pedepsi conform legii. 

„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, IN ORASUL 
ROZNOV, JUDETUL NEAMT"  -  VOL.2 -CAIETE DE SARCINI  

Pag. 42 
Proiect nr. D002/2020 
Contr. nr.2533/16.03.2020 

 
 

Granulozitatea agregatelor naturale din mixtura BAPC16 trebuie să fie cuprinsă în limitele date în tabelul 8. 
Tabelul 8 

Specificaţii Mixtură asfaltică tip 
BAPC16 

Curba granulometrică a agregatului natural 
Treceri prin site cu ochiuri pătrate conform SR EN 933-2 

- trece prin sita de 22,4 mm, % 100 

- trece prin sita de 16 mm, % 90…100 

- trece prin sita de 8 mm, % 61…82 

- trece prin sita de 4 mm, % 39…64 

- trece prin sita de 2 mm, % 30…50 

- trece prin sita de 1 mm, % 27…48 

- trece prin sita de 0,125 mm, % 8…15 

- trece prin sita de 0,063 mm, % 7…11 

Notă: 1. La mixturile asfaltice BA16 se folosește nisip din concasarea agregatelor naturale sau în amestec cu nisip natural sortat, în 
acest caz proporția de nisip natural din amestecul de nisipuri va fi de max. 25%. 

 
Toate dozajele privind agregatele, filerul, liantul sau unele adaosuri sunt stabilite în funcție de greutatea 

totală a materialului granular în stare uscată, inclusiv părțile fine. 
Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studiile preliminare de laborator conform SR EN 12697-6, SR 

EN 12697-23, trebuie să se încadreze între limitele arătate în tabelul 9 şi are la bază o masă volumică medie 
a agregatelor de 2,650 kg/m3. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, conţinutul de bitum se va 
corecta cu un coeficient „a=2,650/d” unde „d” este masa volumică reală (declarată de producător şi verificată 
de laboratorul antreprenorului) a agregatelor inclusiv filerul (masa volumică reala a filerului se determină 
conform SR EN 1097/6). In calcul „d” reprezintă media ponderată conform fracțiunilor utilizate la compoziție, 
în kg/m3. 

Tabelul 9 

Tipul mixturii asfaltice 
Conţinutul de liant  

din masa mixturii asfaltice, % 

Raportul filer/liant, 

recomandat 

BAPC16 min. 5.7 1,4 …2,3 

 
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice 

Pentru drumuri de clasă tehnică III-V, caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice BAPC16 
trebuie să îndeplinească în timpul studiului de laborator şi al controalelor de fabricaţie condiţiile din tab. 10.  
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Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confecționa conform 
specificațiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei. 

Tabelul 10 

BAPC16 - Caracteristici pe cilindri Marshall Drum de clasa 
tehnică III - V 

Metoda 
de analiza 

Stabilitatea (S) la 600C, KN, 6,5…13 SR EN 12697-34 
Indice de curgere (I) mm, max. 1,5…4,0 SR EN 12697-34 
Raportul S/I, KN/mm, min. 1,6 SR EN 12697-34 
Absorbție de apă, %, vol. 1,5…5,0 AND 605/2016 anexa B 
Sensibilitate la apă, % ≥ 80 SR EN 12697-12, metoda A 

Strat uzură - Caracteristici pe cilindri confecționați la 
presa giratorie 

Drum de clasa 
tehnică III - IV 

Metoda 
de analiza 

Volum de goluri, la 80 girații, % max. 6,0 SR EN 12697-8 
Rezistența la deformații permanente (fluaj dinamic): 
- deformația la 500C, 300 KPa și 10000 impulsuri, µm/m, 
max. 
- viteza de deformație la 500C, 300 KPa și 10000 impulsuri, 
µm/m/ciclu, max. 

 
30.000 

2 
 

SR EN 12697-25, metoda B 

Modulul de rigiditate la 20 0C, 124 ms, MPa, min. 4.000 SR EN 12697-26 
Caracteristici pe plăci confecționate în laborator sau pe carote din îmbrăcăminte 

Rezistența la deformații permanente, 600C 
- viteza de deformație la ornieraj, mm/1000 cicluri 
- adâncimea făgașului, % din grosimea inițiala a probei 

 
0,5 
7, 0 

SR EN 12697-33, SR EN 
12697-22, dispozitiv mic în aer, 

procedeul B 
Pentru drumurile de clasa tehnică V nu este obligatorie determinarea caracteristicilor mixturilor asfaltice prin 
încercări dinamice. 
 
Prepararea mixturii asfaltice tip BAPC16 
 Mixturile asfaltice se vor prepara în instalații prevăzute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare și 
dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare gravimetrică sau volumetrică a bitumului și a filerului, precum 
și dispozitiv de malaxare forțată a agregatelor cu liantul bituminos, toate aceste dispozitive cu verificarea 
metrologică în vigoare. 

Abaterile in valoare absolută ale compoziției mixturilor asfaltice față de amestecul de referință prestabilit 
(dozaj) se vor încadra in valorile limită din tabelul 11 cu încadrarea in limitele caracteristicilor fizico-mecanice 
prevăzute in prezentul caiet de sarcini si verificate pentru stabilirea dozajului optim. Tabelul 11 

Treceri pe sita de, 
mm 

Abateri admise faţă de reţetă, (%), în valoare absolută 

16 ±5 
8 ±5 
4 ±4 
2 ±3 

0,125 ±1,5 
0,063 ±1,0 
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Pentru conţinutul de liant, abaterea admisă faţă de reţeta aprobată de beneficiar trebuie să fie cuprinsă în 
intervalul (0 …. 0,2) %. 
 Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturilor asfaltice se vor stabili în funcţie de tipul 
liantului, conform tabelului 12, cu menţiunea că temperaturile din partea superioară a intervalului se utilizează la 
execuţia straturilor rutiere bituminoase în zone climatice reci.                                                     Tabelul 12 

Nr. crt. Tipul liantului Agregate naturale Bitum Mixtura asfaltică la 
ieşirea din malaxor 

Temperatura, în ˚C 

1 D 50/70 140….190 150….170 140….180 

Executantul are obligația de a regla temperatura mixturii asfaltice la ieșirea din malaxor, inclusiv utilizarea 
de bene termoizolante și/sau utilizarea de prelate, astfel încât în condițiile concrete de transport (distanță și 
mijloace de transport) și climatice, la locul de punere în operă stabilit de beneficiar, să fie asigurate temperaturile 
de punere în operă de min.140˚C la începerea compactării și de min. 110˚C la terminarea compactării. 

Se interzice încălzirea agregatelor naturale și a bitumului peste valorile din tabelul 12, în scopul evitării 
modificării caracteristicilor liantului, în procesul tehnologic. 

Durata de malaxare, în funcție de tipul instalației, trebuie să fie suficientă pentru realizarea unei anrobări 
complete și uniforme a agregatelor naturale și a filerului cu liantul bituminos. 

Pentru verificarea compoziției mixturii asfaltice se va determina, conform SR EN 12697-6-2004, SR EN 
12697-23-2004, granulozitatea agregatelor minerale şi dozajul de bitum care trebuie să corespundă dozajelor 
stabilite de laborator. Bitumul conținut în mixtura asfaltică prelevată pe parcursul execuției lucrărilor, de la 
malaxor sau de la așternere, trebuie să prezinte un punct de înmuiere IB cu maximum 90oC mai mare decât 
bitumul utilizat la prepararea mixturii asfaltice. Prelevarea mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697–27, iar 
pregătirea probelor în vederea extragerii bitumului-conform SR EN 12697-28. 

Abaterile admise față de granulozitatea stabilită prin rețetă sunt înscrise în tabelul nr.11. Pentru conținutul 
de liant, abaterea admisă față de rețeta aprobată este de ± 0,2 %. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice BAPC16 trebuie să corespundă condițiilor cuprinse 
în tabelul nr.10 din prezentul caiet de sarcini. Încercările de laborator se vor efectua conform metodologiei 
prevăzute în SR EN 12697-6, SR EN 12697-23, SR EN 12697-27, SR EN 12697-28,SR EN 12697-34+A1şi SR 
EN 12697-35+A1 pe probe de mixtură asfaltică prelevate de la malaxor sau de la așternere înainte de 
compactare. 

 
6. Modul de punere în operă 
Transport 

Transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene metalice bine protejate pentru 
eliminarea pierderilor de temperatură, curăţate de orice corp străin şi uscate înainte de încărcare. La distanţe de 
transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum şi pe vreme rece 
(+10 oC ….+15 oC), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare. 

Este interzisă utilizarea de produse care pot dizolva liantul sau se pot amesteca cu acesta (motorină, 
păcură, etc.). 
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Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de productivitatea instalaţiei de preparare a mixturii 
asfaltice, de cerinţele beneficiarului şi de posibilităţile de punere în operă, evitându-se eventuale perioade de 
aşteptare ce ar determina scăderea temperaturii mixturii asfaltice. 

 
Pregătirea stratului suport 

Înainte de așternerea stratului de uzură, suprafața stratului suport trebuie să fie bine curățată, iar dacă 
este cazul remediată și reprofilată. Eventualele reprofilări / egalizări vor fi făcute din aceeași mixtură ca si stratul 
superior, care urmează a se executa. Suprafața stratului suport trebuie să fie uscată. Înainte de așternerea 
mixturii, stratul suport trebuie amorsat. 

 
Așternerea 

Este interzisă așternerea mixturilor asfaltice la temperaturi ale stratului suport mai mici de 10 0C și pe 
suprafețe umede. 

Mixtura asfaltică trebuie așternută continuu, în mod uniform atât din punct de vedere al grosimii cât şi al 
afânării.  

În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii mixturii rămasă necompactată 
în amplasamentul repartizatorului, până la 1100C, se procedează la scoaterea acestui utilaj din zona de 
întrerupere, se compactează imediat suprafața nivelată și se îndepărtează resturile de mixtură rămasă la capătul 
benzii. 

Viteza de așternere cu finisorul trebuie să fie adaptată cadenței de sosire a mixturilor de la stație și cât se 
poate de constantă ca să se evite total opririle. Funcție de performanțele finisorului viteza de așternere poate fi de 
2,5…4,0 m/s. 

În buncărul utilajului de așternere trebuie să existe în permanență suficientă mixtură pentru a se evita o 
răspândire neuniformă a materialului. 

Punerea în operă a mixturii asfaltice va trebui să fie efectuată cu ajutorul unui finisor capabil de a le 
repartiza fără să producă segregarea lor, respectând profilele și grosimile fixate prin proiect și să fie prevăzute cu 
un sistem de nivelare automat. 

