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CAPITOLUL
GENERALITĂTI

ART. DOMENIU DE APLICARE

reconstructia drumurilor publice, EI cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie să fie îndeplinite la

executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrărilor, controlul
calității si conditiile dereceptie

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde si

normative în vigoare, la data executiei, în măsura în care acestea completează si nu contravin prezentului caiet
de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitătide specialitate,
efectuarea tuturor încercărilor i determinârilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcinii

2.3. Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificări suplimentare
fată de prevederile prezentului caietde sarci

2.4. Antreprenorul este obligat să asigure adoptarea măsurilor tehnologice si organizatorice care să
conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat să tină evidenta zilnică a terasamentelor executate, cu rezultatele
testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. În cazul în care se vorconstata abateri dela prezentul caiet de sarcini Beneficiarul poate dispune

întreruperea executiei lucrărilor si luarea măsurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL N

MATERIALE FOLOSITE

ART:3. PĂMÂNT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmează a fi însământate sau plantate se foloseste pământ vegetal
rezultat de la curătirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale deteren, cu pământ vegetal

corespunzător.

ARTA. PĂMÂNTURI PENTRU TERASAMENTE
4.1. Categoriilesi tipurile de pământuri clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la executarea

terasamentelor sunt dateîn tabelele 1-a si 1.3.

4.2. Pământurile clasificateca foarte bune pol fi folosite în orice conditii climatericesi hidrologice, la

orice înăltime de terasament, fără a se lua măsuri speciale.
4.3. Pământurile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate în orice conditii climaterice,

hidrologicesi la orice înăltime de terasament, compactarea lor necesitând o tehnologie adecvată.



4.4. Pământurile prăfoase si argiloase, clasificate ca mediocre în cazul când conditiile hidrologice
locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3

privind actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de drum.

4.5, În cazul terasamentelor în debleu sau la nivelul terenului, executate în pământuri rele sau foarte
rele(vezi tabelul 1b) sau a celorcu densitate în stare uscată compactată mai mică de 1,5 g/eme, vor fi înlocuite

sau cu liant (var, cenusă de furnal, etc.)te mecarcu pământuri de calitate satisfăcâtoare sau vor fi stabiliz
Înlocuireasau stabilizarea se vor face pe toată lătimea platformei, la o adâncimede minimum 20 cm în cazul

pământurilor rele si de minimum 50 cm în cazul pământurilor foarte rele sau pentru soluri cu densitateîn stare
uscată compactată mai mică de 1,5 g/cme. Adâncimea se va considera sub nivelul patului drumului sise va
stabili în functie de conditiile locale concrete, de câtre Inginer.

Pentru pământurile argiloase, simbolul 4d, se recomandă fie înlocuirea, fie stabilizarea lor cu var,
vaar-ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau când pământul din patul drumului

are umiditatea relativă W.>0,55 se va executa un stratde separatie din geotextil, rezistentsi permeabil
W umiditatenaturală

Wu - limita de curgere
4.6. Realizarea terasamentelor în rarmbleu, în care se utilizează pământuri simbol 4d (anorganice) si

4e(cu materii organice peste 59%)a căror calitate conform tabelului 1b esterea, este necesarca alegerea solutiei
de punere în operă si eventualele măsuri de îmbunătâtire să fie fundamentate cu probe de laborator pe
considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza în ramblee pământurile organice, mâluri, nămoluri, pământurile turboase si

vegetale, pământurile cu consistentă redusă (care au indicele de consistentă sub 0,75%), precum si pământurile
cu continut mai mare de 5% de săruri solubile în apă. Nu se vorintroduce în umpluturi, bulgâri de pământ
înghetat sau cu continut de materii organice în putrefactie (brazde, frunzis, rădăcini, crengi, tc)

ART-5, APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesară compactării rambleurilor nu trebuie să fie murdară si nu trebuiesă contină materii

organice în suspensie.

5.2. Apa sălcie va putea fi folosită cu acordul “Inginerul”, cu exceptia compactârii terasamenielor
din spatele lucrărilorde artă.

