S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
Caras-Severin , Resita, Str.Calea
Caransebesului , Nr.11, Sc.B, Ap.5
J 11/400/2006 C. U.I. RO 18662060 ,
Tel: 0355/423.622 ; 0728.315.325

CAIETE DE SARCINI
SI LISTE DE CANTITATI
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,
COMUNA GARNIC, JUD. CARAS-SEVERIN

PROIECT NR. 448 / 2022

Beneficiar : U.A.T. GARNIC, JUDETUL CARAS-SEVERIN
Proiectant : S.C.MANU CONSULTING S.R.L.
Reşiţa

SC MANU CONSULTING SRL
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNIC,
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Proiect nr.448/2022

FOAIE DE CAPĂT
Denumire proiect

:

AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE
PE DC49, COMUNA GARNIC,
JUD. CARAS-SEVERIN

Beneficiar

:

U.A.T. GARNIC, JUD. CARAS-SEVERIN

Proiectant

:

S.C.MANU CONSULTING S.R.L. Reşiţa
J11 / 400 / 2006

Proiect nr.

:

PROIECT NR. 448 / 2022

Faza

:

CAIETE DE SARCINI
SI LISTE DE CANTITATI

Administrator

: ing. Manu Gheorghe

….………..

Şef proiect

: ing. Manu Gheorghe

…...............

2

SC MANU CONSULTING SRL
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNIC,
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Proiect nr.448/2022

LISTA DE SEMNATURI

Şef proiect

: ing. Manu Gheorghe

..……………..

Proiectanti specialitate

: ing. Manu Gheorghe

.……………...

: ing. Apadean Andreea

..……………..

: Popa Alexandra

..……………..

Tehnoredactor

Intocmit
Popa Alexandra

3

SC MANU CONSULTING SRL
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNIC,
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Proiect nr.448/2022

BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE
Foaie de capăt
Lista de semnaturi
Borderou general
MEMORIU DE PREZENTARE
1. Date generale
2. Descrierea generala a lucrarilor
MEMORIU TEHNIC
1. Generalitati
2. Situatia actuala
3. Situatia proiectata
4. Lista principalelor standard, normative si reglementari tehnice in vigoare
CAIETE DE SARCINI - generalitati
Cap. 1 – Terasamente
Cap. 2 – Strat din piatra sparta
Cap. 3 – Masuri de protectie a muncii
Calculul cantitatilor de lucrari
Liste cu cantitatile de lucrari

pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 12
pag. 18
pag. 29
pag. 33
pag. 34

PIESE DESENATE
Plan de incadrare in zona ; sc %
Plan de amplasament;sc 1:1000

Pl. 1/01
Pl. 2/01

Intocmit
Popa Alexandra

4

SC MANU CONSULTING SRL
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNIC,
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Proiect nr.448/2022

MEMORIU DE PREZENTARE
1. DATE GENERALE:
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49, COMUNA GARNIC,
JUD. CARAS-SEVERIN
1.2. Amplasamentul:
Romania, judeţul Caraş-Severin, U.A.T. GARNIC
1.3. Titularul investitiei:
U.A.T. GARNIC, JUDETUL CARAS SEVERIN
1.4. Beneficiarul investitiei
U.A.T. GARNIC, JUDETUL CARAS SEVERIN
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:
SC MANU CONSULTING SRL – REŞITA
J11/400/2006
2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR
2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR
Prezenta documentatie trateaza amenajarea unor platforme pietruite de-a lungul
drumului comunal DC49, in comuna Garnic, jud. Caras-Severin, cumuland o suprafata de
1.390 mp.
Tabel platforme pietruite :
nr crt
1

Poz km
5+094

Poz ax
STANGA

Supraf. [mp]
90

2

5+810

STANGA

335

3

5+880

STANGA

130

4
5

7+545
7+590

DREAPTA
STANGA

620
215
1.390

TOTAL

a) AMPLASAMENTUL



Judeţul Caras-Severin.
Comuna GARNIC
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Situat în partea de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin se încadrează între
următoarele coordonate: 21o21’16”- 22 o 42’41” longitudine estică, 44 o 35’12” - 45o38’30”
latitudine nordică.
Comuna Gairnic, formata din satul Girnic si satul Padina Matei, este situata in partea
sudica a judetului Caras-Severin, in Clisura Dunarii, la o altitudine de 705 m fata de nivelul
marii si la o distanta de 150 km de orasul Resita.
Garnicul se invecineaza cu :
comuna Sichevita - 7 km
comuna Carbunari - 18 km
satul Ravensca - 15 km
satul Sfanta Elena - 14 km
satul Moldovita - 7 km
Panoramele foarte intinse asupra Dunarii ii invita pe turisti sa strabata aceste locuri,
traseele fiind marcate intre toate cele sase sate, trasee ce trec prin canioane frumoase, pe
langa cursuri de ape cu mici cascade, chei si mori de apa.
Teritoriul comunei prezinta un potential turistic bogat, fiind inclus in Rezervatia mixta
Valea Mare care are o suprafata de 1179 ha, face parte din Parcul National Portile de Fier si
este un areal protejat.
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei GIRNIC, este predominant deluros, cu
vegetatia bogata, compusa in mare parte din paduri de fag.
Din punct de vedere al accesibilităţii, teritoriul este strabatut de drumul judetean DJ 571
A Moldovita – Girnic – Sichevita – Gornea, care face legatura cu DN 57 A (care urmareste
cursul Dunarii).
Drumul comunal DC 49 face legătura între oraşul Moldova Nouă şi intersecţia cu DJ
571 A asigurând în acest fel legătura între centrul de comună Gîrnic, localitatea Padina Matei
şi oraşul Moldova Nouă, şi implicit la DN 57.
Acest traseu scurtează cu cca. 11 km accesul spre DN 57, faţă de actualul traseu prin
DJ 571 A şi DJ 571 prin Moldoviţa.
Facem menţiunea că accesul în zona Moldova Nouă se face numai prin DN 57,
neexistând cale ferată sau alte drumuri naţionale.
b) TOPOGRAFIA
Parcul Natural Porţile de Fier se suprapune, de la vest la est, următoarelor unităţi
majore de relief: Munţii Locvei, Munţii Almăjului, Munţii Mehedinţi şi Podişul Mehedinţi.
Munţii Locvei se întind de la Nera (în vest) până la Valea Cameniţei (în est). În cadrul
Parcului Natural Porţile de Fier ating o altitudine maximă de 545,7 m în vârful Poiana Lisa
(situat pe limita nordică), coborând treptat până în Valea Dunării şi Valea Nerei. Sunt alcătuiţi
din două zone distincte: o zonă cristalină (M. Radimnei, Gr. Posea, 1984) cu intruziuni
granitice în partea vestică şi o zonă sedimentară, calcaroasă, în partea estică.
În zona calcaroasă, relieful este alcătuit din culmi largi, ramificate şi platouri carstice
(Cărbunari, Sfânta Elena); apar doline cu adâncimi diferite (formate prin alinierea acestora dea lungul contactelor litologice şi tectonice), văi carstice seci, lapiezuri (îngropate parţial de
argile roşii) etc.În zona de contact dintre rocile cristaline şi cele sedimentare, în lungul unei
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importante linii de dislocaţie se insinuează corpurile intruzive de roci magmatice (banatite), pe
seama cărora s-au format zăcămintele de sulfuri complexe de la Moldova Nouă.
În partea de sud a Munţilor Locvei (între Valea Râlii şi Coronini) se desfăşoară
Depresiunea Moldova Nouă, un bazin de sedimentare miocen.
Morfologic, Depresiunea Moldova Nouă se suprapune în cea mai mare parte peste
formaţiunile neogene, deşi părţile periferice se dezvoltă şi pe cristalinul Munţilor Locvei. Aria
depresionară a permis formarea ostroavelor Kisiljevo cu lungime de circa 7 km (în apropierea
malului sârbesc) şi Calinovăţ cu o lungime de 1,0 km (în apropierea malului românesc).
La vest de localitatea Belobreşca, pe o distanţă de aproximativ 11 km în lungul Dunării
se evidenţiază o serie de depozite loessoide cuaternare, ce formează adevărate abrupturi,
unele fiind declarate rezervaţii naturale (Râpa cu lăstuni – loc de cuibărit pentru Riparia riparia
– lăstunul de casă). De altfel, în sectorul Belobreşca şi Coronini apar mai multe bazinete de
acumulare în zona de vărsare a văilor Locva, Radimna, Valea Mare şi Moldova.
Procesele actuale de modelare (şiroire, torenţialitate) au generat un microrelief
caracteristic de văi torenţiale cu aspect de mic canion, canalizate pe foste drumuri şi de
badlands pe versanţi.
În arealul localităţilor Sf. Elena, Girnic şi Padina Matei există un întins platou carstic
(Platoul Cărbunari), cu numeroase doline şi soluri favorabile culturilor agricole.
c) CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI
Clima
Din punct de vedere climatic zona studiată corespunde provinciei climatice continental
moderate, ţinutul climatic de dealuri şi altitudini medii, caracterizat de cantităţi de precipitaţii şi
regim de temperaturi moderate. Dispunerea amplasamentului în culoarul Dunării, îi conferă
particularităţile unui mezoclimat, in care se resimte influenţa unei clime blânde cu nuanţe
mediteraneene :
Temperatura aerului :
- media lunara minima : -1oC...-2 oC (ianuarie)
- media lunara maxima : +16 oC....+20 oC (iulie-august)
- minima absoluta : -32,2 oC
- maxima absoluta : +41,0 oC
- medie anuala : +9 oC...+10 oC
Regimul precipitaţiilor
Precipitaţiile medii anuale sunt de circa 800...1000 mm/mp. Cantitatile medii variaza in
iulie intre 80 mm si 120 mm, iar in ianuarie intre 40 mm si 80 mm. Numarul mediu anual al
zilelor cu ninsoare este de 60 – 120 zile.
Circulatia generala a atmosferei este supusa influentei ciclonice din directia Marii
Mediterane, care determina frecvente procese frontale care genereaza adeseori atmosfera
umeda, cu nebulozitate ridicata, precipitatii si incalziri locale persistente.
Regimul vânturilor
Directia maselor de aer pe teritoriul judetului este influentata de orientarea si
dispunerea unitatilor de relief, predominante fiind vanturile de vest, nord-vest si nord-est. In
Defileul Dunarii sunt predominante vanturile de vest si nord-vest.
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Viteza medie a vantului ajunge la 6-7 m/s, iar vitezele maxime anuale ajung pana la
valoarea de 20 m/s in Defileul Dunarii, unde se canalizeaza pe culoarul Dunarii.
Adancimea maxima de inghet
Adancimea de inghet in zona cercetata este de 100-110 cm
d) GEOLOGIA SI SEISMICITATEA
Geologia si geomorfologia
Din punct de vedere geologic, jumatatea de vest a muntilor Locvei este alcatuita din
sisturi cristaline, strapunse de roci eruptive (gnaise si aplite). In restul liniei care ar uni
localitatile Moldova Noua, Stinapari si Sasca Montana se afla zona sedimentara Resita –
Moldova Noua, alcatuita din calcare triasice, jurasice si cretacice, cutate in sinclinale si
antisinclinale puternic faliate , strapunse de banatite.
Alcatuirea geologica variata a acestor munti are consecinte si in structura reliefului si in
morfologie. Astfel, in zona sisturilor cristaline, muntii Locvei sunt formati dintr-o culme
principala netezita si puternic arcuita, cu deschiderea spre sud. Dupa ce depaseste valea
Radimna, culmea principala are directia E-V, si se termina printr-un abrupt in Defileul Dunarii.
La S de valea Radiman se afla o culme secundara cu directia generala SV-NE.
In regiunea calcaroasa, relieful atinge rareori 700 m altitudine. El este alcatuit din culmi
largi, ramificate si mai cu seama din podisurile carstice. Atat pe culmi cat si pe podisuri se
dezvolta o gama larga de forme carstice, printre care se remarca dolinele. Din cauza unor
conditii tectonice sau litologice, unele doline se asociaza si dau nastere la vai de doline, alteori
se unesc si formeaza uvale cu adancimi care depasesc uneori 30m.
Raurile care strabat calcarele sunt alimentate din izbucuri si formeaza chei
spectaculoase, cu cascade, in peretii carora se dechid guri de pesteri (cea mai lunga fiind
Dubova – 384 m).
Seismicitatea
În conformitate cu Codul P100-1/2013, perioada de colţ Tc = 0,7s iar acceleraţia
orizontală a terenului pentru proiectare : ag = 0,20g.
2.2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI
MEMORIU TEHNIC