 
Temperatura de așternere 

Așternerea mixturilor asfaltice se poate executa la temperaturi ale stratului suport de minim +10oC pe o 
suprafață uscată. Execuția trebuie întreruptă pe timp de ploaie. 

Mixturile asfaltice trebuie să aibă la așternerea min.1400C iar la compactare temperaturile conform 
tabelului 13.                                                                                                                            Tabelul 13 

Tipul liantului utilizat Temperatura mixturii asfaltice la compactare 

0C, min 

început sfârșit 

D 50/70 140 110 

Măsurarea temperaturii va fi efectuată din masa mixturii în buncărul finisorului. 



 

P  R  O  I  E  C  T   G  R  O  U  P    S . R . L .  
 

    ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 – email:officeproiectgroup@gmail.com 
    Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA – tel.0740.313.874 
    Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ; 
                                RO63BTRL0280G90841XX -         Banca Transilvania P.Neamt. 

 

 
Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy 

                                                                      @ PROIECT GROUP 2020 

 

 

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII • SIGURANTA RUTIERA 
DESIGN • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS • ROAD SAFETY 

 

  
 

Acest proiect este proprietatea intelectuala a PROIECT GROUP 
SRL, orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al 
societatii este interzisa si se va pedepsi conform legii. 

„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, IN ORASUL 
ROZNOV, JUDETUL NEAMT"  -  VOL.2 -CAIETE DE SARCINI  

Pag. 46 
Proiect nr. D002/2020 
Contr. nr.2533/16.03.2020 

 
 

Temperatura se va fixa definitiv în timpul punerii la punct a modului de compactare pentru a obține 
compactitatea optimă. 

Mixturile bituminoase care nu vor respecta regimul termic prevăzut în tabelele 12 şi 13 din prezentul caiet 
de sarcini, nu trebuie să fie puse în operă in lucrarea respectivă. 

Aceste mixturi trebuie să fie imediat evacuate din șantier. În același fel se va proceda și cu mixturile 
asfaltice care se răcesc în buncărul finisorului ca urmare a unei defecțiuni. 

 
Rosturi longitudinale și transversale 

La executarea îmbrăcăminţilor bituminoase se va acorda o atenție deosebită realizării rosturilor de lucru. 
După compactarea stratului din prima bandă rămâne pe marginea adiacentă a benzii alăturate o zonă îngustă de 
câțiva centimetri mai puțin compactată şi în general deformată. Aceeași situație se produce și la întreruperea 
lucrului în secțiunea transversală din capătul benzii respective, dar pe o zonă mai mare, de regulă 10 cm lățime. 

În ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeași bandă sau pe banda adiacentă zonelor aferente 
rosturilor de lucru, se taie pe toată grosimea stratului astfel încât să rezulte o muchie vie verticală. Această 
operație nu este necesară în cazul rostului longitudinal al stratului de legătură dacă stratul întrerupt s-a executat 
pe lungimea respectivă în aceeași zi cu stratul de pe banda adiacentă. 

În profil longitudinal racordarea îmbrăcămintei noi cu îmbrăcămintea veche existentă se face printr-o 
pană cu pantă de 0,5% de lungime variabilă funcție de grosimea stratului. 

Se recomandă ca racordarea în plan a îmbrăcămintei noi cu stratul existent să se realizeze în "V" sub un 
unghi de 450. 

Rosturile separând mixturile asfaltice răspândite de la o zi la alta trebuie să fie realizate în așa fel încât 
să asigure o tranziție perfectă și continuă între suprafețele vechi și noi. 

Marginea vechii benzi va fi amorsată cu emulsie de bitum. 
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel puțin cu un metru. 
Marginea benzii vechi va fi decapată pe întreaga sa lățime eliminând o lungime de bandă de circa 50 cm. 
Suprafața proaspăt creată prin decupare va fi badijonată cu emulsie de bitum exact înainte de realizarea 

benzii noi. 
Compactarea 

Operația de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executată ca să se obțină valori optime pentru 
caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate și suprafațare. 

Pentru obținerea gradului de compactare (de 97% pentru strat de uzură) se execută un sector de probă 
și se determină numărul optim de treceri ale compactoarelor, funcție de performanțele acestora, tipul și grosimea 
stratului de compactat. Sectorul de proba poate fi executat chiar pe lucrarea in cauză, dar va rămâne in lucrare 
doar dacă îndeplinește toate condițiile din prezentul caiet de sarcini. In caz contrar este obligația antreprenorului 
să îndepărteze stratul executat pe sectorul respectiv si să îl refacă pe propria cheltuială. 

Compactarea se va executa în lungul drumului, de la margine spre ax; pe sectoarele în pantă sau cu 
pantă transversală unică, se efectuează de la marginea mai joasă spre cea mai ridicată. 

Compactoarele trebuie să lucreze fără șocuri, pentru a se evita vălurirea îmbrăcămintei. 
Suprafaţa stratului se va controla în permanenţă, micile denivelări care apar pe suprafaţă se corectează 

după prima trecere a rulourilor compactoare pe toată lăţimea. 
Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu pneuri şi compactoare cu 

rulouri netede, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate astfel încât să se obţină un grad de compactare de 
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minim 97% pentru stratul de uzură, considerând că numărul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel 
menţionat în tabelul 14.  Tabelul 14 

Tip strat 

Atelier de compactare 

A B 

Compactor cu pneuri 
de 160KN 

Compactor cu rulouri netede 
de 120 KN 

Compactor cu rulouri netede 
de 120 KN 

Număr de treceri minime 

Strat de uzură 10 4 12 

 
Se recomandă utilizarea compactoarelor cu pneuri cu suprafață mare de contact concomitent cu cilindri 

compactori cu rulouri metalice. Cilindri vibratori sunt de asemeni considerați ca adecvați în acest scop. 
În timpul cilindrării bandajele rulourilor cilindrului compresor trebuie menținute umede cu apă suficientă și 

nu în exces, pentru a evita lipirea mixturii asfaltice. Viteza nu trebuie să depășească 5 km/h pentru cilindri cu 
rulouri metalice și 8 km/h pentru compactoarele cu pneuri. Orice schimbare de direcție pronunțată a cilindrului 
compactor trebuie făcută pe material stabil - cilindrat. 

Nu este permisă staționarea cilindrilor compactori pe suprafața finisată înainte ca aceasta să fie deplin 
răcită şi stabilizată. 
Controlul procesului tehnologic 

a. Controlul reglajului instalației de preparare a mixturii asfaltice: 
- funcţionarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică la: începutul fiecărei zile de lucru; 
- funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

b. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 
- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 
- temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător: permanent; 
- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. 

 
c. Controlul procesului tehnologic de execuţie a straturilor bituminoase: 

- pregătirea stratului suport: zilnic la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 
- temperatura mixturii asfaltice la așternere și compactare: cel puțin de două ori pe zi, cu respectarea 

metodologiei impuse de SR EN 12697-13; 
- modul de execuție a rosturilor: zilnic. 
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic; 

d. Verificarea compoziției mixturii asfaltice conform dozajului prestabilit: 
- granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor înainte de adăugarea 

liantului (conform SR EN 12697-2): zilnic sau ori de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a 
mixturii asfaltice; 

- conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: începutul fiecărei zile de lucru; 
- compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică - conform SR EN 12697-2 și conținutul de bitum - 

conform SR EN 12697-1) prin extracții, pe probe de mixtură prelevate de la malaxor sau așternere: zilnic . 
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e. Verificarea calității mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator 
autorizat pe probe de mixtură asfaltică, astfel: 

- compoziția mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziției stabilite prin studiul preliminar de 
laborator; 

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze între limitele din prezentul caiet de sarcini (vezi 
tabelul 10). 

- Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuției pe epruvete Marshall și după caz se va raporta la 
limitele din tabelul 10. 

- Abaterile compoziției mixturilor asfaltice față de amestecul de referință prestabilit (dozaj) sunt indicate în 
tabelul 11. 

 
Tipurile de încercări și frecvența acestora sunt conform tabelului următor:  
  Tabelul 15 

Nr. 
Crt. Natura controlului/încercării și frecvența încercării Caracteristici verificate și 

limite de încadrare 
1 Încercări inițiale de tip (validarea în laborator) conform tabelului 10 
2 Încercări inițiale de tip (validarea în producție) La transpunerea pe stația de asfalt 

a dozajelor proiectate în laborator 
vor fi prelevate probe pe care se vor 
reface toate încercările prevăzute la 
nr. crt. 1 din acest tabel 
Compoziția mixturii conform cap. 
Controlul procesului tehnologic, 
lit. c si d 

3 Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice prelevate în timpul execuției: - 
frecvența 1/400 tone mixtură asfaltică fabricată sau 1/700 tone mixtură 
fabricată în cazul stațiilor cu productivitate mai mare de 80 tone/oră, dar cel 
puțin o dată pe zi 

Compoziția mixturii conform cap. 
Controlul procesului tehnologic, 
lit. c si d 

caracteristici fizico-mecanice pe 
epruvete Marshall conform tabelului 
10 

4 Verificarea calității stratului executat: 
- o verificare pentru fiecare 10.000 mp executați; 
- min. 1/lucrare, în cazul lucrărilor cu suprafață mai mică de 10.000 mp 

Conform tab. 16 

5 Verificarea elementelor geometrice ale stratului executat Conform cap. Abateri limită la 
elemente geometrice 

6 Verificarea caracteristicilor suprafeței stratului executat Conform tab. 17 
 

7. Verificarea îmbrăcămintei gata executate 
Verificarea calității straturilor se efectuează prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29, astfel: 

- carote Φ 200 mm pentru determinarea rezistenței la ornieraj; 
- carote Φ 100 mm sau plăci de min. (400 x 400 mm) sau carote de Φ 200 mm (în suprafață echivalentă 

cu a plăcii menționate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de compactare și absorbției de 
apă, precum și - la cererea beneficiarului, a compoziției. 
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Epruvetele se prelevă în prezența delegaților antreprenorului, beneficiarului și consultantului/dirigintelui 
de șantier, la aproximativ 1 m de la marginea părții carosabile, încheindu-se un proces-verbal în care se va nota, 
informativ, grosimea straturilor prin măsurarea cu o riglă gradată. 

Grosimea straturilor, măsurată în laborator, conform SR EN 12697-29, se va înscrie în raportul de 
încercare. 

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de către delegații antreprenorului, 
beneficiarului și consultantului/dirigintelui de șantier din sectoarele cele mai defavorabile. 

Verificarea compactării stratului se efectuează prin determinarea gradului de compactare in situ, prin 
încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote. 