5.3. Eventuala adăugare a unor produse, destinate să faciliteze compactarea nu se va face decât cu

aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitătile de utilizare,

ART.6. PĂMÂNTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie să

aibe calitătile pământurilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si pietrisurile
aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie săaibă elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITÂTII PĂMÂNTURILOR



7.1. Verificarea calitătii pământului constă în determinarea principalelor caracleristici ale acestuia,

prevăzuteîn tabelul 2.

Tabel 2

Nr.|Caracteristici care se verifică Frecvente minime Metode de
crt determinare

conform STAS

1|Granulozitate În functie de heterogenitatea pământului 1913;5-85

2|Limita de plasticitate utilizat însă nu vafi mai mică decât 1913/4-86,

3. Densitate uscată maximaoîncercare la fiecare 5.000 me 191313-16

4] Coeficientul de neuniformitate 1730-89

5|Caracteristicile de compactare|Pentru pământurile folosite în rambleurile din|1913/13-83
spatele zidurilor si pământurile folosite

6|Umiare libera Ia protectia rambleurilor, o încercare la fiecare.|1913712-88
1.000 me

7] Sensibilitatea înehet, dezenet|O încercare Ia fiecare:- 2.000 me pământ pentru|170973-90
rambleuri

- 250 mal de drum in debleu

8__| Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 me 1913/1-82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinărilor de laborator.

CAPITOLUL WI

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART-S. PICHETAJUL LUCRĂRILOR
3.1. De regulă,la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale

traseului prin picheti cu martori, iar vârfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi amplasați în afara

amprizei drumului, Pichetajul este însotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton,

amplasati în afara zonei drumului, cel putin câtedoi reperi pe km.

8.2.În cazul când documentatia esteîntocmită pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat
nueste materializat pe teren. Materializarea lui urmează să se facă la începerea lucrărilorde executie pe baza

planului de situatie,alistei cu coordonate pentru vârfurile de unghi sia reperilorde pe teren.

8.3, Înainte de începerea lucrărilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, irece la restabilirea
si completarea pichetajului în cazul situatiei arătate la pet.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou în
cazul situatiei de la pet.8.2. În ambele cazuri trebuie să se facăo pichetare detaliată a profilurilor transversale,
Iaodistantă maximă între acestea de 30 m în aliniament side 20 m în curbe,

Pichetii implantati în cadrul pichetajului complementar vor fi legati, în plan si în profil în lung, de

aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odatăcu definitivarea pichetajului, în afară de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin
tărusi si sabloane următoarele:



- înăltimea umpluturisau adâncimea săpăturii în ax, de-a lungul axului drumului;

- punctele deintersectii ale taluzurilorcu terenul natural (ampriza);

- înclinarea taluzelor.
3.5. Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor siare obligatia

de a-i restabili sau de a-l reamplasa dacă este necesar.
8.4

cheltuiala si râspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisă a Inginerului, cu notificare cu cel putin 24 ore în

. În caz de nevoie, scoaterealor înafara amprizei lucrărilor este efectuată de către Antreprenor, pe

devans.

8.7. Cu ocazia efectuării pichetajului vorfi identificate si toate instalațiile subterane si aeriene, aflate
în ampriza lucrărilorînvederea mutării sau protejării acestora.

ART.9. LUCRĂRI PREGĂTITOARE

9.1. Înainte de începerea lucrărilorde terasamentese execută următoarele lucrări pregătitoare în limita

zonei expropriate:

= defiisâri;
- curățirea terenului de resturi vegetale si buruieni;
-. decaparea si depozitarea pământului vegetal;
- asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafată si adâncime;
-... demolarea constructiilor existente.

92. Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu tăierea arborilor, pomilor si arbustilor, să

scoată rădăcinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, în caz că este necesar, în

conformitate cu legislatia în vigoare.

de 2 mScoaterea buturugilor si rădăcinilor se face obligatoriu la rambleuri cu înâltime mai mi

precum sila debleuri

9.3. Curâtirea terenului de frunze, crengi, iarbă si buruieni si alte materiale se face pe întreaga
suprafată a amprizei.