INTOCMIT :
S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
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MEMORIU TEHNIC
1. GENERALITATI
Prezenta documentatie trateaza amenajarea a 5 platforme pietruite de-a lungul
drumului comunal DC49 (la pozitiile : 5+094 stg, 5+810 stg, 5+880 stg, 7+545 dr, 7+590 stg),
in comuna Garnic, jud. Caras-Severin, cumuland o suprafata de 1.390 mp.
2. SITUATIA ACTUALA
In prezent aceste suprafete adiacente drumului comunal DC49 sunt neamenajate.
3. SITUATIA PROPUSA
Varianta aleasa pentru amenajarea platformelor consta in executia unui strat din piatra
sparta amestec optimal cu grosimea de 15 cm.
Lucrarile constau in :
- terasamente – grosime medie 10 cm : 60% x 1.390 mp = 834 mp
- strat din piatra sparta amestec optimal – grosime 15 cm : 1.390 mp
4. LISTA PR INCIPA LELOR STANDARDE, NORMATIVE SI
REGLEME NTARI TE HN ICE IN VIG OARE:
1. Legi
Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995
Legea apelor nr. 107/1996
Legea protectiei mediului nr. 137/1995
Legea protectiei muncii nr. 90/1996
Regimul drumurilor – ordonanta de Guvern nr. 43/1997
Procedura reglementara a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului nr. 125/1996
2. Norme
Ordinul 775/1998

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

B.C. nr. 6/1965; nr.
7/1986; nr. 3/1983
B.C. nr. 1-2/1986;
nr. 4/1976; nr. 4/1977

C-16-84 Normativ pt. realizarea de tip friguros a lucrărilor de
construcţii
C-56-85 Normativ pt. verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
construcţii

3.Sta ndardele si reglem entarile legale in vigoa re
Lucrari de drumuri, Straturi de baza si fundatie, Conditii tehnice
STAS 6400-84
generale de calitate
STAS 1598/1-89
Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor

ÎNTOCMIT : S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
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CAIET DE SARCINI
CATEGORII DE LUCRARI EXECUTATE :
NR.
1
2
3
4

TIP LUCRARE
Terasamente
Strat din piatra sparta amestec optimal (dupa compactare)
Procurare piatra sparta amestec optimal
Transport piatra

UM
mc
mc
mc
to

CANTIT.
84
209
322
483

GENERALITĂŢI :
1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele condiţii de calitate pe care trebuie să
le îndeplinească lucrările de construcţii, precum si verificările ce trebuiesc efectuate pentru a
se constata dacă aceste condiţii au fost îndeplinite.
2. Respectarea condiţiilor tehnice de calitate trebuie urmărite în primul rând de şefii
formaţilor de lucru si de personalul tehnic anume însărcinat cu conducerea lucrărilor, în cadrul
activităţii sale de îndrumare si supraveghere. Separat de acestea, se efectuează verificări:
a) pe parcursul executării, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de
investiţii, înainte ca ele să devină ascunse prin acoperire cu (sau înglobate in) alte categorii
de lucrări sau elemente de construcţii;
b) la terminarea unei faze de lucrări;
c) la recepţia preliminară a obiectelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investiţii.
3. Toate condiţiile tehnice de calitate cuprinse în prezenta lucrare sunt extrase din
prescripţiile tehnice de proiectare, execuţie si recepţie, în vigoare la data elaborării sale.
Listele complete ale acestor prescripţii sunt cuprinse în indicatoarele de standarde publicate
anual de IRS şi în listele normativelor tehnice în vigoare publicate anual în Buletinul
Construcţiilor. Principalele prescripţii tehnice, aplicabile la verificările din prezenta lucrare, sunt
menţionate la fiecare capitol în parte.
4. Verificarea calităţii lucrărilor se face în scopul conformării corespondenţei acestora cu
proiectul, în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile prevăzute de acestea.
5. Este cu desăvârşire interzis a se proceda la executarea de lucrări care să înglobeze
sau să ascundă defecte ale structurilor de rezistenţă sau care să împiedice accesul şi
repararea corectă sau consolidarea acestora.
6. Comisia de recepţie este obligata a cerceta existenta documentelor încheiate pe
parcursul lucrărilor şi care privesc verificările de calitate şi încercările efectuate anterior.
7. Procedee de verificare. În funcţie de momentul efectuării verificărilor, acestea se
refera la :
- Determinarea - prin măsurători - a corespondentei elementelor verificate cu
prevederile proiectului, din punct de vedere al poziţiilor, dimensiunilor şi modului de rezemare;
- Existenţa documentelor de atestare a calităţii materialelor, semifabricatelor şi aparatelor
utilizate
- Efectuarea încercărilor şi probelor impuse de proiect şi prescripţiile tehnice, întocmirea
documentelor cu rezultatele acestora precum şi a proceselor-verbale de lucrări ascunse.
- Examinarea existentei şi conţinutului documentaţiilor şi proceselor-verbale menţionate
mai sus precum şi a sintezelor şi concluziilor acestora.
10

SC MANU CONSULTING SRL
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNIC,
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Proiect nr.448/2022

8. Principalele condiţii de calitate şi verificările de efectuat sunt cuprinse pe categorii de
lucrări, în “Normativul pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente”
Indicativ C 56 - 2002.
9. Noile prescripţii apărute după publicarea acestei lucrări ca şi orice modificări
ulterioare în cuprinsul celor existente vor fi obligatoriu respectate chiar dacă nu concordă cu
prevederile din lucrare. În consecinţă utilizatorii prezentei lucrări trebuie să efectueze continuu
modificări şi completări în strictă concordanţă cu noile prescripţii ce vor apărea.