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea 
densității aparente și a absorbției de apă, pe plăcuțe (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 
sau 200 mm, netulburate. 

Rezultatele obținute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 16. 
Pentru caracterizarea unor sectoare limitate și izolate cu defecțiuni vizibile stabilite de beneficiar sau de 

comisia de recepție se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o mențiune specială. 
 

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice 
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice BAPC16 trebuie să corespundă condițiilor din 

tabelul 10 şi din tabelul 15.  
In conformitate cu regulamentul privind atestarea conformității produselor pentru construcții aprobat prin 

ordinul MTCT nr.1558/26.08.2004, in baza modificărilor şi completărilor aduse de ordinul nr. 896/06.06.2005 
si ordinul nr. 132/03.02.2006, sistemul de atestare a conformității trebuie să fie 2+.  

Determinările se fac conform metodologiei prevăzute în SR EN 12697-6-2004, SR EN 12697-23-2004, 
SR EN 12697-27-2002, SR EN 12697-28-2002, SR EN 12697-34+A1:2007 și SR EN 12697-35+A1:2007 pe 
probe de mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau de la așternere, înainte de compactare. 

Compactarea stratului se verifică prin stabilirea gradului de compactare şi prin încercări de laborator pe 
carote Φ 200 mm. 

Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea aparentă a mixturii compacte din 
strat și densitatea aparentă determinată pe epruvete Marshall preparate în laborator din mixtura respectivă. 

Densitatea aparentă a mixturii din strat se poate determina prin carote prelevate din stratul gata executat 
sau prin măsurători „in situ“cu gamadensimetrul. 

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în determinarea 
densităţii aparente şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe (100x100 mm) sau pe carote cilindrice cu Ø100 mm sau Ø 
200 mm netulburate. 

Rezultatele obținute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 16.
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Tabelul 16 

Nr. crt. Caracteristici 
Tipul mixturii 

BAPC16 

1. Absorbţie de apă, % vol. 2…5 
2. Grad de compactare, % min. 97 

 
Verificarea elementelor geometrice ale stratului executat 

Grosimile straturilor vor fi cele prevăzute în profilul transversal tip al proiectului. Nu se admit abateri în 
minus de la grosimea din proiect, iar dacă sunt respectate condițiile privind uniformitatea suprafeței și a gradului 
de compactare, abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării. 

Lățimile straturilor vor fi cele prevăzute în proiect. Abaterile limită locale admise la lățimea îmbrăcămintei 
vor fi cuprinse în intervalul ± 20mm; 

Abaterile limită admise la cotele profilului transversal sunt de ± 5 mm față de cotele profilului proiectat. 
La cotele profilului longitudinal se admite o abatere limită locală de ±5 mm, cu condiția respectării pasului 

de proiectare adoptat. 
Verificarea caracteristicilor suprafeței stratului executat 

Caracteristicile stratului executat din BAPC16 trebuie să îndeplinească condițiile din tabelul 17.Tabel 17 
Nr. 
crt. 

Caracteristica Condiţii de  
admisibilitate 

Metoda de încercare 

1 Planeitatea în profil longitudinal. 1) Indice de planeitate, 
IRI, m/km: 
- drumuri de clasă tehnică V 

 
≤ 3,0 

Reglementări tehnice în vigoare privind 
măsurarea indicelui de planeitate. 
Măsurătorile se vor efectua din 10 in 10 
m, iar in cazul sectoarelor cu denivelări 
mari se vor determina punctele de 
maxim. 

2 Planeitatea în profil longitudinal. Denivelări admisibile 
măsurate sub dreptarul de 3 m, mm: 
- drumuri de clasă tehnică IV-V 

 
≤ 5,0 SR EN 13036-7 

3 Planeitatea în profil transversal, mm/m. ±1,0 SR EN 13036-8 
4 Rugozitatea suprafeţei   

- Aderenţa suprafeţei cu pendulul SRT, unităţi PTV: 
- drumuri de clasă tehnică IV-V 

 
≥ 70 SR EN 13036-4 

- Adâncimea medie a macrotexturii, metoda 
volumetrică MTD, mm: 

- drumuri de clasă tehnică IV-V 

 
 
≥ 0,60 

SR EN 13036-1 

- Coeficient de frecare (µGT): 
- drumuri de clasă tehnică IV-V 

 
≥ 0,57 AND 606  

5 Omogenitate. Aspectul suprafeței - degradări sub 
formă de exces de bitum, fisuri, zone poroase, 
deschise, șlefuite 

Aspect fără 
degradări sub 
formă de exces de 
bitum, fisuri, zone 
poroase, deschise, 
șlefuite 

Vizual 
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NOTA 1 Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin măsurarea 
denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 
NOTA 2 Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul transversal, apariția făgașelor și 
se face cu echipamente electronice omologate sau metoda șablonului. 

 
8. Semnalizarea lucrărilor si măsuri privind sănătatea și securitatea în muncă 

Antreprenorul va lua toate măsurile necesare asigurării semnalizării lucrărilor în conformitate cu 
reglementările și legislația în vigoare. 

Semnalizarea lucrărilor și asigurarea sănătății și securității în muncă pe tot parcursul derulării execuției, 
se va efectua conform prevederilor din:  

- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a 
circulației rutiere sau de instituire a restricțiilor, în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice, 
publicat în M.O. nr.397/24.08.2000 și broșură. 

- Instrucțiuni privind Sănătatea și Securitatea în Muncă privind lucrările de construcții, întreținere și 
exploatare a drumurilor și podurilor, cu respectarea legislației în vigoare la data execuției lucrărilor. 

Aceste reglementări nu au caracter limitativ, antreprenorul fiind răspunzător de organizarea și implementarea 
măsurilor de semnalizare a lucrărilor si de asigurarea condițiilor privind sănătatea si securitatea în muncă. 
 
9. Recepția lucrărilor 
Recepţia lucrarilor se va organiza în conformitate cu prevederile HG. nr. 343/2017(modificarea HG nr.273/1994) 
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie si instalatii aferente acestora, în 
două etape: 
− recepția la terminarea lucrărilor 
− recepția finală, la expirarea perioadei de garanție care, pentru construcții încadrate în categoria C, este de 

minim 3 ani(36luni) de la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor; 
 
ÎNTOCMIT, 
ing. Cătălin CEGUŞ 
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CAIET DE SARCINI NR.4: 
PROTECTIA MEDIULUI 

1. GENERALITĂŢI  

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile privind protecţia mediului ce trebuie respectate la 
construcţia şi modernizarea drumurilor. 

Executantul lucrărilor va respecta legislaţia Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului şi legislaţia 
românească în domeniu, după cum urmează: 

 
A. Legislaţia Uniunii Europene: 

 DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului (85/337/CEE). 

 DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 

 DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CEE din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la informaţii în 
domeniul mediului. 

 DIRECTIVA CONSILIULUI 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protecţia mediului şi în special a 
solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură. 

 DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1975 privind cerinţele calitative pentru apa de suprafaţă destinată 
preparării apei potabile în statele membre (75/440/CEE). 

 DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie 1979 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării 
cauzate de anumite substanţe periculoase (80/68/CEE). 

 DIRECTIVA CONSILIULUI 98/83/EC din noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului 
uman. 

 DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase 
deversate în mediul acvatic al Comunităţii (76/464/CEE). 

 DIRECTIVA CONSILIULUI din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 
proveniţi din surse agricole (91/676/CEE). 

 DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE). 
  DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de 

stabilire a cadrului comunitar de acţiune în domeniul strategiei apelor. 
 DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al 

poluării. 
 

B. Legislaţia românească: 

 Legea nr.18/1991 – Legea Fondului funciar, republicată. 
 Legea nr.265/2006 – Legea protecţiei mediului. 
 Legea nr. 46/2008 – Codul silvic. 
 Legea nr. 107/1996 – Legea apelor. 
 Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional. 
 Ordonanţa Guvernului nr.33/1995 privind măsurile pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în 

circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel. 
 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. 
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 Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea 
zonelor de protecţie sanitară. 

 Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor 
tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi 
atmosferici produşi de surse staţionare. 

 Ordin al Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.125/1996 pentru aprobarea Procedurii de 
reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător. 

 Ordin al Ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor 
privind mediul de viaţă al populaţiei. 

 Ordin al Ministrului transporturilor nr.44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 
mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător. 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor. 
 Ordin al Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru aprobarea 

reglementării privind evaluarea poluării mediului. 
Legislaţia Uniunii Europene va fi respectată cu precădere faţă de legislaţia românească. 

2. PROTECŢIA APELOR ŞI A ECOSISTEMELOR ACVATICE 

 Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi 
ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, 
sănătăţii umane şi bunurilor materiale. 

 La execuţia lucrărilor de drumuri, executantul va asigura protecţia apelor de suprafaţă, subterane şi a 
ecosistemelor acvatice, care are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale 
acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. 

 Conceperea şi elaborarea traseului de drum s-a realizat prin alegerea soluţiei optime, pentru evitarea 
prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere al apelor a fost proiectat pentru 
a proteja drumul şi terenurile adiacente, pentru a fi compatibil cu mediul înconjurător. 

 Lucrările de execuţie a infrastructurii rutiere vor respecta zonele de protecţie sanitară impuse de legislaţia 
în vigoare. 

 Execuţia lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât contaminarea potenţială a cursurilor de apă, 
lacurilor, pânzei freatice, să fie evitată.   Amplasarea lucrărilor de artă – poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele – 
se va face astfel încât să se evite: 

- modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea secţiunilor albiilor; 
- întreruperea scurgerilor apelor subterane. 

Apele de pe suprafaţa drumului se vor colecta în şanţurile laterale drumului, prevăzute şi dimensionate 
conform legislaţiei în vigoare. Evacuarea apelor se face conform reglementărilor din acordul de mediu. 

Deversarea apelor uzate menajere în şanţurile laterale ale drumului este interzisă. Evacuarea apelor 
uzate menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului, neracordate la un sistem de canalizare, se face 
prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie executate conform normativelor în 
vigoare şi amplasate la cel puţin 10m faţă de cea mai apropiată locuinţă. Instalaţiile se execută şi se întreţin în 
bună stare de funcţionare de către beneficiarul acestor lucrări. 
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3. PROTECŢIA SOLULUI, SUBSOLULUI ŞI A ECOSISTEMELOR TERESTRE 

Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, 
organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executanţii lucrărilor de construcţii. 