94. Decaparea pământului vegetal se face pe întrega suprafată a amprizei drumului si a gropilor de

împrumut
9,5. Pământul decapat si orice alte pământuri care sunt improprii pentru umpluturi vorfi transportate

si depuse în depozite definitive, evitând orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pământul

vegetal va fi pus în depozite provizorii, în vederea reutilizării.
9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului,

acestea trebuie dirijate prin santuri de gardă care săcolecteze si să evacueze apa în afara amprizei drumului.
În general, dacă se impune, se vor executa lucrări de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza
drumului.

9.7. Demolărileconstructiilor existente vor fi executate pânăla adâncimea de 1,00 m sub nivelul

platformei erasamentelor.



Materialele provenite din demolare vorfi strânse cu grijă, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor

precizate în caielele de sarcini speciale sauîn lipsa acestora, vor fi evacuate în groapa publică cea mai

apropiată, transportul fiind în sarcina Antreprenorului

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate după scoaterea buturugilor si

rădăcinilor, ete. vorfi umplute cu pământ bun pentru umplutură, conform prevederilor art.4 si compactate

pentru a obtine gradul de compactare prevăzut în tabelul nr.5 punctul b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la execulia terasamentelor înainte ca Beneficiarul. să constate si să

accepte executia lucrărilor pregătitoare enumerate în prezentul capitol.

Această acceptare trebuie să fie în mod obligatoriu mentionată în registrul de santier.

ART.10. MISCAREA PĂMÂNTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături, în

profilurile cu umplutură ale proiectului. La începutul lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte
Consultantului spre aprobare, o diagramă a cantitătilor cese vor transporta (inclusiv untabel de miscare a

terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distante,
ele).

10.2. Excedentul de săpăturăsi pământuriledin debleuri care sunt improprii realizării rambleurilor (în
înlocuitesensul prevederilor din art.4) precum si pământul din patul drumului din zonele de debleu care trebui

(în sensul art.4) vorfi transportate în depozite definitive.

10.3. Necesarul de pământ care nu poate fi asiguratdin debleuri, va proveni din gropi de împrumul

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri înafara profilului dinproiect, sub formă de supralărgire,

trebuie să fie supusă aprobării Beneficiarului

10.5. Dacă, în cursul executiei lucrărilor, natura pământurilor provenite din debleurisi gropi de

împrumut este incompatibilă cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale, sau

ale standardelor si normativelor tehnice în vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a rambleurilor,

Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul si să-i supună spre aprobare propuneri de modificare a

provenientei pământului pentru umplutură, pe bază de măsurători si teste de laborator, demonstrând existenta

reală a materialelor si evaluarea cantitătilor de pământ ce se vor exploata.
10.6. La lucrările importante, dacă beneficiarul consideră necesar, poate preciza, completa sau

„modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. În acest caz, Antreprenorul poate întocmi, în cadrul

unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondentă a pământului” prin care se defineste destinatia

fiecărei naturi a pământului provenit din debleuri sau gropi de împrumut.

10.7. Transportul pământului se face pe baza unui plan întocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare
a pământului” care defineste în spatiu miscările si localizarea finală a fiecărei cantităti izolate de pământ din

debleu sau din groapade împrumut. EI tine cont de “Tabloul de corespondentă a pământului” stabilit de

Beneficiar, dacă aceasta există, casi de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de



prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobării Beneficiarului în termen de 30 de

zile de la nolificarea ordinului de începerea lucrărilor.

ART.11. GROPI DE ÎMPRUMUT SI DEPOZITE DE PĂMÂNT

11.1. În cazul în care gropile de imprumut si depozitele de pământnu sunt impuse prin proiect sau în

caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Beneficiarului. Acest acord

va trebui să fie solicitat cu minimum optzile înainte de începerea exploatării gropilorde împrumut sau a

depozitelor. Dacă Beneficiarul consideră că este nece , cererea trebuie săfie însolită de:

un raport privind calitatea pământului din gropile de împrumut alese, în spiritul prevederilor

articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator

executate pentru acest raport fiind în sarcina Antreprenorului;

acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru

gropile de împrumut;

un raport cu programul de exploatare a gropilor de împrumutsi planulde refacere a mediului.