ÎNTOCMIT :
S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
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CAPITOLUL 1. LUCRĂRI DE TERASAMENTE

Domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea terasamentelor pentru modernizarea,
construcţia şi reconstrucţia drumurilor publice.
El cuprinde condiţiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la executarea
debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea şi finisarea lucrărilor, controlul
calităţii şi condiţiile de recepţie.
Se vor prevederile STAS 2914-84 Lucrări de drumuri, Terasamante, Condiţii tehnice
generale de calitate şi Normativ AND 530-2012 Instrucţiuni privind controlul calităţii
terasamentelor rutiere.
Prevederi generale
La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele şi
normativele în vigoare, în măsura în care completează şi nu contravin prezentului caiet de
sarcini. Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de executare a
terasamentelor, cu rezultatele obţinute în urma determinărilor şi încercărilor.
În cazul când se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.
Pământ vegetal
Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate se foloseste
pământ vegetal ales din pământurile vegetale locale cele mai propice vegetaţiei.
Pământuri pentru terasamente
Categoriile şi tipurile de pământuri clasificate conform SR EN ISO 14688-2:2005 ţinând
cont ca acestea să fie foarte bune sau bune.
Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, mâluri, nămoluri, pământurile
turboase şi vegetale, pământurile cu consistenţă redusă (care au indicele de consistenţă sub
0,75), precum şi pământurile cu conţinut mai mare de 5  de săruri solubile în apă. Nu se vor
introduce în umpluturi bulgări de pământ îngheţat sau cu conţinut de materii organice în
putrefacţie (brazde, frunzis, rădăcini, crengi, etc).
Apa de compactare
Apa necesară compactării rambleelor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să conţină
materii organice în suspensie.
Adăugarea eventuală a unor produse destinate să faciliteze compactarea, nu se va face
decât cu aprobarea beneficiarului, în care se vor preciza şi modalităţile de utilizare.
Verificarea calităţii pământurilor
Verificarea calităţii pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia, care sunt:
– granulozitate, limită de plasticitate, caracteristicile de compactare, umflare liberă, umiditate,
conform STAS 1919/5-85;
– coeficientul de neuniformitate conform STAS 1913/5-85 ; 1913/4-86 ; 1913/1-82 ; 1913/1288;
– sensibilitatea la îngheţ – dezgheţ, conform STAS 1709/1-90.
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Executarea terasamentelor
Înainte de începerea lucrărilor de terasamente antreprenorul trece la restabilirea si
completarea pichetajului.
Piloţii implantaţi în cadrul pichetajului complementar vor fi legaţi în plan şi în profil în
lung, de aceiaşi reperi ca si picheţii din pichetajul iniţial.
Odată cu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, antreprenorul va
materializa prin ţărusi si sabloane următoare :
 înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii în axa;
 punctele de intersecţii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriză);
 înclinarea taluzurilor.
Cu ocazia efectuării pichetajului, vor fi identificate si toate instalaţiile subterane si
aeriene, electrice, de telecomunicaţii sau de altă natură, aflate în zona drumului, în vederea
mutării sau protejării acestora, conform documentaţiilor tehnice pentru predarea terenului liber
constructorului.
Lucrări pregătitoare
Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, se execută următoarele lucrări
pregătitoare în limita zonei expropriate :
 curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni;
 decaparea si depozitarea pământului vegetal;
Curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă, buruieni si alte materiale se face pe
întreaga suprafaţă a amprizei.
Decaparea pământului vegetal se face pe întreaga suprafaţă a amprizei drumului şi a
gropilor de împrumut.
Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca inspectorul de şantier
să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul articol.
Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, menţionată în registrul de şantier.
Mişcarea pământului
Miscarea pământului se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în
profilurile cu umpluturi a proiectului.
Necesarul de pământ care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de
împrumut, iar excedentul de pământ va fi transportat în depozite definitive.
Gropi de împrumut şi depozite
În lipsa unor precizări în caietul de sarcini speciale, alegerea gropilor de împrumut sau
a depozitelor este lăsată la latitudinea antreprenorului, sub rezerva aprobării inspectorului de
şantier. La exploatarea gropilor de împrumut antreprenorul va respecta următoarele reguli:
– crestele taluzurilor gropilor de împrumut trebuie, în lipsa autorizaţiei prealabile a dirigintelui,
să fie la o depărtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;
– săpăturile în gropile de împrumut pot fi efectuate în continuarea taluzurilor de debleu, cu
condiţia ca fundul săpăturii să fie terminarea extragerii, nivelate de asa manieră ca
evacuarea apelor din precipitaţii să fie asigurată în bune condiţii, iar taluzurile să fie îngrijit
taluzate ;
– săpăturile în gropile de împrumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al drumului,
în profilurile în debleu sau sub cota sanţului de scurgere a apelor, în zona de rambleu;
– fundul gropilor de împrumut va avea o pantă transversală de 1... 3  spre exterior, si o
pantă longitudinală care să asigure scurgerea si evacuarea apelor;
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Antreprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut si depozitele, să nu compromită
stabilitatea masivelor naturale si nici să nu riste antrenarea lor de ape sau să cauzeze, din
diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice ori particulare.
În acest caz, antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube.
Inspectorul de şantier se va putea opune executării gropilor de împrumut sau
depozitelor susceptibile de a înrăutăţi aspectul împrejurimilor si a scurgerii apelor, fără ca
antreprenorul să poată pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despăgubiri.
Achiziţionarea sau despăgubirea, pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de
pământuri ca si celor necesare gropilor de împrumut, rămân în sarcina antreprenorului.
Execuţia debleelor
Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare înainte ca modul de pregătire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale, să fi
fost verificat si recunoscut ca satisfăcător, de către inspectorul de şantier al lucrării.
Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu, să fie menţionate în registrul de santier.
Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lăţime, si pe măsură ce avansează, se
realizează si taluzarea, urmărind pantele taluzurilor menţionate pe profilurile transversale.
Dacă apare că stabilitatea pământurilor nu este asigurată, antreprenorul trebuie să ia
de urgenţă măsuri de consolidare si să prevină imediat inspectorul de şantier.
În timpul execuţiei debleelor, antreprenorul este obligat să conducă lucrările de asa
manieră ca pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleelor, să nu fie
degradate sau înmuiate de apele meteorice. Va trebui în special să se înceapă cu lucrările de
debleu de la partea de jos a rampelor profilului în lung.
Execuţia rambleelor
Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare înainte ca pregătirile terenului indicate în
caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, să fie verificate si acceptate de inspectorul de
şantier.
Această acceptare trebuie să fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de santier.
Nu se execută lucrări de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
Rambleele se execută din straturi elementare suprapuse, pe cât posibil orizontale, pe
întrega lungime a rambleului.
Pământul adus pe platformă este împrăstiat si nivelat pe întreaga lăţime a platformei, în
grosimea optimă de compactare stabilită, urmând realizarea unui profil longitudinal pe cât
posibil paralel cu profilul definitiv. Profilul transversal al fiecărui strat elementar va trebui să
prezinte pante suficient de mari pentru a asigura scurgerea rapidă a apelor de ploaie. În lipsa
unor precizări în caietul de sarcini speciale, aceste pante vor fi de minimum 5 .
La punerea în operă se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare.
Abaterile limită la gradul de compactare vor fi de 3 . Controlul compactării se va face
strat după strat prin încercări la 250 m de platformă şi se va menţiona în registrul de şantier
(STAS 1913/13-88).
Finisarea platformei
Stratul superior al platformei va fi îngrijit compactat, nivelat si completat, respectând
cotele în profil în lung si în profil transversal, declivităţile si lăţimea prevăzute în proiect.
În ce priveşte lăţimea platformei si cotele de execuţie, abaterile limită sunt :
 la lăţimea platformei:
 0,05 m faţă de axă;
 0,10 m la lăţimea întreagă;
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 la cotele proiectului :
 0,05 m faţă de cotele de nivel ale proiectului.
Dacă construcţia sistemului rutier nu urmează imediat terasamentele, platforma va fi
nivelată transversal, urmărind profilul acoperis, constituit din doi versanţi plani înclinaţi cu 4 
spre marginea acestora.
În curbe se va aplica deverul sau suprainaltarile prevăzute în planuri.
Antreprenorul va trebui, în timp oportun, să solicite instrucţiuni inspectorului de şantier
asupra tipului de finisare de adoptat. Aceste instrucţiuni vor fi consemnate în caietul de
dispoziţii de santier.
Întreţinerea în timpul termenului de garanţie
În timpul termenului de garanţie, antreprenorul va trebui să execute, în timp util si pe
cheltuiala sa, lucrările necesare pentru a asigura scurgerea apelor, repararea taluzurilor si a
rambleelor si să corecteze tasările rezultate dintr-o proastă execuţie a lucrărilor.
În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeasi perioadă, si la
cererea scrisă a inspectorului de şantier toate lucrările complementare care vor fi necesare ca
urmare a degradărilor de care antrepriza este responsabilă.
Controlul execuţiei lucrărilor
Controlul calităţii lucrărilor de terasamente constă în :
 verificarea trasării axei şi amprizei drumului ;
 verificarea pregătirii terenului de fundaţie;
 verificarea calităţii si stării pământului utilizat;
 controlul grosimii straturilor asternute;
 controlul compactării terasamentului;
 controlul caracteristicilor platformei drumului;
 controlul capacităţii portante.
Executantul este obligat să ţină evidenţa zilnică în registrul de laborator, a verificărilor
efectuate asupra calităţii si stării (umidităţii) pământului pus în operă si a realizărilor obţinute în
urma încercărilor efectuate privind calitatea lucrărilor executate.
Verificarea trasării axei si amprizei drumului se va face înainte de începerea lucrărilor
de execuţie a terasamentelor, urmărindu-se respectarea întocmai a prevederilor proiectului.
Toleranţa admisibilă fiind de  0,10 m, în raport cu reperii pichetajului general.
Verificarea pregătirii terenului de fundaţie :
Înainte de începerea executării umpluturilor, după ce s-a curăţat terenul, s-a înpărţit
stratul vegetal si s-a compactat pământul, se determină gradul de compactare si
deformabilitatea terenului de fundaţie.
Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calităţii
lucrărilor ascunse, specificându-se si eventualele remedieri necesare.
Numărul minim de probe conform STAS 2914-84 pentru gradul de compactare este de
3 încercari pentru fiecare 2000 m2 suprafeţs compactata.
Deformabilitatea ternului se va stabili prin măsurări cu deflectometru cu pârghie
conform instrucţiunilor tehnice departamentale - indicatv CD 39 - 77 publicate în Buletinul
construcţiilor nr. 7/1977.
Măsurătorile cu defectometru se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max.
25 m unul după altul, în trei puncte (dreapta, axa, stânga) de pe ampriza drumului.
Verificarea gradului de compactare a terasamentului de fundaţii se va face în corelaţie
cu măsurătorile cu deflectometrul în punctele în care rezultatele acestora atestă valori de
capacitate portantă scăzută.
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Verificarea calităţii şi stării pământului:
Grosimea ficărui strat de pământ asternut la executarea rambleului va fi verificată; ea
trebuie să corespundă grosimii stabilite pe sectorul experimental pentru tipul de pamânt
respectiv si utilajele folosite la compactare.
Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pământ pus în operă.
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densităţii în stare uscată a
acestor probe cu densitate în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor STAS
1913/13 - 83.
Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face în minimum trei puncte
repartizate: stânga, axă, dreapta, în secţiuni diferite pentru fiecare sector de 250 m lungime.
Nu se va trece la execuţia stratului următor atâta timp cat rezultatele verificărilor
efectuate nu confirmă realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioară a
stratului nefiind posibilă.
Toleranţele de nivelment impuse pentru nivelarea platformei suport sunt  0,05 m faţă
de prevederile proiectului.
Controlul topografic al nivelmentului va fi făcut pe profile din 20 în 20 m.
Recepţia lucrărilor
Lucrările de terasamente vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei (recepţii pe
faze de execuţie), unei recepţii preliminare si unei recepţii finale.
Recepţia pe faze de execuţie
În cazul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se
recepţionează s-a executat conform proiectului si atests conditiile impuse de documentaţii si
de prezentul caiet de sarcini.
În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă
posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare.
Recepţia pe faze se efectuează de către inspectorul de şantier al lucrării si seful de lot;
documentul ce se încheie ca urmare a recepţiei trebuie să poarte ambele semnături.
Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării:
 trasarea si sablonarea lucrarii;
 decaparea stratului vegetal;
 compactarea terenului de fundaţie;
 în cazul rambleelor, pentru fiecare metru din înălţime de umplutură si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de formă;
 în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii.
Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de
control, cât si a comisiei de recepţie preliminară sau finală.
Recepţia preliminară
La terminarea lucrărilor de terasamente, sau a unei părţi din acestea, se va porceda la
efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se :
 concordanţa lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de
sarcini speciale a proiectului de execuţie;
 natura pământului din corpul drumului;
 concordanţa gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini.
Lucrările nu se vor recepţiona dacă:
 nu sunt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect;
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 nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului drumului cât şi pe fiecare
strat în parte (atestate de procesele verbale de recepţie pe faze);
 lucrările de scurgere a apelor sunt necorespunzătoare ;
 nu s-au respectat pantele transversale si suprafaţarea platformei;
 se obsearvă fenomene de instabilitate, începuturi de crăpături în corpul
terasamentelor, degradari ale taluzurilor etc.;
 nu este asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului.
Defecţiunile se vor consemna şi se va stabilii modul şi termenul de remediere.
Recepţia finală
La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat şi dacă au
fost întreţinute terasamentele in mod corespunzator.