Antreprenorul este obligat ca, înaintea amplasării şantierului, să obţină acordul de mediu. Amplasamentul 
organizării de şantier se face, de preferinţă, în zone neîmpădurite, zone care şi-au pierdut total sau parţial 
capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia făcându-se pe bază de studii 
ecologice, avizate de organele de specialitate.  

Antreprenorii lucrărilor de drumuri, lucrări amplasate pe terenuri agricole şi forestiere, sunt obligaţi să ia 
măsuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, în vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii 
solului şi de stabilizare permanentă a suprafeţelor drumurilor în lucru, în special înaintea perioadei de iarnă. 

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de execuţie a drumurilor, antreprenorul va lua măsuri pentru 
asigurarea stabilităţii solului, corelând lucrările de construcţie cu lucrările de ameliorare a terenurilor afectate. La 
execuţia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau în timp. 

Beneficiarii lucrărilor de investiţii, care deţin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor proceda la redarea 
acestora în conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor. 

Drumurile, prin lucrările de exploatare şi întreţinere, pot afecta calitatea solului prin modificarea structurii, 
dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului, întreruperea căilor de 
deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu altă destinaţie productivă. Pe durata exploatării şi întreţinerii 
drumurilor se vor respecta măsurile de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare: 

- se vor menţine în bună stare de funcţionare amenajările antipoluante şi de protecţie a mediului; 
- se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulaţie şi prin informarea publicului 

asupra importanţei ecologice a obiectivului; 
- se vor realiza plantaţii rutiere pentru protecţia solului; 

Executanţii lucrărilor de construcţii, care prospectează sau exploatează resursele subsolului, au 
următoarele obligaţii: 

a) să solicite şi să obţină acord şi/sau autorizaţie de mediu, potrivit legii, şi să respecte prevederile acestora; 
b) să refacă terenurile afectate, să asigure încadrarea lor în peisajul zonei şi să le aducă la parametrii 

productivi şi ecologici naturali sau la un nou ecosistem  funcţional, constituind în acest scop fondul de 
garanţie necesar conform prevederilor legale, şi să monitorizeze zona; 

c) să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice situaţii 
accidentale care pun în pericol ecosistemul terestru şi să acţioneze pentru refacerea acestuia. 

 

4. PROTECŢIA MEDIULUI FORESTIER 

În cursul execuţiei lucrărilor de drumuri şi pe durata exploatării şi întreţinerii, atât antreprenorul general cât şi 
administratorul drumului, vor lua toate măsurile de protecţie a fondului forestier în conformitate cu cerinţele 
legislaţiei în vigoare. 

Zonele în care s-au depozitat materialele provenite din excavaţii vor fi reamenajate la terminarea lucrărilor, 
conform condiţiilor impuse prin acordul de mediu.    
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5. PROTECŢIA ATMOSFEREI 

Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii acesteia pentru 
a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor materiale. 

Executantul lucrărilor are următoarele obligaţii în domeniu: 

a) să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de 
reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici; 

b) să doteze instalaţiile tehnologice care sunt surse de poluare, cu sisteme de măsură, să asigure corecta 
lor funcţionare, să asigure personal calificat şi să furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru 
conformare, autorităţilor pentru protecţia mediului, datele necesare; 

c) să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor poluante şi să nu pună în 
exploatare instalaţiile prin care se depăşesc limitele maxime admise; 

d) să asigure, la cererea autorităţilor pentru protecţia mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea 
activităţii generatoare de poluare; 

e) să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot 
şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul 
fonic admis. 

 

6. PROTECŢIA SITURILOR ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE 

Prin construcţia unui drum se înlesneşte accesul la siturile arheologice şi istorice sau la altele noi, 
descoperite în timpul lucrărilor de construcţii.  
Pe durata execuţiei, este necesar să se prevadă măsuri pentru a se asigura o protecţie adecvată a acestora. 

 
7. REGIMUL DEŞEURILOR  

Principalele produse generate de activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor, ce pot fi clasate ca 
deşeuri, sunt materialele rezultate din decapări şi din demolări.  

În activitatea de construcţie şi întreţinere a infrastructurilor rutiere, se va ţine seama de reglementările în 
vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor. 

Obligaţiile care rezultă din prevederile Legii nr.137/1995 sunt următoarele: 

- se vor recicla deşeurile refolosibile, prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri, în 
conformitate cu încercările de laborator; 

- deşeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea în lucrările de drumuri, se vor colecta, depozita şi preda 
centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diverşi consumatori; 

- se vor depozita deşeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafeţe special amenajate în acest scop; 
- se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevăzute în acordul şi / 

sau autorizaţia de mediu; 
- întreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite în activitatea de construcţie şi întreţinere a drumurilor se 

efectuează doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului. 
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În cazul accidentelor în care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curăţarea locului 
accidentului de resturi de metal şi sticlă, decopertarea solului îmbibat cu produse petroliere şi alte substanţe 
periculoase, refacerea vegetaţiei, precum şi repararea îmbrăcăminţii rutiere şi lucrările de consolidare a 
drumurilor avariate intră în sarcina celor vinovaţi de producerea incidentului, conform normelor în vigoare privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenienţilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a 
drumurilor publice. 

Deşeurile periculoase se identifică şi se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau 
depozitare. 

Unităţile care produc, valorifică, colectează sau transportă deşeuri periculoase trebuie să asigure 
condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de 
proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru 
fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri 
periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase. 

În scopul îmbunătăţirii securităţii operaţiunilor de valorificare şi eliminare, amestecul de deşeuri 
periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se poate face numai cu acordul autorităţilor competente. 

Producătorii de deşeuri au următoarele obligaţii: 

a) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile 
existente; 

b) să nu pună în circulaţie produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca deşeuri; 
c) să conceapă şi să proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reducă la minimum 

cantitatea de deşeuri generată de aceste tehnologii; 
d) să ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea şi transformarea acestora în 

deşeuri; 
e) să evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse şi subproduse ce se pot 

deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenului de valabilitate; 
f) să valorifice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, subprodusele 

rezultate din procesele tehnologice; 
g) să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri 

nepericuloase; 
h) să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate  operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în 

condiţii de securitate a muncii; 
i) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; 
j) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a 

reglementărilor privind protecţia populaţiei şi a mediului; 
k) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; 
l) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora; 
m) să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea 

obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina producătorilor de deşeuri; 
n) să ţină evidenţa deşeurilor şi operaţiunilor cu deşeuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
o) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru 

tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la 
deşeuri; 

p) să prevadă şi să realizeze măsurile restrictive necesare care trebuie să fie luate după închiderea 
amplasamentelor şi încheierea activităţilor.        
Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să implementeze “Planul naţional de gestiune a deşeurilor”. 
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Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să elaboreze, în condiţiile legii, planuri de 
intervenţie pentru situaţii accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a cestora. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin 
mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării 
acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la 
demolări şi deşeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să  se efectueze  numai pe bază de contract. 

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri îşi vor organiza sistemul propriu de eliminare a deşeurilor, dacă 
deşeurile nu pot fi preluate de unităţi specializate din sistemul organizat în acest scop. 

Antreprenorul are următoarele obligaţii: 

a) să depună separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde există recipiente special 
destinate acestui scop; 

b) să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în afara locurilor destinate acestui scop; 
c) să valorifice deşeurile combustibile şi degradabile biologic, iar pe cele nerecuperabile să le depună în 

depozitul final de deşeuri al localităţii. 
 

Tipuri de substante periculoase: 

H1. Explozive – substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau sunt mai sensibile la foc ori 
la frecare decât dinitrobenzenul; 
H2. Oxidante - substanţe şi preparate care produc reacţii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales 
cu cele inflamabile; 
H3.A. Foarte inflamabile: 
- substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 21 °C (inclusiv lichide extrem de inflamabile); 
- substanţe şi preparate care se pot încălzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului 

ambiant, fără adaos de energie suplimentară; 
- substanţe solide şi preparate care iau foc cu uşurinţă la contactul cu o sursă de aprindere şi care continuă să 

ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere; 
- substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normală; 
- substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau aerul umed, produc gaze uşor inflamabile în cantităţi 

periculoase; 
H3.B. Inflamabile – substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de   21 °C şi 
mai mic sau egal cu 55 °C; 
H4. Iritante – substanţe şi preparate necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu 
mucoasele, pot cauza inflamaţii; 
H5. Nocive – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot 
constitui riscuri limitate pentru sănătate; 
H6. Toxice – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetrează pielea, pot provoca vătămări 
serioase, acute sau cronice ale sănătăţii şi chiar moartea; 
H7. Cancerigene – substanţe sau preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot 
induce cancer sau un risc crescut de incidenţă a acestuia; 
H8. Corozive – substanţe sau preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu acestea; 
H9. Infecţioase – substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca 
producând boli omului sau altor organisme vii; 
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H10. Teratogene – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot 
induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora; 
H11. Mutagene – substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot 
produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora; 
H12. Substanţe şi preparate care, în contact cu apa, aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice; 
H13. Substanţe şi preparate capabile ca, după depozitare, să producă pe diferite căi altă substanţă (de exemplu, 
levigat), care posedă una din caracteristicile prezentate mai sus; 
H14. Ecotoxice – substanţe şi preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul 
sau mai multe sectoare ale mediului. 
 