11.2. La exploatarea gropilorde împrumut Antreprenorul va respecta următoarele reguli

pământul vegetalse va îndepărta si depozita în locurile aprobate si va fi refolosit conform prevederilor

proiectului;

crestele taluzurilor gropilorde împrumut trebuie, în lipsa autorizatiei prealabile a Beneficiarului, să

fie laodepărtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

taluzurile gropilor de împrumut, pot fi executate în continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu

conditia ca fundul săpăturii, la terminarea extragerii, săfie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor
din precipitatii, iar taluzurile să fie îngrijit executate;

săpăturile în gropile de împrumut nu vor fi mai adânci decât cota practicatăîn debleuri sau sub cota

santului de scurgereaapelor, în zona de rambleu;

în albiile majore ale râurilor, gropile de împrumut vor fi executate în avalul drumului, amenajând o

banchetă de 4,00 m me între piciorul taluzului drumuluisi groapa de împrumut;

fundul gropilor de împrumut va avea 0 pantă transversală de 1..3%4 spre exterior si 0 pantă

longitudinală care să asigure scurgereasi evacuarea apelor;

taluzurile gropilor de împrumut amplasate în lungul drumului, se vor executa cu înclinarea de

1:1,5.„1:3; cândîntre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de împrumut nuse lasă nici un

fel de banchete, taluzul gropii de împrumut dinspre drumvafi de 1-3,

11.3. Surplusul de săpătură din zonele de debleu,poate fi depozitat în următoarele moduri:

în continuarea terasamentului proiectat sau existent în rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat,

compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioară a

acestor rambleuri suplimentare va fi nivelată la o cotă cel mult egală cu cota muchiei platformei
rambleului drumului proiectat;



o la mai mult de 10 mde crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor în executie sauale celor existente

si în afara firelor de scurgere a apelor; în ambele situatii este necesar să se obtină aprobarea penru
ocuparea terenului

si
să se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor în zona drumului se va urmări ca prin executia acestora sănu se provoace

înzăpezirea drumului.

11.4. Anireprenorul va avea grijă ca gropile de împrumut si depozitele să nu compromită stabilitatea

masivelor naturale si nici să nu riste antrenarea (erasamentelor de către ape sau să cauzeze, din diverse motive,

pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. În acest caz, Antreprenorul vafi în

întregime răspunzător de aceste pagube.

11.5. Beneficiarul se va opune executării gropilor de împrumut sau depozitelor, suseeplibie de a

înrăutări aspectul împrejurimilor si a scurgerii apelor,fără ca Antreprenorul să poată pretinde pentru acestea
fonduri suplimentare sau despăgubiri.

11.6. Achizitionarea sau despăgubirea pentru ocuparea terenurilorafectate de depozitele de pământuri
casi ale celor necesare gropilorde împrumut, rămânîn sarcina Antreprenorului.

ART. 12, EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nuva putea executa nici o lucrare înainte ca modulde pregătire a amprizelor de

debleu, precizat de prezentul caietde sarcini si caietul de sarcini speciale să fi fost verificat si recunoscut ca

satisfăcător de către Beneficiarul lucrării.

Aceste acceptări trebuie, în mod obligatoriu săfie mentionateîn registrulde santier.

12.2. Săpăturile trebuiesc atacate frontal pe întreaga lătime si pe măsurăce avansează, se realizează si

taluzarea, urmărind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu sevor creea supraadâncimi în debleu. În cazul cândîn mod accidental apar asemenea situatii
se va trece la umplerea lor, conform modalitătilor pecare le va preserie Beneficiarul lucrării si pe cheltuiala

Antreprenorului,

12.4. La săparea în terenuri sensibile la umezeală, terasamentele se vor executa progresiv, asigurându-
se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizării echilibrului hidrologic alzonei
sau a nivelului apei subterane, pentruapreveni umezirea pământurilor, Toate lucrările preliminare de drenaj

ăafi afectatevorfi finalizate înainte de începerea săpăturilor, pentru a se asigura ca lucrările se vor executa fă

de ape.
12.5, În cazul când terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calitătile stabilite si nu

este de portanta prevăzută, se. va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala Beneficiarului.