ÎNTOCMIT
S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
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CAPITOLUL 2. STRAT DIN PIATRA SPARTA
Art. 1. Obiect şi domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia
straturilor de fundaţie din piatră spartă sau piatră amestec optimal din sistemele rutiere ale
drumurilor publice, şi străzilor.
El cuprinde condiţiile tehnice prevăzute în SR EN 13242:2013 care trebuie să fie
îndeplinite de materialele folosite şi în STAS 6400:84 de stratul de fundaţie executat.
Art. 2. Prevederi generale
2.1.Fundaţia din piatră spartă amestec optimal 0 - 63 se realizează intr-un singur strat a
cărui grosime este stabilită prin proiect.
2.2. Fundaţia din piatră spartă 40 – 80, se realizează în două straturi, un strat inferior de
minimum 10 cm de balast şi un strat superior din piatră spartă de 12 cm, conform prevederilor
STAS 6400:84.
2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de formă sau realizarea
unor măsuri de îmbunătăţire a protecţiei patului, iar acesta este constituit din pământuri
coezive, stratul de fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 se va realiza în mod
obligatoriu pe un substrat de fundaţie care poate fi:
- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime după cilindrare;
- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime după cilindrare.
Când stratul inferior al fundaţiei rutiere este alcătuit din balast, aşa cum se prevede la
pct. 2.2., acesta preia şi funcţia de substrat drenant, asigurându-se condiţiile necesare privind
grosimea, calitatea de drenare şi măsurile de evacuarea apei.
2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor încercărilor şi determinarea rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.
2.5. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea inginerului, verificări
suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.6. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, inginerul va
dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.
Cap. I – MATERIALE
Art.3. Agregate naturale
3.1. Pentru execuţia fundaţiilor din piatră spartă se utilizează urmatoarele agregate:
a. Pentru fundaţie din piatră spartă mare 40 - 80 mm
– balast 0 - 63 mmîn stratul inferior;
– piatră spartă 40 - 80 mm în stratul superior;
– slit 16-25 mm pentru împănarea stratul superior;
– nisip grăunţos sau savură 0-8 mm ca material de protecţie.
b. Pentru fundaţie din piatră spartă amestec optimal 0-63 mm
– nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, în cazul când pământul din patul drumului
este coeziv şi nu se prevede execuţia unui strat de formă sau balast 0-63 mm, pentru
substratul drenant:
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–

piatră spartă amestec optimal 0-63 mm
Nisipul grăunţos sau savura ca material de protecţie nu se utilizează când stratul
superior este de macadam sau de beton de ciment.
3.2. Agregatele trebuie să provină din roci stabile, adică nealterabile la aer, apă sau
îngheţ. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
3.3. Agregatele folosite în realizarea straturilor de fundaţie trebuie să îndeplinească
condiţiile de admisibilitate arătate în tabelele 1, 2 şi 3 şi nu trebuie să conţină corpuri străine
vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
NISIP - Condiţii de admisibilitate
Tabelul 1
Condiţii de admisibilitate pentru :
strat izolant
strat de protecţie
0-4
4-8

CARACTERISTICI
Sort (ochiuri pătrate)
Granulozitate
- conţinut de fundaţii sub 0.1 mm, % max
- conţinut de fundaţii sub 0.02 mm, % max
- condiţii de filtru invers

14
5 d15 p< d15 f < 5 d15
p

5
-

6 x 103

-

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

BALAST - Condiţii de admisibilitate pentru fundaţii
Tabelul nr. 2
CARACTERISTICI

Condiţii de admisibilitate

Sort (ochiuri pătrate)

0 - 63

Conţinut de fracţiuni, % max.
- sub 0,02 mm
- 0.....63 mm

3
100

Granulozitate

Conform figurii 1

Coeficient de neuniformitate (Un) min.

15

Echivalent de nisip (EN) min.

30
50

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

PIATRĂ SPARTĂ - Condiţii de admisibilitate
Tabelul 3
Savura
Sort
Caracteristica
Conţinut de granule
- rămân pe ciurul superior(dmax), %, max.
- trec prin ciurul inferior(dmin), %, max.
Conţinut de granule alterate,
Moi, friabile, poroase şi vacuolare, %, max.

0-8

Piatră spartă mare
Piatră spartă (slit)
Condiţii de admisibilitate
8-16 16-25 25-40
40-63
63-80

5
10

5
10

5
10

5
10

-

10

10
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Forma granulelor :
- coeficient de formă, % max.