8. TERMENI UTILIZAŢI 

Definiţiile unor termeni specifici utilizaţi în prezentul caiet de sarcini:  
⇒ Acord de mediu = decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului de 

proiect să realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris, prin care se 
stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protecţiei mediului; 

⇒ Acord integrat de mediu = act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru a stabili condiţiile de 
realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor 
legislaţiei în vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor 
situate pe acelaşi amplasament; 

⇒ Arie naturală protejată = zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un 
regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi 
formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu 
valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită; 

⇒ Atmosfera = masa de aer care înconjoară suprafaţa terestră, incluzând şi stratul protector de ozon; 
⇒ Autorizare = parcurgerea etapelor procedurale având drept scop obţinerea avizului, acordului şi / sau a 

autorizaţiei de mediu; 
⇒ Autorizaţie de mediu = act tehnico-juridic eliberat în scris de autorităţile competente pentru protecţia 

mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi /sau parametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau 
pentru punerea în funcţiune a unei activităţi noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu; 

⇒ Autoritate competentă pentru protecţia mediului = autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului 
sau, după caz, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului; 

⇒ Autorităţi publice teritoriale pentru protecţia mediului = inspectoratele pentru protecţia mediului; 
⇒ Avize de mediu emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului: avizul de mediu pentru 

planuri şi programe = act tehnico-juridic eliberat în scris de autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus 
adoptării; 

⇒ Deteriorarea mediului = alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale 
ale mediului, reducerea diversităţii sau productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, 
afectarea mediului natural cu efecte asupra calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea apei, 
atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, că şi prin 
amenajarea necorespunzătoare a terenului; 

⇒ Deşeuri = orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul 
deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca; 
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⇒ Deşeuri periculoase = deşeurile încadrate genetic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, 
în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca 
acestea să fie periculoase; 

⇒ Echilibru ecologic = ansamblul stărilor şi inter-relaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem 
ecologic, care asigura menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica ideală a acestuia; 

⇒ Ecosistem = complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul lor lipsit de 
viaţă, care interacţionează într-o unitate funcţională; 

⇒ Eliminare = orice operaţiune efectuată asupra deşeurilor, conform definiţiei prevăzute în Legea 
nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deşeurilor; 

⇒ Emisie = evacuarea directă sau indirectă, din surse punctuale sau difuze ale instalaţiei, de substanţe, 
vibraţii, căldură ori zgomot, în aer, apă sau sol; 

⇒ Evaluarea impactului asupra mediului = proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie 
de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, 
cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi mediului; evaluarea 
impactului asupra mediului face parte din procedura de autorizare; 

⇒ Habitat = locul sau tipul de loc în care un organism sau o populaţie există în mod natural; 
⇒ Impact asupra mediului = efecte asupra mediului ca urmare a desfăşurării unei activităţi antropice; 
⇒ Impact semnificativ asupra mediului = efecte asupra mediului, determinate ca fiind importante prin 

aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea şi caracteristicile proiectului sau referitoare la 
caracteristicile anumitor planuri şi programe, avându-se în vedere calitatea preconizată a factorilor de 
mediu; 

⇒ Instalaţie = orice unitate tehnică staţionară, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, 
cu activităţile unităţii staţionare aflate pe acelaşi amplasament, care poate produce emisii şi efecte 
asupra mediului; 

⇒ Mediu = ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele 
caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi 
fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile 
materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului; 

⇒ Modificări semnificative = schimbări în funcţionarea unei instalaţii sau în modul de desfăşurare a unei 
activităţi care, după opinia autorităţii competente pentru protecţia mediului, poate avea un impact negativ 
semnificativ asupra oamenilor şi mediului; 

⇒ Monitorizarea mediului = supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării 
sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de 
calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, 
urmate de măsuri care se impun; 

⇒ Monument al naturii = specii de plante şi animale rare sau periclitate, arbori izolaţi, formaţiuni şi structuri 
geologice de interes ştiinţific sau peisagistic; 

⇒ Poluare = introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al unei activităţi desfăşurate de om, de 
substanţe, de vibraţii, de căldură şi / sau de zgomot în aer, în apă ori în sol, care pot aduce prejudicii 
sănătăţii umane sau calităţii mediului, care pot dăuna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau 
o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime; 

⇒ Poluant = orice substanţă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie (radiaţie 
electro-magnetică, ionizată, termică, fonică sau vibraţii) care, introdusă în mediu, modifică echilibrul 
constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale; 
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⇒ Prejudiciu = efect cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor, sau mediului, 
provocat de poluanţi, activităţi dăunătoare, accidente ecologice sau fenomene naturale periculoase; 

⇒ Resurse naturale = totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: 
resurse neregenerabile – minerale şi combustibili fosili, regenerabile – apa, aer, sol, flora, fauna 
sălbatică, şi permanente – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor; 

⇒ Risc ecologic potenţial = probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi 
determinate pe baza unui studiu de evaluare a riscului; 

⇒ Studiu de evaluare a impactului asupra mediului = lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice 
atestate conform legii, prin care se identifică cauzele şi efectele negative asupra mediului ale unor 
proiecte cu impact semnificativ în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului; 

⇒ Substanţă = orice element chimic şi orice compus al acestuia, cu excepţia substanţelor radioactive şi a 
organismelor modificate genetic, în înţelesul legislaţiei aflate în vigoare; 

⇒ Substanţe periculoase = orice substanţă sau preparat clasificat ca periculos de legislaţia specifică în 
domeniul substanţelor şi preparatelor chimice. 

 

ÎNTOCMIT, 
ing. Cătălin CEGUŞ 
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CAIET DE SARCINI NR.5: MASURI DE PROTECTIA MUNCII 
 

• Legea securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319/14.07.2006;  
• Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319/2006 aprobate 

prin H.G. nr.1425/11.10.2006;  
• Se vor respecta prescripţiile HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi 

sănătate la locul de muncă;  
• Se vor respecta prescripţiile HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locuri de muncă;  
• Se vor respecta prescripţiile HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

locuri de muncă. 
 
 

ÎNTOCMIT, 
ing. Cătălin CEGUŞ 
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CAIET DE SARCINI NR.6: 
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP 

Conform:  
● Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii actualizata cu Legea 177/2015. 
● H.G.R. nr. 766 din 21 noiembrie 1997 privind aprobarea “Regulamentului privind calitatea în 
construcţii publicată în M.O. nr. 352 din 10.12.1997”. 
● Ordinul nr. 57/N din 18.08.1995 pentru aprobarea “Normativului privind urmărirea comportării în 
timp a construcţiilor indicativ P130-90”. 
 

Nr. 
crt. 

Element 
urmărit 

Modul de 
observare 

Fenomen 
urmărit 

Mijloace 
sau 

dispozitive 

Periodicitate Componenţa 
comisiei 

Document 
încheiat 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Imbrăcăminţi 

asfaltice 
Vizual Fisuri 

Crăpături 
Faianţări 
deplasări la 
rosturi 

- ap. foto 
- ruletă 
- dreptar 
- teodolit 

Anual şi după 
evenimente 
deosebite (viituri, 
accidente, etc.) 

Administrator 
(min. 3 
persoane din 
care una cu 
studii 
superioare) 

Raport 
din ..... 

 
INSTRUCŢIUNI TEHNICE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR, EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI 
REPARAŢIILE, INSTRUCŢIUNI PENTRU  URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP 

1. Pe perioada existenţei construcţiile, fenomenele enumerate se vor urmări prin observaţii vizuale 
şi cu dispozitive simple de măsură. 

2. Se vor urmări în mod deosebit părţile expuse deteriorării (rosturi, fundaţii, parte carosabilă). 
3. Datele din verificările periodice se vor păstra în fişe şi fişiere de către beneficiarul lucrării şi va 

propune măsuri de remediere în condiţiile apariţiei unor evenimente deosebite respectiv: 
- accidente de circulaţie; 
- explozii; 
- transporturi agabaritice; 
- apariţia de deformaţii vizibile; 
- inundaţii, cutremure; 
- alunecări de teren; 
- incendii provocate de rezervoare de combustibil amplasate în sau peste limita de siguranţă; 

Administratorul lucrării va chema proiectantul şi împreună vor propune măsuri de remediere urgente şi 
ulterioare. 
 Evenimentele produse pe parcursul exploatării, vor fi consemnate în rapoarte care în mod obligatoriu vor 
fi ataşate la cartea construcţiei. 
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Recomandări pentru exploatare 
a. Evitarea supraîncărcării construcţiilor cu sarcini suplimentare faţă de cele luate în calcul la proiectare. 
b. Sunt interzise intervenţii asupra structurii construcţiilor fără acordul specialiştilor. 

Recomandări pentru întreţinere 
  Modalităţi de acţiune pe care trebuie să le adopte beneficiarul în cazul fisurilor la construcţii. 
 Se va proceda astfel: 

- se vor investiga fisurile pentru a se vedea dacă sunt de suprafaţă. In cazul în care fisurile sunt în 
profunzimea elementului de construcţie se va solicita prezenţa expertului pentru a decide soluţia de 
remediere. 

- Se vor identifica şi numerota crăpăturile, fisurile, făcându-se releveu cu poziţia, traseele, 
deschiderea, lungimea şi adâncimea acestora. Nota de constatare care cuprinde schiţa degradărilor 
se va anexa la „Jurnalul evenimentelor” iar un exemplar al acestuia va fi trimis expertului pentru 
stabilirea soluţiei de remediere. 

- Se vor monta repere (martori de sticlă fixaţi cu ipsos) pe elementele respective în dreptul fisurilor, 
urmărindu-se cu ajutorul lor evoluţia degradărilor. 

- Evoluţia fisurilor şi crăpăturilor se va urmări perioadic, constatările trecându-se în „Jurnalul 
evenimentelor” în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate (măsurarea mărimii deschiderii şi 
întinderii acesteia). 

Nota de constatare întocmită cu ocazia reviziilor va fi controlată şi vizată de către conducătorul unităţii în 
termen de cel mult 3 zile de la efectuarea fiecărei revizii şi va fi anexată la „Jurnalul evenimentelor”. 

Modalităţile de acţiune pe care trebuie să le adopte beneficiarul construcţiile ce fac obiectul 
prezentei documentaţii. 

Se va proceda astfel: 
- prin examinare vizuală se apreciază starea platformelor a straturilor şi a pantelor acestora. 
- fisuri, zone sfărâmicioase. 
Uneltele manuale necesare observării vizuale sunt: 
- binoclu 
- lupa gradată pentru verificarea grosimii fisurilor în elementele de beton 
- metru (ruleta) 
- ciocan şi dalta 
- fir cu plumb 
- lanterna cu acumulatori sau baterii 

Recomandări pentru lucrări planificate 
Întreţinerea în timp a lucrărilor de de acest tip este o activitate ce trebuie integrată în sistemul general de 
control şi menţinere a siguranţei construcţiilor. 

Obiectivele activităţii de întreţinere sunt: constatarea, prevenirea şi documentarea. Neglijarea oricăreia 
dintre ele diminuează eficienţa întregii activităţi. 

Activitatea de întreţinere a construcţiilor acoperă întreaga perioadă de existenţă de la execuţie până la 
demolare. 

Este obligatoriu ca remedierea deteriorărilor să fie însoţită de eliminarea cauzelor care le-au produs. Nici 
o situaţie nu se consideră rezolvată dacă nu s-au determinat cauzele fenomenelor de degradare şi nu au fost 
luate măsuri pentru asigurarea rezistenţei construcţiilor. 
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Se are întotdeauna în vedere ca un fenomen de degradare sau deteriorare a construcţiilorr în ansamblu 
sau a elementelor unei construcţii poate fi efectul unor cauze diferite sau multiple, de la caz la caz. 
 Este obligatorie evidenţa completă a tuturor evenimentelor din existenţa construcţiilor.Nu este permisă 
mascarea în vreun fel a manifestărilor ce semnalizează apariţia unor fenomene de degradare sau de deteriorare 
a construcţiei sau a unor elemente ale acesteia (fisuri). 

Este fundamentală asigurarea colectării şi conservării datelor de referinţă. 
Interpretarea primară (imediată) a observaţiilor se face de către beneficiar la determinarea directă a 

acestora. 
Intreţinerea se va efectua prin revizii. 
Reviziile pot fi: 
- curente; 
- operative; 
- periodice. 
Reviziile curente au ca scop controlul condiţiilor de exploatare şi observarea apariţiei unor fenomene 

semnificative pentru starea şi comportarea construcţiilor sau a părţilor componente ale acestora. Ele se 
organizează astfel încât în cursul unei săptămâni să fie inspectate toate obiectele de construcţie (alei, rigole). 

Reviziile periodice sunt cele trimestriale şi anuale, programate înaintea planurilor de măsuri trimestriale 
şi anuale. 

Reviziile operative au loc imediat după fenomene naturale (inundaţii, cutremur) sau avarii tehnologice, 
pentru stabilirea nivelului de gravitatea a deteriorărilor. 

Constatările făcute în cadrul activităţii de întreţinere în timp a construcţiilor se vor înscrie în Jurnalul 
evenimentelor ataşat la Cartea Tehnică a Construcţiilor.   
 Organele de revizie şi control au obligativitatea observării atente şi detaliate a stării construcţiilor. 
 Ele răspund de trecerea neobservată a unor situaţii şi fenomene capabile să afecteze siguranţa şi 
funcţionalitatea construcţiilor. 
 În urma stabilirii concluziilor finale ale investigaţiilor, în oricare din situaţiile de mai sus, se stabilesc 
măsurile de instituire a urmăririi speciale sau de intervenţie, propuse de proiectant, specialist sau expert şi 
aprobate de conducerea tehnică a unităţii. 
 În cazul apariţiei unor deteriorări majore, cu evoluţie rapidă, se iau măsuri de punere în siguranţă a vieţii 
oamenilor, de avertizare a personalului de decizie şi organizarea unei inspecţii extinse operative sub coordonarea 
unui specialist. 
 Planificarea lucrărilor de reparaţii sau consolidare va fi făcută în funcţie de nivelul de gravitate al 
degradărilor. 
 Stabilirea nivelului de gravitate al fiecărei degradări posibile. 
 Pentru stabilirea nivelului de gravitate al fiecărei degradări posibile considerăm că sunt satisfăcătoare 
următoarele niveluri: 
 Nivelul I – cuprinde degradări ca urmare a exploatării normale şi care nu periclitează siguranţa 
construcţiilor lor, au o evoluţie lentă şi se rezolvă prin lucrări de întreţinere şi reparaţii (remedierea lor poate dura 
şi un an). 
 Nivelul II – degradări ca urmare a exploatării normale care, la data observaţiei nu periclitează siguranţa 
construcţiilor, dar care au o evoluţie rapidă (constituie remedieri de urgenţă, ce trebuie efectuate în anul de 
observaţie prin lucrări de întreţinere şi reparaţii). 
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        Nivelul III – degradări ca urmare a unor acţiuni accidentale sau ca urmare a agresivităţii mediului s.a., ce 
pun în pericol imediat ori în termen foarte scurt siguranţa acceselor (necesită intervenţii în exploatare de 
întreţinere, de reparaţii ori de reducere la parametri din proiect, fundamentate de expertize tehnice). 

 Legislaţie 

- Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea în construcţii 
- HGR 766/1997 – Hotărâre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii 
- P130/1999 – MLPAT 109/N/01.08.1997 – BC4/1998 – Normativ privind urmărirea comportării în timp 

a construcţiilor. 
 
Recepţia şi cartea construcţiei 
HG nr.343/2017 -,, REGULAMENTUL PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 
AFERENTE ACESTORA ". 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
ing. Cătălin CEGUŞ 
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„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, 
IN ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMT” 

 

TRASARE LUCRARI – VOLUMUL 3 

 
 
 

Beneficiar: ORASUL ROZNOV, JUD. NEAMT 
Proiectant: PROIECT GROUP S.R.L. PIATRA NEAMT 
Faza: PROIECT TEHNIC, CAIETE DE SARCINI, DETALII DE 

EXECUTIE 
Cod proiect: D002.2.2020 

 
 

~MARTIE 2020~ 
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COLECTIV   ELABORARE: 

 

ŞEF PROIECT: 
  ing. Catalin CEGUS            

 
 
 
 

Proiectant: 
ing. Emilian BICIUSCA        

 
 
 
 
 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii: 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800,  
IN ORASUL ROZNOV, JUDETUL NEAMT” 

1.2 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): 
ŢARA: ROMANIA 
REGIUNEA: 1 NORD - EST 
JUDEŢUL: NEAMT 
ORASUL: ROZNOV 
DRUMURI / STRAZI DC 108, KM 0+000 – 1+800 / Strada Zorilor; Strada Fermei 
TIP LUCRARI COVOR ASFALTIC 

 
1.3. Ordonator principal de credite/investitor: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.4. Investitorul: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.5. Beneficiarul investitiei: 
ORASUL ROZNOV, judetul NEAMT, prin primar IONEL CIUBOTARU 
1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie: 

Proiectant general PROIECT GROUP SRL - contract de prestari servicii nr. 2533/16.03.2020 
 COD CAEN: Activitate principala: 7112 – Activităţi de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 
 
Prezenta Documentatie a PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE este elaborata pe baza cerinţelor temei de 
proiectare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 
cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitie finantate din fonduri 
publice;  
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TRASARE AXE PROIECTATE 
 