-

35

35

35

Coeficient de impurităţi :
- corpuri străine, %, max.
- fracţiuni sub 0,1mm,%max.

1

1

1

1

-

3

Nu este cazul

Uzura cu maşina tip Los Angeles, %,max

-

30

Corespunzător cl. rocii
conf. tabelelor 2 şi 3 din
SR EN13242

Rezistenţa la acţiunea repetată a sulfatului
de sodiu (Na2SO4) 5 cicluri, %,max.

-

6

3

Nu este
cazul

3.4. Piatra spartă amestec optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16,
16-25, 25-40, 40-63, fie direct de la concasare, dacă îndeplineşte condiţiile din tabelul 4 şi
granulozitatea conform tabelului 5 şi figurii 2.
Amestecul pe şantier se realizează într-o instalaţie de nisip stabilizat prevăzut cu
predozator cu patru compartimente. Condiţiile de admisibilitate privind coeficientul de formă,
conţinutul de granule alterate şi conţinutul de impurităţi pentru piatră spsrtă amestec optimal sunt
cele indicate în tabelul 3 (pentru piatră spartă).
3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp în depozitul şantierului pentru a se asigura
omogenitatea şi constanta calităţii acestora. Aprovizionarea la locul punerii în operă se va face
numai după ce analizele de laborator au arătat că acestea aucalitatea corespunzătoare.
3.6. În timpul transportului de la furnizor la şantier şi al depozitării, agregatele trebuie
ferite de impurificări. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi şi
păstrate în condiţii care să le ferească de împrăştiere, impurificare sau amestecare.
3.7. Controlul calităţii agregatelor de către antreprenor se va face în conformitate cu
prevederile tabelului 6.
3.8. Laboratorul şantierului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel:
 într-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;
 într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate
de laboratorul şantierului
PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL – Condiţii de admisibilitate
Tabelul 4
CARACTERISTICI
Sort
Conţinut de fracţiuni, %, max :
- sub 0,02 mm
- sub 0,2 mm
- 0…8 mm
- 16…40 mm
- 25…63 mm
Granulozitate

Condiţii de admisibilitate
0 - 40
0 - 63
3
3…14
42…65
20…40
-

3
2…14
35…55
20…40

să se înscrie între limitele din tabelul 5 şi
conform figurii 2
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Echivalent de nisip (doar în cazul nisipului natural)
(EN), min.
Uzura cu maşina tip Los Angeles (LA), %, max.

30
30

Rezistenţa la acţiunea repetată a sulfatului de sodiu
(Na2SO4), 5 cicluri, %, max.

6 pentru split
3 pentru piatră spartă mare 40 - 63

PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL – Granulozitate
Tabelul 5
Domeniu de
granulozitate

0…..40
0…..63

Limita

Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de… în
mm

infer.

0,02
0

0,1
2

0,2
3

1
12

4
28

8
42

16
60

25
75

40
90

63
-

super.
infer.
super.

3
0
3

10
1
10

14
2
14

30
8
27

50
20
42

65
31
55

80
48
70

90
60
80

100
75
90

90
100

3.9. În cazul în care la verificarea calităţii amestecului de piatră spartă amestec optimal
aprovizionată, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.5, acesta se
corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative
prevăzute.
Art. 4.Apa: Apa necesară realizării straturilor de fundaţie poate să provină din reţeaua
publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţina nici un fel de
particule în suspensie.
Art. 5.Controlul calităţii agregatelor înainte de realizarea straturilor de fundaţie
Controlul calităţii se face de către antreprenor prin laboratorul său, în conformitate cu
prevederile cuprinse în tabelul 6.
Tabelul 6
Acţiunea, Procedeul de
verificare sau caracteristici care
se verifică
Examinarea datelor înscrise în
certificatul de calitate sau
certificatul de garanţie
Corpuri străine :
- argilă bucăţi
-argilă aderentă
- conţinut de cărbune
Conţinutul de granule alterate, moi
friabile poroase şi vacuolare

Frecvenţa Minimală
La aprovizionare

La fiecare lot aprovizionat

În cazul în care se observă
prezenţa lor
O probă la max. 500 mc
pentru fiecare sursă

La locul de punere
în operă

Metode de
determinare
Conorm

-

-

Ori de câte ori
apar factori de
impurificare
-

STAS
4606-80
SR EN13242
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Granulozitatea sorturilor
Forma granulelor ptr. piatră spartă.
Coeficientul de formă
Echivalentul de nisip (EN numai la
produse de balastieră)
Rezistenţa la acţiunea repetată a
sulfatului de sodiu (Na2SO4), 5
cicluri
Rezistenţa la sfărâmare prin
compresiune la p. spartă în stare
saturată la presiune normală
Uzura cu maşina tip Los Angeles

O probă la max. 500 mc
pentru fiecare sort şi sursă
O probă la max. 500 t
pentru fiecare sort şi fiecare
sursă
O probă la max. 500 mc
pentru fiecare sursă
O probă la max. 500 mc
pentru fiecare sursă
O probă la max. 500 mc
pentru fiecare sort de piatră
spartă şi sursă
O probă la max. 500 mc
pentru fiecare sort şi fiecare
sursă

-

SR EN
13450:230

-

SR EN
13450:230

-

SR EN
13450:230

-

STAS
4606-80

-

SR EN
13450:230

-

SR EN
13450:230

Cap. II – STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU
STRATUL INFERIOR DE FUNDAŢIE DIN BALAST ŞI PENTRU STRATUL DE
FUNDAŢIE REALIZAT DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL
Art. 6. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de
piatră spartă se stabilesc de către un laborator de specialitate înainte de începerea lucrărilor
de execuţie. Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13 se stabileşte:
du max. P.M. = greutate volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cm3
W opt. P.M. = umiditatea optimă de compactare, exprimată în %.
Art. 7.Caracteristicile efective de compactare
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe
probe prelevate din lucrare şi anume :

duef = greutatea valorică în stare uscată efectivă, exprimată în g/cm3
 W ef = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului
de compactare gc.

gc 

duef
du max  P.M .

 100

7.2. La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare
arătat la art. 13.
Cap. III – REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE
Art. 8. Măsuri preliminare
8.1. La execuţia stratului de fundaţie se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de
terasamente sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru
realizarea acestor lucrări.
8.2. Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla toate utilajele şi dispozitivele
necesare punerii în operă a straturilor de fundaţie.
22

SC MANU CONSULTING SRL
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNIC,
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Proiect nr.448/2022