COD Pichet km X Y Cota proiect Cota teren Diferente(m) 
C.L. 1 0+000.00 615850.40 593590.25 269.32 269.28 0.04 
C.L. 2 0+020.00 615865.23 593603.67 269.21 269.17 0.04 
C.L. 3 0+040.00 615880.05 593617.10 269.14 269.10 0.04 
C.L. 4 0+060.00 615895.02 593630.36 269.11 269.07 0.04 
C.L. 5 0+080.00 615910.26 593643.31 269.19 269.15 0.04 
C.L. 6 0+100.00 615925.51 593656.25 269.37 269.34 0.04 
C.L. 7 0+120.00 615940.76 593669.19 269.81 269.78 0.04 
C.L. 8 0+140.00 615956.00 593682.14 270.44 270.41 0.04 
C.L. 9 0+160.00 615971.10 593695.26 270.88 270.84 0.04 
C.L. 10 0+180.00 615985.97 593708.63 270.50 270.46 0.04 
C.L. 11 0+200.00 616000.63 593722.24 270.16 270.12 0.04 
C.L. 12 0+220.00 616015.20 593735.93 270.06 270.02 0.04 
C.L. 13 0+240.00 616029.77 593749.63 270.06 270.02 0.04 
C.L. 14 0+260.00 616044.35 593763.33 269.96 269.92 0.04 
C.L. 15 0+280.00 616058.55 593777.40 269.88 269.84 0.04 
C.L. 16 0+300.00 616072.61 593791.63 269.79 269.76 0.04 
C.L. 17 0+320.00 616086.79 593805.73 269.76 269.72 0.04 
C.L. 18 0+340.00 616101.09 593819.72 269.74 269.70 0.04 
C.L. 19 0+360.00 616115.39 593833.70 269.71 269.67 0.04 
C.L. 20 0+380.00 616129.69 593847.68 269.73 269.69 0.04 
C.L. 21 0+400.00 616143.90 593861.75 269.71 269.68 0.04 
C.L. 22 0+420.00 616158.10 593875.84 269.78 269.74 0.04 
C.L. 23 0+440.00 616172.29 593889.93 269.94 269.90 0.04 
C.L. 24 0+460.00 616186.49 593904.02 270.01 269.97 0.04 
C.L. 25 0+480.00 616200.69 593918.10 270.07 270.03 0.04 
C.L. 26 0+500.00 616214.88 593932.19 270.14 270.10 0.04 
C.L. 27 0+520.00 616229.08 593946.28 270.22 270.18 0.04 
C.L. 28 0+540.00 616243.27 593960.37 270.17 270.13 0.04 
C.L. 29 0+560.00 616257.47 593974.46 270.13 270.10 0.04 
C.L. 30 0+580.00 616271.66 593988.55 270.17 270.13 0.04 
C.L. 31 0+600.00 616285.86 594002.63 270.44 270.40 0.04 
C.L. 32 0+620.00 616300.02 594016.76 270.54 270.50 0.04 
C.L. 33 0+640.00 616314.16 594030.90 270.57 270.53 0.04 
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COD Pichet km X Y Cota proiect Cota teren Diferente(m) 
C.L. 34 0+660.00 616328.31 594045.04 270.58 270.54 0.04 
C.L. 35 0+700.00 616356.20 594073.71 270.61 270.57 0.04 
C.L. 36 0+720.00 616370.03 594088.16 270.66 270.62 0.04 
C.L. 37 0+740.00 616384.11 594102.36 270.69 270.66 0.04 
C.L. 38 0+760.00 616398.19 594116.56 270.75 270.71 0.04 
C.L. 39 0+780.00 616412.28 594130.76 270.82 270.79 0.04 
C.L. 40 0+800.00 616426.36 594144.96 270.87 270.83 0.04 
C.L. 41 0+820.00 616440.53 594159.07 270.94 270.90 0.04 
C.L. 42 0+840.00 616454.71 594173.18 271.01 270.97 0.04 
C.L. 43 0+860.00 616468.89 594187.28 271.08 271.04 0.04 
C.L. 44 0+880.00 616483.09 594201.36 271.16 271.12 0.04 
C.L. 45 0+900.00 616497.65 594215.07 271.17 271.13 0.04 
C.L. 46 0+920.00 616512.06 594228.95 271.21 271.17 0.04 
C.L. 47 0+940.00 616526.41 594242.87 271.27 271.23 0.04 
C.L. 48 0+960.00 616540.77 594256.80 271.29 271.25 0.04 
C.L. 49 0+980.00 616555.13 594270.72 271.30 271.26 0.04 
C.L. 50 1+000.00 616569.48 594284.65 271.31 271.27 0.04 
C.L. 51 1+020.00 616583.84 594298.57 271.33 271.29 0.04 
C.L. 52 1+040.00 616598.19 594312.50 271.35 271.31 0.04 
C.L. 53 1+060.00 616612.55 594326.42 271.37 271.33 0.04 
C.L. 54 1+080.00 616626.90 594340.35 271.39 271.35 0.04 
C.L. 55 1+100.00 616641.26 594354.27 271.38 271.35 0.04 
C.L. 56 1+120.00 616655.62 594368.20 271.45 271.42 0.04 
C.L. 57 1+140.00 616671.33 594380.47 271.40 271.36 0.04 
C.L. 58 1+160.00 616689.84 594387.88 271.35 271.31 0.04 
C.L. 59 1+180.00 616709.14 594393.13 271.63 271.59 0.04 
C.L. 60 1+200.00 616728.44 594398.37 272.03 271.99 0.04 
C.L. 61 1+220.00 616747.68 594403.82 272.61 272.58 0.04 
C.L. 62 1+240.00 616766.90 594409.36 272.92 272.88 0.04 
C.L. 63 1+260.00 616786.12 594414.90 272.99 272.95 0.04 
C.L. 64 1+280.00 616805.33 594420.43 272.94 272.90 0.04 
C.L. 65 1+300.00 616824.55 594425.97 272.51 272.47 0.04 
C.L. 66 1+320.00 616843.63 594431.98 272.13 272.09 0.04 
C.L. 67 1+340.00 616862.82 594437.60 271.96 271.92 0.04 
C.L. 68 1+360.00 616882.01 594443.22 271.92 271.89 0.04 
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COD Pichet km X Y Cota proiect Cota teren Diferente(m) 
C.L. 69 1+380.00 616901.07 594449.27 271.85 271.81 0.04 
C.L. 70 1+400.00 616919.02 594458.05 271.87 271.83 0.04 
C.L. 71 1+420.00 616935.51 594469.34 271.98 271.94 0.04 
C.L. 72 1+440.00 616951.78 594480.98 272.06 272.02 0.04 
C.L. 73 1+460.00 616968.04 594492.62 272.11 272.07 0.04 
C.L. 74 1+480.00 616984.31 594504.26 272.23 272.19 0.04 
C.L. 75 1+500.00 617000.57 594515.89 272.34 272.30 0.04 
C.L. 76 1+520.00 617016.84 594527.53 272.34 272.30 0.04 
C.L. 77 1+540.00 617032.99 594539.33 272.34 272.30 0.04 
C.L. 78 1+560.00 617049.04 594551.26 272.37 272.33 0.04 
C.L. 79 1+580.00 617065.10 594563.18 272.49 272.45 0.04 
C.L. 80 1+600.00 617081.15 594575.11 272.54 272.51 0.04 
C.L. 81 1+620.00 617097.21 594587.03 272.55 272.52 0.04 
C.L. 82 1+640.00 617113.27 594598.96 272.53 272.49 0.04 
C.L. 83 1+660.00 617129.32 594610.88 272.51 272.47 0.04 
C.L. 84 1+680.00 617145.38 594622.81 272.52 272.48 0.04 
C.L. 85 1+700.00 617161.43 594634.73 272.54 272.51 0.04 
C.L. 86 1+720.00 617177.49 594646.65 272.51 272.47 0.04 
C.L. 87 1+740.00 617193.55 594658.58 272.55 272.52 0.04 
C.L. 88 1+760.00 617209.60 594670.50 272.64 272.60 0.04 
C.L. 89 1+780.00 617225.66 594682.43 272.75 272.72 0.04 
C.L. 90 1+800.00 617241.72 594694.35 272.90 272.86 0.04 
C.L. 91 1+808.02 617248.15 594699.13 272.99 272.95 0.04 
LEB 92 0+000.00 615845.90 593595.21 269.35 269.31 0.04 
LEB 93 0+020.00 615863.47 593605.61 269.14 269.16 -0.02 
LEB 94 0+040.00 615878.54 593618.76 269.08 269.08 0.00 
LEB 95 0+060.00 615893.43 593632.23 269.05 269.04 0.01 
LEB 96 0+080.00 615908.55 593645.32 269.12 269.26 -0.15 
LEB 97 0+100.00 615923.80 593658.26 269.31 269.55 -0.24 
LEB 98 0+120.00 615939.06 593671.20 269.75 269.83 -0.09 
LEB 99 0+140.00 615954.40 593684.01 270.38 270.40 -0.02 
LEB 100 0+160.00 615969.71 593696.83 270.82 270.86 -0.04 
LEB 101 0+180.00 615984.20 593710.56 270.43 270.46 -0.03 
LEB 102 0+200.00 615998.70 593724.29 270.08 270.13 -0.05 
LEB 103 0+220.00 616013.21 593738.05 269.99 270.02 -0.04 
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COD Pichet km X Y Cota proiect Cota teren Diferente(m) 
LEB 104 0+240.00 616027.64 593751.90 269.98 269.98 0.01 
LEB 105 0+260.00 616042.35 593765.45 269.89 269.84 0.05 
LEB 106 0+280.00 616056.46 593779.47 269.81 269.77 0.04 
LEB 107 0+300.00 616070.64 593793.58 269.73 269.69 0.03 
LEB 108 0+320.00 616084.95 593807.61 269.70 269.72 -0.03 
LEB 109 0+340.00 616099.33 593821.51 269.67 269.70 -0.02 
LEB 110 0+360.00 616113.82 593835.30 269.66 269.63 0.03 
LEB 111 0+380.00 616127.89 593849.52 269.67 269.63 0.04 
LEB 112 0+400.00 616142.10 593863.57 269.65 269.67 -0.02 
LEB 113 0+420.00 616156.32 593877.63 269.72 269.77 -0.05 
LEB 114 0+440.00 616170.43 593891.81 269.88 269.87 0.00 
LEB 115 0+460.00 616184.53 593905.99 269.94 269.93 0.02 
LEB 116 0+480.00 616198.77 593920.04 270.00 269.95 0.05 
LEB 117 0+500.00 616213.00 593934.09 270.07 270.00 0.07 
LEB 118 0+520.00 616227.32 593948.06 270.16 270.15 0.01 
LEB 119 0+540.00 616241.57 593962.08 270.11 270.16 -0.05 
LEB 120 0+560.00 616255.91 593976.03 270.08 270.13 -0.06 
LEB 121 0+580.00 616270.07 593990.15 270.11 270.17 -0.06 
LEB 122 0+600.00 616284.16 594004.34 270.38 270.38 0.00 
LEB 123 0+620.00 616298.10 594018.68 270.47 270.40 0.07 
LEB 124 0+640.00 616312.13 594032.93 270.50 270.43 0.07 
LEB 125 0+660.00 616326.42 594046.93 270.51 270.49 0.02 
LEB 126 0+700.00 616354.12 594075.68 270.54 270.56 -0.02 
LEB 127 0+720.00 616367.87 594090.30 270.58 270.56 0.02 
LEB 128 0+740.00 616382.05 594104.40 270.62 270.61 0.01 
LEB 129 0+760.00 616396.25 594118.48 270.68 270.70 -0.02 
LEB 130 0+780.00 616410.39 594132.63 270.76 270.79 -0.03 
LEB 131 0+800.00 616424.42 594146.88 270.80 270.84 -0.04 
LEB 132 0+820.00 616438.47 594161.14 270.87 270.90 -0.03 
LEB 133 0+840.00 616452.57 594175.33 270.93 270.95 -0.02 
LEB 134 0+860.00 616466.72 594189.46 271.00 271.00 0.00 
LEB 135 0+880.00 616481.12 594203.45 271.09 271.06 0.03 
LEB 136 0+900.00 616495.70 594217.15 271.10 271.10 0.00 
LEB 137 0+920.00 616510.09 594230.97 271.14 271.13 0.00 
LEB 138 0+940.00 616524.38 594244.97 271.20 271.18 0.02 
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COD Pichet km X Y Cota proiect Cota teren Diferente(m) 
LEB 139 0+960.00 616538.86 594258.77 271.22 271.17 0.05 
LEB 140 0+980.00 616553.25 594272.65 271.23 271.18 0.05 
LEB 141 1+000.00 616567.54 594286.65 271.24 271.22 0.02 
LEB 142 1+020.00 616581.79 594300.68 271.26 271.26 0.00 
LEB 143 1+040.00 616596.07 594314.68 271.27 271.29 -0.01 
LEB 144 1+060.00 616610.47 594328.57 271.30 271.28 0.02 
LEB 145 1+080.00 616625.09 594342.21 271.32 271.28 0.04 
LEB 146 1+100.00 616639.77 594355.81 271.33 271.29 0.04 
LEB 147 1+120.00 616653.73 594370.14 271.39 271.40 -0.01 
LEB 148 1+140.00 616669.37 594383.88 271.30 271.35 -0.06 
LEB 149 1+160.00 616689.15 594390.41 271.29 271.28 0.01 
LEB 150 1+180.00 616708.42 594395.76 271.56 271.55 0.01 
LEB 151 1+200.00 616727.69 594401.11 271.95 271.97 -0.02 
LEB 152 1+220.00 616746.80 594406.89 272.53 272.57 -0.04 
LEB 153 1+240.00 616765.90 594412.81 272.83 272.91 -0.09 
LEB 154 1+260.00 616785.11 594418.38 272.90 272.95 -0.06 
LEB 155 1+280.00 616804.26 594424.17 272.84 272.92 -0.08 
LEB 156 1+300.00 616823.59 594429.31 272.42 272.43 -0.01 
LEB 157 1+320.00 616842.86 594434.61 272.06 272.00 0.06 
LEB 158 1+340.00 616862.00 594440.40 271.89 271.81 0.08 
LEB 159 1+360.00 616881.11 594446.32 271.84 271.75 0.10 
LEB 160 1+380.00 616899.89 594452.30 271.77 271.70 0.06 
LEB 161 1+400.00 616917.35 594460.84 271.79 271.80 -0.01 
LEB 162 1+420.00 616933.68 594471.90 271.90 271.80 0.10 
LEB 163 1+440.00 616950.17 594483.22 271.99 271.96 0.03 
LEB 164 1+460.00 616966.62 594494.61 272.05 271.98 0.08 
LEB 165 1+480.00 616982.68 594506.52 272.16 272.13 0.03 
LEB 166 1+500.00 616998.98 594518.11 272.27 272.27 0.00 
LEB 167 1+520.00 617015.22 594529.79 272.27 272.24 0.03 
LEB 168 1+540.00 617031.27 594541.64 272.27 272.24 0.03 
LEB 169 1+560.00 617047.20 594553.74 272.29 272.30 -0.01 
LEB 170 1+580.00 617063.12 594565.84 272.41 272.36 0.04 
LEB 171 1+600.00 617079.18 594577.76 272.46 272.43 0.03 
LEB 172 1+620.00 617095.41 594589.46 272.48 272.46 0.02 
LEB 173 1+640.00 617111.45 594601.39 272.45 272.46 -0.01 



 

 

P  R  O  I  E  C  T   G  R  O  U  P    S . R . L .  
 