8.3. Înainte de aşternerea agregatelor din straturile de fundaţie se vor executa lucrări
pentru drenarea apelor din fundaţie
- drenuri transversale de acostament, drenuri
longitudinale sub acostament sau sub rigole şi racordările stratului de fundaţie la acestea –
precum şi alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect.
8.4. În cazul straturilor de fundaţie prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum
este cazul la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printrun strat drenantcontinuu, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în afara
suprafeţei de lucru, în orice punct al traseului, la cel puţin 15 cm deasupra şanţului sau
deasupra terenului în cazul rambleelor.
8.5. În cazul când sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatră spartă
se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în
lucru, funcţie de sursa folosită, fiind consemnate în registrul de şantier.
Art. 9. Experimentarea executării straturilor de fundaţie
9.1. Înainte de începerea lucrărilor anteprenorul este obligat să efectueze
experimentarea executării stratului de fundaţie.Experimentarea se va face pentru fiecare tip de
strat de fundaţie – strat de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 pe un strat de balast de min.
10 cm sau funcţie din piatră spartă amestec optimal 0-63, cu sau fără substrat de nisip în
funcţie de soluţia prevăzută în proiect.În cazul fundaţiei din piatră spartă mare 63 - 80
experimentarea se va face separat pentru stratul inferior din balast şi separat pentru stratul
superior din piatră spartă mare.În toate cazurile experimentarea se va face pe tonsoane de
proba în lungime de mimimum 30 m şi laţimea de cel puţin 3,50 m (dublul laţimii utilajului de
compactare).Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiţii de execuţie curentă pe şantier,
a componentei atelierului de compactare şi a modului de acţionare a acestuia, pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, dacă grosimea prevăzută în
proiect se poate executa într-un singur strat sau două şi reglare utilajelor de răspândire, pentru
realizarea grosimii respective cu o suprafaţare corectă.
9.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face în prezenţa
inginerului, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator sau pe teren, după cum
este cazul, stabilite de comun acord.În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate
fi obţinut, anteprenorul va trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii
stratului sau a componenţei utilajului de compactare folosit.
Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume :
 grosimea maxima a stratului fundaţiei ce poate fi executat pe şantier;
 condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea
de compactare a utilajului).
9.3. Intensitatea de compactare Q/S
Q = volumul materialului pus în operă, în unitatea de timp (ore, zi, schimb) exprimat în m3
S = suprafaţa compactată în intervalul de timp dat, exprimat în m2 .
În cazul când se foloseşte tandem de utilaje de acelaşi tip, suprafeţele compactate de
fiecare utilaj se cumulează.
9.4. În cazul fudaţiei din piatră spartă mare 63-80, se mai urmăreşte stabilirea corectă a
atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare uşoare şi rolouri compresoare
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mijlocii, a numărului minim de trecere ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscată până la
fixarea pietrei sparte 63-80 şi în continuare a numărului minim de treceri, după aşternerea în
două reprize a splitului de împănare 16-25, până la obţinerea încleştării optime.Compactarea
în acest caz se consideră terminată dacă roţile ruloului nu mai lasă nici un fel de urme pe
suprafaţa fundaţiei de piatră spartă, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate în
faţa ruloului nu mai pătrund în stratul de fundaţie şi sunt sfărâmate, fără ca stratul de fundaţie
să sufere dislocări sau deformări.
9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referinţă pentru restul lucrărilor.Caracteristicile obţinute pe sectorul experimental se vor
consemna în registrul de şantier pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor ce se vor
executa.
Art. 10. Execuţia straturilor de fundaţie
A. FUNDAŢII DIN PIATRĂ SPARTĂ MARE 63 - 80 PE UN STRAT DE BALAST
a.Execuţia stratului inferior din balast
10.1. Pe terasamentul recepţionat se aşterne şi se nivelează balastul, într-un singur
strat, având grosimea rezultată pe tronsonul experimental astfel ca după compactare să se
obţină 10 cm.Aşternerea şi nivelarea se vor face la şablon, cu respectarea laţimii şi pantelor
prevăzute în proiect.
10.2. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităii optime de compactare se
stabileşte de laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin
stropire.Stropirea va fi uniforma evitându-se supraumezirea locală.
10.3. Compactarea straturilor de fundaţie se va face cu atelierul de compactare stabilit
pe tronsonul experimental respectându-se componenţa atelierului, viteza de compactare,
tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare.
10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a
platformei, acostamentele se completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie,
astfel ca stratul de fundaţie să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se şi
măsurile de evacuare a apelor, conform pct.8.3.
10.5. Denivelările care se produc în timpul compactării stratului de fundaţie sau rămân
după compactare, se corectează cu material de aport şi se recilindrează.Suprafeţele cu
denivelări mai mari de 4 cm se completează, se renivelează si apoi se compactează din nou.
10.6. Este interzisă execuţia stratului de fundaţie din balast îngheţat.
10.7. Este interzisă aşternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau cu
pojghiţă de gheaţă.
b.Execuţia stratului superior din piatră spartă 63 - 90
10.8. Piatră spartă mare se aşterne, numai după recepţia stratului inferior de balast,
care, prealabil aşternerii, va fi umezit.
10.9. Piatra spartă se aşterne şi se compactează la uscat în reprize. Până la încleştarea
pietrei sparte, compactarea se execută cu cilindri compresori netezi de 6 t, după care
operaţiunea se continuă cu compactare cu pneuri sau vibratoare de 10 - 14 tone. Numărul de
treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.
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10.10. după terminarea cilindrării, piatra spartă se împănează cu split 16-25, care se
compactează şi apoi urmează umplerea prin înnoroire a golurilor rămase după împănare, cu
savură 0-8 sau cu nisip.
10.11. Până la aşternerea stratului imediat superior, stratul de piatră spartă mare astfel
executat, se acoperă cu material de protecţie (nisip găunţos sau savură).
În cazul când stratul superior este macadam sau beton de cimen, nu se mai face
umplerea golurilor şi protecţia stratului de fundaţie din piatră spartă mare.
B. STRATURI DE FUNDAŢIE DIN PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL
10.12. Pe terasamentele recepţionate, realizate din pământuri coezive şi pe care nu se
prevăd în proiecte îmbunătăţiri ale patului sau realizarea de straturi de formă, se va executa în
prealabil un substrat de nisip de 7 cm.Aşternerea şi nivelarea nisipului se face la şablon, cu
respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect pentru stratul de fundaţie.Nisipul aşternut
se umectează prin stropire şi se cilindrează.
10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra spartă amestec optimal se aşterne cu un
repartizor-finisor de asfalt, cu o eventuală completare a cantităţii de apă, corespunzătoare
umidităţii optime de compactare.Aşternerea şi nivelarea se face la şablon cu respectarea
lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect.
10.14. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare
se stabileşte la laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă
prin stropire unuformă evitând-se supraumezirea locală.
10.15. Compactarea stratului de fundaţie se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectându-se componenţa atelierului, viteza de deplasare a utilajului
de compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare.
10.16. La drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a
platformei, acostamentele se completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie,
astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată şi măsurile
de evacuare a apelor conform pct. 8.3.
10.17. Denivelările care se produc în timpul compactării sau care rămân după
compactarea straturilor de fundaţie din piatră spartă mare sau din piatră spartă amestec
optimal se corectează cu material şi se recompactează.Suprafeţele cu denivelări mai mari de
4 cm se decapează după contururi regulate, pe toată grosimea stratului, se completează cu
acelaşi tip de material, se renivelează şi apoi se cilindrează din nou.
10.18. Este interzisă execuţia stratului de fundaţie cu piatră spartă amestec
optimal îngheţată.
10.19. Este interzisă de asemenea aşternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul
acoperit cu un strat de zăpadă sau cu pojghiţă de gheaţă.
Art. 11.Controlul calităţii compactării straturilor de fundaţii
11.1. În timpul execuţiei straturilor de fundaţie din balast şi piatră spartă mare 63 – 80,
sau din piatră spartă amestec optimal, se vor face verificările şi determinările arătate în tabelul
7, cu frecvenţa menţionată în acelaşi tabel.În ce priveşte capacitatea portantă la nivelul
superior al stratului de fundaţie aceasta se determină prin măsurători cu deflectometrul cu
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pârghie conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a
capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul anteprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului
executat :
 compoziţia granulometrică a agregatelor;
 caracteristicile optime de compactare obţinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optimă, densitate maximă uscată);
 caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă).
Tabelul 7
Nr.
Crt.

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU CARACTE-RISTICILE
CARE SE VERIFICĂ

FRECVENŢE MINIME LA
LOCUL DE PUNERE ÎN
LUCRU

METODE DE
VERIFICARE
CONFORM

-

STAS 1913/1383

1

Încercarea Proctor modificată
- strat balast
- strat piatră spartă amestec optimal

2

Determinarea umidităţii de compactare
- strat balast
- strat piatră spartă amestec optimal

minim 3 probe la o suprafaţă
de 2000mp de strat

3

Determinarea grosimii stratului compactat
- toate tipurile de straturi

minim 3 probe la o suprafaţă
de 2000mp de strat

4

Verificarea realizării intensităţii de
compactare Q/S
- toate tipurile de straturi

5

Determinarea gradului de compactare prin
determinarea greutăţii volumice pe teren
- strat balast
- strat piatră spartă amestec optimal

6

Verif. compactării prin încercarea cu p.s.
în faţa compresorului

7

Determinarea capacitărâţii portante la
nivelul superior al stratului de fundaţie
- toate tipurile de straturi de fundaţie

zilnic

STAS 1913/1383

-

-

minim 3 pct.ptr.suprafe-ţe < 2000 STAS 1913/15mp şi minim 5pct ptr.
75
suprafeţe > 2000 mp de strat
STAS 12288-85
minim 3 încercări la o supraf.
de 2000 mp

STAS 6400-84

In câte două puncte situate în
profiluri transversale la distanţe
de 10 m unul de altul ptr. fiecare
bandă cu lăţimea de 7,5 m