    ORC : J27/729/2002; CIF : RO 15078822 – email:officeproiectgroup@gmail.com 
    Piatra Neamţ,Str.Privighetorii nr.14, ROMÂNIA – tel.0740.313.874 
    Conturi curente : RO60TREZ4915069XXX001567 - Trezoreria Mun.Piatra Neamt ; 
                                RO63BTRL0280G90841XX -         Banca Transilvania P.Neamt. 

 

 
Reciprocal respect, confidence, engagement and pliancy 

                                                                      @ PROIECT GROUP 2020 

 

 

PROIECTARE • CONSULTANTA & ASISTENTA TEHNICA  • SUPERVIZARE • LUCRARI DE CONSTRUCTII • SIGURANTA RUTIERA 
DESIGN • Technical adviced & Suport • Engineering • CONSTRUCTION WORKS • ROAD SAFETY 

 

  
 

Acest proiect este proprietatea intelectuala a PROIECT GROUP 
SRL, orice reproducere sau copiere fara acordul prealabil al 
societatii este interzisa si se va pedepsi conform legii. 

„COVOR ASFALTIC DC 108, KM 0+000 – 1+800, IN ORASUL 
ROZNOV, JUDETUL NEAMT"  -  VOL.3 TRASARE LUCRARI -  

Pag. 73 
Proiect nr. D002/2020 
Contr. nr.2533/16.03.2020 

 
 

COD Pichet km X Y Cota proiect Cota teren Diferente(m) 
LEB 174 1+660.00 617127.59 594613.22 272.44 272.41 0.03 
LEB 175 1+680.00 617143.58 594625.23 272.44 272.40 0.04 
LEB 176 1+700.00 617159.74 594637.01 272.50 272.46 0.04 
LEB 177 1+720.00 617175.67 594649.10 272.52 272.48 0.04 
LEB 178 1+740.00 617191.89 594660.81 272.58 272.54 0.04 
LEB 179 1+760.00 617208.02 594672.63 272.63 272.59 0.04 
LEB 180 1+780.00 617224.10 594684.53 272.73 272.69 0.04 
LEB 181 1+800.00 617240.19 594696.41 272.84 272.83 0.01 
LEB 182 1+808.02 617246.68 594701.11 272.92 272.89 0.03 
REB 183 0+000.00 615851.07 593589.51 269.30 269.30 -0.01 
REB 184 0+020.00 615867.01 593601.70 269.14 269.15 -0.01 
REB 185 0+040.00 615882.09 593614.85 269.06 269.06 0.00 
REB 186 0+060.00 615896.82 593628.24 269.04 269.03 0.01 
REB 187 0+080.00 615912.12 593641.12 269.11 269.14 -0.02 
REB 188 0+100.00 615927.45 593653.97 269.30 269.33 -0.03 
REB 189 0+120.00 615942.57 593667.06 269.74 269.75 0.00 
REB 190 0+140.00 615958.07 593679.72 270.36 270.38 -0.01 
REB 191 0+160.00 615972.63 593693.52 270.82 270.87 -0.05 
REB 192 0+180.00 615987.68 593706.76 270.44 270.46 -0.02 
REB 193 0+200.00 616002.25 593720.51 270.10 270.08 0.02 
REB 194 0+220.00 616016.78 593734.26 270.00 270.03 -0.03 
REB 195 0+240.00 616031.15 593748.17 270.01 270.17 -0.16 
REB 196 0+260.00 616045.98 593761.59 269.90 269.88 0.02 
REB 197 0+280.00 616060.45 593775.53 269.81 269.78 0.04 
REB 198 0+300.00 616074.89 593789.37 269.71 269.68 0.04 
REB 199 0+320.00 616089.56 593802.90 269.66 269.59 0.07 
REB 200 0+340.00 616103.10 593817.66 269.66 269.66 0.01 
REB 201 0+360.00 616117.54 593831.50 269.63 269.61 0.02 
REB 202 0+380.00 616131.93 593845.40 269.65 269.61 0.05 
REB 203 0+400.00 616146.15 593859.48 269.63 269.64 -0.01 
REB 204 0+420.00 616160.32 593873.60 269.70 269.70 0.00 
REB 205 0+440.00 616174.58 593887.63 269.86 269.84 0.02 
REB 206 0+460.00 616188.67 593901.82 269.94 269.90 0.03 
REB 207 0+480.00 616202.73 593916.04 270.00 269.97 0.03 
REB 208 0+500.00 616216.82 593930.24 270.07 270.06 0.01 
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COD Pichet km X Y Cota proiect Cota teren Diferente(m) 
REB 209 0+520.00 616231.01 593944.34 270.15 270.15 0.01 
REB 210 0+540.00 616244.99 593958.64 270.11 270.12 -0.01 
REB 211 0+560.00 616258.95 593972.97 270.08 270.14 -0.06 
REB 212 0+580.00 616273.24 593986.96 270.11 270.13 -0.01 
REB 213 0+600.00 616287.75 594000.74 270.37 270.41 -0.04 
REB 214 0+620.00 616301.83 594014.95 270.47 270.37 0.10 
REB 215 0+640.00 616315.90 594029.16 270.51 270.48 0.03 
REB 216 0+660.00 616329.99 594043.36 270.52 270.40 0.11 
REB 217 0+700.00 616357.96 594072.04 270.55 270.56 -0.01 
REB 218 0+720.00 616371.92 594086.28 270.59 270.58 0.01 
REB 219 0+740.00 616385.91 594100.57 270.63 270.60 0.03 
REB 220 0+760.00 616399.87 594114.89 270.69 270.64 0.04 
REB 221 0+780.00 616414.01 594129.04 270.76 270.70 0.06 
REB 222 0+800.00 616428.21 594143.12 270.80 270.78 0.03 
REB 223 0+820.00 616442.22 594157.38 270.88 270.86 0.02 
REB 224 0+840.00 616456.48 594171.40 270.95 270.94 0.00 
REB 225 0+860.00 616470.76 594185.40 271.01 271.01 0.00 
REB 226 0+880.00 616484.91 594199.43 271.09 271.03 0.06 
REB 227 0+900.00 616499.27 594213.35 271.11 271.06 0.05 
REB 228 0+920.00 616513.87 594227.07 271.14 271.08 0.06 
REB 229 0+940.00 616528.21 594241.02 271.21 271.05 0.16 
REB 230 0+960.00 616542.48 594255.03 271.23 271.17 0.05 
REB 231 0+980.00 616556.79 594269.00 271.24 271.20 0.03 
REB 232 1+000.00 616571.16 594282.92 271.25 271.18 0.07 
REB 233 1+020.00 616585.59 594296.77 271.27 271.19 0.08 
REB 234 1+040.00 616600.03 594310.61 271.28 271.18 0.10 
REB 235 1+060.00 616614.41 594324.50 271.30 271.21 0.09 
REB 236 1+080.00 616628.78 594338.42 271.32 271.29 0.03 
REB 237 1+100.00 616643.45 594352.02 271.30 271.37 -0.07 
REB 238 1+120.00 616657.93 594365.81 271.37 271.37 0.00 
REB 239 1+140.00 616672.84 594377.85 271.32 271.36 -0.04 
REB 240 1+160.00 616690.73 594384.59 271.27 271.27 0.00 
REB 241 1+180.00 616709.96 594390.09 271.55 271.46 0.09 
REB 242 1+200.00 616729.20 594395.58 271.95 271.92 0.03 
REB 243 1+220.00 616748.46 594401.12 272.54 272.53 0.01 
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COD Pichet km X Y Cota proiect Cota teren Diferente(m) 
REB 244 1+240.00 616767.70 594406.59 272.85 272.89 -0.05 
REB 245 1+260.00 616786.96 594411.98 272.91 272.94 -0.03 
REB 246 1+280.00 616806.22 594417.35 272.86 272.85 0.00 
REB 247 1+300.00 616825.39 594423.08 272.43 272.29 0.14 
REB 248 1+320.00 616844.53 594428.91 272.05 272.00 0.05 
REB 249 1+340.00 616863.54 594435.16 271.90 271.90 0.00 
REB 250 1+360.00 616882.57 594441.31 271.87 271.86 0.02 
REB 251 1+380.00 616901.60 594447.90 271.81 271.79 0.02 
REB 252 1+400.00 616919.97 594456.44 271.82 271.77 0.05 
REB 253 1+420.00 616937.36 594466.76 271.90 271.79 0.11 
REB 254 1+440.00 616953.57 594478.48 271.98 271.89 0.09 
REB 255 1+460.00 616969.81 594490.15 272.04 272.05 -0.01 
REB 256 1+480.00 616986.11 594501.73 272.15 272.12 0.03 
REB 257 1+500.00 617002.29 594513.50 272.27 272.23 0.04 
REB 258 1+520.00 617018.42 594525.32 272.27 272.25 0.02 
REB 259 1+540.00 617034.53 594537.25 272.27 272.34 -0.07 
REB 260 1+560.00 617050.75 594548.96 272.29 272.37 -0.07 
REB 261 1+580.00 617067.05 594560.56 272.41 272.46 -0.05 
REB 262 1+600.00 617083.21 594572.33 272.46 272.41 0.05 
REB 263 1+620.00 617099.32 594584.20 272.47 272.46 0.00 
REB 264 1+640.00 617115.23 594596.31 272.44 272.46 -0.01 
REB 265 1+660.00 617131.14 594608.43 272.44 272.38 0.06 
REB 266 1+680.00 617147.05 594620.56 272.45 272.37 0.07 
REB 267 1+700.00 617163.16 594632.40 272.47 272.43 0.04 
REB 268 1+720.00 617179.26 594644.27 272.43 272.39 0.04 
REB 269 1+740.00 617195.20 594656.35 272.48 272.48 0.00 
REB 270 1+760.00 617211.30 594668.22 272.56 272.55 0.02 
REB 271 1+780.00 617227.43 594680.04 272.68 272.65 0.03 
REB 272 1+800.00 617243.54 594691.90 272.82 272.79 0.03 
REB 273 1+808.02 617249.95 594696.71 272.91 272.85 0.06 

CL – AXA PROIECTATA; 
LEB – MARGINE STANGA PROIECTATA; 
REB – MARGINE DREAPTA PROIECTATA. 
 
ÎNTOCMIT, 
ing. Cătălin CEGUŞ 