Normativ
CD 31

Cap. IV – CONDIŢII TEHNICE , REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE
Art. 12. Elemente geometrice
12.1. Grosimea stratului de fundaţie este cea din proiect.
Abaterea limită la grosime poate fi de maximum  20 mm.Verificarea grosimii se face cu
ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de drum
executat sau la 1 500 mp suprafaţă de drum.
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Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de
drum prezentat recepţiei.
12.2. Lăţimea stratului de fundaţie este cea mai prevăzută în proiect.Abaterile limită la
lăţime pot fi  5 cm.Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale
proiectului.
12.3. Panta transversală a stratului de fundaţie este cea a îmbrăcăminţii sub care se
execută, prevăzută în proiect.Abaterea limită la pantă este  4 , în valoare absolută şi va fi
măsurată la fiecare 25 m.
12.4. Declivităţile în profil longitudinal sunt aceleaşi ca şi cele ale îmbrăcăminţilor sub care
se execută. Abaterile limită la cotele fundaţiei, faţă de cotele din proiect pot fi de 10 mm.
Art. 13. Condiţii de compactare
13.1.Stratul de fundaţie din piatră spartă mare 63-80 trebuie compactate până la
realizarea încleştării maxime a agregatelor, care se probează prin supunerea la strivire a unei
pietre de aceeaşi natură petrografică, ca şi a pietrei sparte utilizate la execuţia straturilor şi cu
dimensiunea de circa 40 mm, aruncată în faţa utilajului cu care se execută compactarea.
Compararea se consideră corespunzătoare dacă piatra respectivă este strivită fără ca
stratul să sufere dislocări sau deformări.
13.2. Straturile de fundaţie din piatră spartă amestec optimal trebuie compactate până
la realizarea următoarelor grade de compactare minime din densitatea în stare uscată maximă
determinată prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83.
- pentru drumurile din clasele tehnice I, II şi III.
* 100 %, în cel puţin 95 % din punctele de măsurare;
* 98 %, în cel mult 5 % din punctele de măsurare la autostrăzi şi/în toate punctele de
măsurare la drumurile de clasa tehnică II şi III;
- pentru drumurile din clasele tehnice IV, V
* 98 %, în cel puţin 93 % din punctele de măsurare;
* 95 %, în toate punctele de măsurare;
13.3. Capacitatea portantă la nivelul superior al straturilor de fundaţie se consideră
realizată dacă valorile deformaţiilor elastice măsurate, nu depăsesc valoarea deformaţiilor
elastice admisibile care este de 250 sutimi de mm.
Art. 14. Caracteristicile suprafeţei stratului de fundaţie
Verificarea denivelărilor suprafeţei de fundaţiei se efectuează cu ajutorul dreptarului de
3,00 m lungime astfel : profilelor
 în profil longitudinal verificarea se efectuează în axul fiecărei benzi de circulaţie şi
denivelările admise pot fi de maximum 2,0 cm, faţă de cotele proiectate.
 în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect şi
denivelările admise pot fi de maximum 1,0 cm, faţă de cotele proiectate.
În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de
sarcini, se va face corectarea suprafeţei fundaţiei.
Cap. V –RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Art.15. Recepţia pe faza determinantă
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Recepţia pe fază determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform
Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat cu HG 272/94 şi
conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de
MLPAT şi publicată în Buletinul Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările
prevăzute în documentaţie sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în
conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 şi 14.
Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie
şi calitative impuse de proiecte si caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe
parcursul execuţieide către organele de control.
În urma acestei recepţii se încheie “Proces verbal” de recepţie pe fază în registrul de
lucrări ascunse.
Art.16 Recepţia preliminară, la terminarea lucrărilor
Recepţia preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu
HG 273/94.
Art. 17. Recepţie finală
Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga
lucrare şi se va face în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat cu HG
273/94.

INTOCMIT
S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
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CAPITOLUL 3 – MASURI DE PROTECTIE A MUNCII
La executarea lucrărilor de construcţii aferente structurii de rezistenţă se vor respecta
măsurile de protecţia muncii prevăzute în actele normative, normele şi ordinele specifice în
vigoare.
Dintre acestea se amintesc:
Legea 319/2006 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca
H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metotologice de aplicare a prevederilor Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca
H.G.nr.1091/2006 privind Cerinte Minime de Securitate si Sanatate pentru Locul de Munca
H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime pentru Semnalizarea de Securitate si / sau de
Sanatate la locul de munca
H.G.nr.1146/2006 privind cerintele minime pentru de Securitate si Sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a Echipamentelor de Munca
H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a Echipamentelor Individuale de Protectie la locul de
munca
H.G.nr.1051/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru Manipularea
Manuala A Maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare
H.G.nr.1136/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate referitoare la
expunerea lucrarilor la riscul generate de Campuri Electromagnetice
H.G.nr.300/2006 privind cerintele minime de Securitate si Sanatate pentru Santierele
Temporare sau Mobile
Legea 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor
OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor
Ordin nr.786/2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si
internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta
Legea 481/2004 privind protectia civila * Republicata *
Normativul nr. C
300/1994

de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

În cadrul activităţii de protecţia muncii desfăşurate de unităţile participante la executarea
lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri de introducerea imediată în practică (instructaje,
măsuri concrete la punctele de lucru, etc.) a tuturor actualizărilor şi completărilor la normele de
protecţia muncii existente, precum şi a celor nou apărute, sub formă de legi, norme şi
normative sau regulamente, astfel încât activitatea de protecţia muncii şi igiena muncii să se
desfăşoare pe baza actelor normative aflate în vigoare la data execuţiei.
Organizarea activităţii de protecţia muncii se va face, atât la nivelul unităţilor de uzinare,
cât şi a unităţilor de execuţie pe şantier (inclusiv montaj) pe baza actelor normative în vigoare,
stabilindu-se în mod clar responsabilităţile factorilor implicaţi (conducerea unităţilor, şefii
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punctelor de lucru, şefii formaţiunilor de lucru şi întreg personalul muncitor, personalul
desemnat pentru desfăşurarea activităţii de protecţia muncii precum şi proiectanţii care
execută documentaţii tehnologice pentru lucrări de construcţii).
Devizele ofertă pentru lucrările de executat vor cuprinde şi fondurile necesare realizării
măsurilor de protecţie a muncii stabilite pe baza proiectului tehnologic şi a proiectului de
execuţie. În cadrul proiectului de execuţie s-a cuprins o listă de lucrări necesare în scopul
prevenirii accidentelor (parapeţi de siguranţă, podine de lucru, tăbliţe indicatoare, dispozitive
de siguranţă, etc.)
În cadrul proiectului de organizare de şantier, întocmit de către unităţile executante de
lucrări de construcţii, se vor cuprinde, de asemenea, măsurile de protecţia muncii şi prevenirea
accidentelor sau avariilor de reţele existente pe amplasament sau în imediata vecinătate. În
cazul în care există pericolul ca braţul, cârligul, sarcina din cârlig sau cablul macaralei să se
atingă de conductorii unor reţele electrice, se vor lua măsuri pentru îndepărtarea acestui
neajuns (devierea liniilor sau reamplasarea macaralei, etc.). Când nu este posibil acest lucru,
nu se va lucra cu macaraua decât după scoaterea din funcţie a liniei electrice respective. În
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor
proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de
protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectia
si avertizare, precum si cele pentru identificare în viitor al traseelor retelelor subterane
proiectate si executate.
Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atât ziua cât si noaptea, prin
indicatoare de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari
speciale, în functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor
proiectate. La cartea constructiei trebuie neaparat anexate si plansele continând retele
subterane cu caracteristicile lor, asa cum ele au fost real executate.
În afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenirea
incendiilor prevazute în cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate masurile
de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe
baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor, acestea suportându-se din cota de
organizare de santier sau din cota de cheltuieli indirecte.
În continuare se amintesc câteva măsuri de protecţia muncii în scopul atenţionării
asupra lor (însă executantul lucrărilor nu se va limita la această listă, fiind obligatorie
respectarea şi aplicarea tuturor prevederilor legale în vigoare).
a) organizarea activităţii de protecţia muncii va cuprinde toate aspectele prevăzute prin
actele normative, ca de exemplu:
 instructajul de protecţie şi igienă a muncii
 controlul medical al personalului
 propaganda de protecţie şi igienă a muncii
 repartizarea personalului la locurile de muncă
 reguli de igienă a muncii şi acordarea primului ajutor în caz de accidente
 instruirea personalului muncitor şi de conducere asupra riscurilor profesionale în
construcţii, precum şi asupra mijloacelor de combatere a lor
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 asigurarea cu mijloace individuale de protecţie
 asigurarea cu dispozitive de siguranţă şi securitate a muncii
 luarea de măsuri speciale de protecţie şi securitate a muncii la executarea lucrărilor pe
timp friguros
b) măsuri de protecţia muncii la executarea lucrărilor de:
1. încărcare, descărcare şi depozitare a materialelor
 lucrările se vor executa în locuri special amenajate şi nepericuloase pentru muncitori
 la operaţiunile manuale de încărcare şi descărcare se vor folosi angajaţi care întrunesc
condiţiile prevăzute prin lege
 se vor folosi utilaje, dispozitive şi echipamente corespunzătoare pentru asigurarea unei
depline securităţi a muncii
 se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutăţi maxime manevrabile
manual, etc.)
 se interzice staţionarea sau circulaţia sub materialele transportate la înălţime, precum şi în
zona de acţiune a utilajelor care execută manevrarea materialelor
 se vor respecta prevederile legale în vigoare cu privire la executarea acestui gen de
operaţii în depozite, în staţii CFR (proprii sau nu) sau în cazul unor materiale speciale
(acizi, butelii cu diverse gaze, substanţe toxice sau explozive, etc.)
2. instalaţii electrice de şantier
 se vor respecta măsurile specifice de protecţie prin: protejarea corectă a conductorilor
electrici, pozarea lor în locuri fixe şi sigure în scopul evitării atingerilor întâmplătoare,
utilizarea unor accesorii electrice (lămpi, etc.) fără defecţiuni şi fără riscul atingerilor
întâmplătoare a părţilor de protecţie, separarea de protecţie a utilajelor, folosirea
echipamentului de protecţie corespunzător pentru evitarea electrocutărilor, protecţia prin
legarea la pământ sau legarea la un nul, dispunerea de prize de pământ, etc.
 toate utilajele cu funcţionare electrică se vor verifica înainte de începerea lucrului. La montarea lor
şi încercările de funcţionare se va verifica legarea la pământ şi la conductorul de nul
 conductorii electrici se vor verifica zilnic pentru a nu prezenta deteriorări
3. terasamente
 înainte de începerea lucrărilor de săpături se va preda constructorului (prin grija
beneficiarului) o schiţă de plan conţinând toate reţelele sau construcţiilor subterane ce se
găsesc pe amplasament
 executarea săpăturilor în zona cablurilor electrice subterane se va face numai după
scoaterea acestora de sub tensiune
 se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea prăbuşirii malurilor săpăturilor
(sprijiniri, interzicerea depozitării pământului la marginea săpăturii, a circulaţiei mjloacelor
de transport şi ridicat în apropierea săpăturilor, etc.)
 îngrădirea locurilor de unitate publică situate în zona săpăturilor cu parapeţi de protecţie (h
 1,0 m), dispunerea de tăbliţe indicatoare, podeţe cu balustrade la trecerea peste
şanţurile săpate, asigurarea iluminării acestor locuri pe timpul nopţii
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 se va controla sistematic starea taluzurilor
 se vor utiliza echipamente de lucru corespunzătoare, dispozitive (podine, scări, etc.)
adecvate, precum şi utilaje a căror funcţionare a fost verificată
4. turnarea mixturilor asfaltice
 şefii de şantier, şefii de puncte de lucru, maiştrii şi şefii de echipă îşi vor îndeplini cu
stricteţe atribuţiunile şi obligaţiile cu privire la instructajul de protecţie a muncii, propaganda
privind protecţia muncii, să urmărească aplicarea la locul de muncă a măsurilor de
protecţia muncii, să asigure securitatea muncii
c) Prin proiectul de organizare de şantier întocmit de unităţile de construcţii-montaj se vor
preciza măsurile cu privire la accesul în şantier al utilajelor, circulaţia auto şi pe cale ferată în
interiorul şantierului, transportul materialelor, organizarea depozitelor de şantier. Şantierul se
va delimita de locurile publice din zonă prin împrejmuire şi efectuare a pazei permanente şi
controlul persoanelor care intră în şantier.
Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea şantierului cu energie electrică,
apă tehnologică şi potabilă.
Se vor plasa tăbliţe indicatoare în locuri periculoase.
Proiectul de organizare de şantier va cuprinde toate măsurile necesare desfăşurării
execuţiei în bune condiţiuni, fără pericol de accidente şi avarii reţele, prin dezafectarea,
mutarea sau devierea, sau scoaterea temporară din funcţiune a reţelelor aflate pe
amplasament, respectiv în imediata vecinătate a şantierului.

DISPOZIŢII FINALE
În conformitate cu prevederile legislaţiei actuale privind calitatea în construcţii,
beneficiarul (în calitate de investitor, administrator şi utilizator al construcţiei) îi va revine
obligaţia de a asigura recepţia lucrărilor pe parcurs şi la terminarea lor, de a asigura
întocmirea cărţii tehnice a construcţiei, conform normelor tehnice aflate în vigoare (HG
51/1996).
De asemenea, beneficiarul, în calitate de administrator şi utilizator al construcţiei îi
revine obligaţia de folosire a construcţiei în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea
tehnică, de a efectua urmărirea comportării în timp a construcţiei şi de a efectua la timp
lucrările de întreţinere şi reparaţii ori de câte ori este necesar.
În acest sens, în continuare se fac câteva precizări cu privire la întreţinerea şi
exploatarea construcţiei:
 se va efectua verificarea periodică a lucrărilor conform “Programului de urmărire a
comportării în exploatare, intervenţiilor în timp şi postutilizarea construcţiei”;
 se vor lua măsuri de evitare a apariţiei coroziunii betonului la toate elementele
structurale şi nestructurale;
orice modificări structurale sau nestructurale se vor efectua numai cu acordul scris al
proiectantului sau pe baza unei expertize tehnice de specialitate.
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NOTĂ IMPORTANTĂ
Caietul de carcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS- uri,
normative, instrucţiuni tehnice, etc.), în vigoare la data elaborării proiectului.
Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului
de sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării proiectului, sunt
obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de
sarcini.

ÎNTOCMIT
S.C. MANU CONSULTING S.R.L.
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CALCULUL CANTITATILOR DE LUCRARI
Tabel platforme pietruite :
nr crt

Poz km

Poz ax

Supraf. [mp]

1
2
3

5+094
5+810
5+880

STANGA
STANGA
STANGA

90
335
130

4

7+545

DREAPTA

620

5

7+590

STANGA

215
1.390

TOTAL

STRUCTURI RUTIERE APLICATE :


15 cm strat din piatra sparta amestec optimal 0-63mm

1) TERASAMENTE
60% x 1.390mp x 0,10 m = 83,4 mc .... 84 mc
2) STRAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL (dupa compactare)
1.390 x 0,15 m = 208,5 mc .... 209 mc
3) PROCURARE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL
209 mc x 1,54 mc/mc = 322 mc
4) TRANSPORT PIATRA
322 mc x 1,5 to/mc = 483 to

Intocmit : ing. Apadean Andreea

Verificat : ing. Manu Gheorghe
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LISTE CU CANTITATILE DE LUCRARI
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AUTORITATE CONTRACTANTA

COMUNA GARNIC

FORMULARUL F1

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV
AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNI

Nr.
crt.

Nr. Capitol/
Subcapitol Deviz
general

Valoarea cheltuielilor / obiect,
exclusiv T.V.A.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro *)

Mii lei

Mii euro *)

3

4

5

6

2

0

1

1

1.2

Amenajarea terenului

2

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

3

2

4

3.1

Studii de teren

5

3.3

Proiectare (in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistem "design & build")

6

4

7

5.1

Din care C+M

Realizarea utilitatilor necesare obiectivului

Investitia de baza
01 -PLATFORME 5 BUCATI
Organizare de santier

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoare adaugata
TOTAL ( inclusiv TVA )
*) Cursul de referinta = 5 LEI /EURO

PROIECTANTUL
SC MANU CONSULTING SRL

C.O.C.C. S.A.

System DELTA - 2000

PAG : 1/1

FORMULARUL F2
AUTORITATEA CONTRACTANTA

COMUNA GARNIC

OBIECTIVUL

10 AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNI

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI
PE OBIECTUL :

01PLATFORME 5 BUCATI

Nr.
crt.

Nr. cap./
subcap deviz
pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrari

0

1

2

1

I
01

Valoarea, exclusiv T.V.A.
Mii lei

Mii euro *)

3

4

Lucrari de constructii
LUCRARI DE PIETRUIRE
TOTAL

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL

III
Procurare
- Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj
- Utilaje si echipamente de transport
- Dotãri, inclusiv utilaje si echipamente cu duratã mare de serviciu
TOTAL
Total valoare ( exclusiv TVA )
Taxa pe valoare adaugata
TOTAL ( inclusiv TVA )
*) Cursul de referinta = 5 LEI / EURO

PROIECTANTUL
SC MANU CONSULTING SRL

C.O.C.C. S.A.

System DELTA - 2000

PAG : 1/1

AUTORITATE CONTRACTANTA
OFERTANTUL
OBIECTIVUL
OBIECTUL

COMUNA GARNIC
10
01

FORMULARUL F3

AMENAJARE PLATFORME PIETRUITE PE DC49,COMUNA GARNI
PLATFORME 5 BUCATI

LISTA CUPRINZAND CANTITÃTILE DE LUCRÃRI
CATEGORIA DE LUCRARI

LUCRARI DE PIETRUIRE

Numar
curent
CAPITOLUL DE LUCRARI

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

SECTIUNEA TEHNICA
0
001

1
TSA01D1

Editia : '82

TOTAL
(3x4)

SECTIUNEA FINANCIARA
2

METRU CUB

3

4

5

84.000

Sap.man.in spatii intinse in pam.cu umid.nat.arunc.in depoz.sau vehic.la h<0,6m
t.f.tare
002

TRB01C12

Editia : '82

TONE

151.200

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare
grup1-3dista
003

TSD01D1

Editia : '82

METRU CUB

84.000

Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu
sfarim.bulg.teren f.tare
004

DA18A1

Editia : '82

METRU CUB

209.000

Strat fund. agreg. amestecuri optimale executat cu asternere manuala

005

141112220188

METRU CUB

322.000

Piatra sparta pentru drumuri amestec optimal 0-63 mm

006

TRA01A30

Editia : '82

TONE

483.000

Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe
dist.=30km.
007

TRA05A10

Editia : '82

TONE

10.500

Transport rutier materiale semifabricate cu autovehic.speciale cisterna beton.etcpe
d
008

DI19F1

Editia : '82

ORE

10.000

Utilaje si mij transp pt rep. si intret. drumuri: autovehicol special cu caroserie LEA
de 5,5 t
009

DF27A1

Editia : '82

ORE

60.000

Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere, in scopul asigurarii fluentei traficului pe
sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea
unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinere de drumuri
C.O.C.C. S.A. System DELTA - 2000

Obiectiv : 10

Deviz : 01
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0
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4

5

PROIECTANTUL (BENEFICIAR)
SC MANU CONSULTING SRL

Intocmit :
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