Compactarea acestui stratde formă seva facela gradulde compactare de 100% Proctor Normal. În acest caz
se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de compactare la 97%4 Proctor Normal.

12.6. Înclinarea taluzurilorva depinde de natura terenului efectiv. Dacă acesta diferă de prevederile
proiectului, Antreprenorul va trebui să aducăla cunostinta Beneficiarului neconcordanta constatată, urmând

ca acesta să dispună o modificarea înclinării taluzurilorsi modificarea volumului terasamentelor.



12.7. Prevederile STAS 2914 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimi de maximum

12,00 m sunt dateîn tabelul 3, în functie de natura materialelor existente în debleu.

Tabel 3

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU ÎNCLINARE.
TALUZURILOR.

Pământuri argiloase, în general argile nisipoase sau prăfoase, nisipuri 10:15
argiloase sau prafuri argiloase
Pământuri mâmoase 1.0:1.0..1,0:0,
Pământuri macroporice (loess si pământuri Ioessoide) 1.0:0,1
Roci stâncoase alterabile, în functie de gradul de alterabilitate si de 10215.00
adâncimea debleurilor
Roci stâncoase nealterabile L9:0,1
"Roci stâncoase (care nuse degradează) cu stratificarea favorabilă în ce|de la 1,0:0,1 până la pozitia
priveste stabilitatea verticală sau chiarîn consola

În debleuri mai adânci de 12,00 m sau amplasate în conditii hidrologice nefavorabile (zone umede,

infiltratii, zone de băltiri) indiferent de adâncimea lor, înclinarea taluzurilor se vastabili printr-un calcul de

stabilitate.

12.8. Taluzurile vortrebui să fie curătate de pietre sau de bulgări de pământ care nu sunt perfect
aderente sau încorporate în teren ca si rocile dislocate a căror stabilitate este incertă.

12.9. Dacă pe parcursul lucrărilorde terasamente, masele de pămâni devin instabile, Antreprenorul va

lua măsuri imediate de stabilizare, anuntând în acelasi timp Beneficiarul.

12.10. Debleurile în terenuri moi, ajunsela cotă, se vor compacta până la 100% Proctor Normal, peo
adâncime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pet. ).

12.11. În terenuri stâncoase, la săpăturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui
să stabileascăsi apoisă adapteze planurile sale de derocare înasa fel încât după explozii săse obti

e. degajarea la gabarita taluzurilorsi platformei;
e... cea mai mare fraclionare posibilă a rocii, evitând orice rise de deteriorarea lucrărilor.

12.12, Pe timpul întregii durate a lucrului va trebui să se inspecteze, în mod frecventsi în special după

explozie, taluzurile de debleuri și terenurile de deasupra acestora, în scopul de a se înlătura pătile de rocă,
carear putea să fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

După executia lucrărilor, se va verifica dacă adâncimea necesară este atinsă peste tot. Acolo unde

aceasta nu este atinsă, Antreprenorul va trebui să execute derocarea suplimentară necesară.

12.13, Tolerantele de executie pentrusuprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt

date în tabelul 4.

Tabel 4

Profilul Tolerante admise
Roci necompacie Roci compacte

Platformă cu strat de formă 2-3 em 7-5 cm
Platformă fărăstratde formă Sem 31-10 cm
Taluz de debleu neacoperit 27-10 cm variabil în functie de natura rocii



12.14. Metoda utilizată pentru nivelarea platformei în cazul terenurilor stâncoase este lăsată la

alegerea Anireprenorului. EL are posibilitatea de a realiza o adâncime suplimentară, apoi de a completa, pe

cheltuiala sa, cu un strat de pământ, pentru aducerea la cole, care va trebui compactal asa cum este arătat în
art.14.

12.15. Dacă proiectul prevede executarea rambleurilor cu pământurile sensibile la umezeală,

e facă astfel:turilorîn debleuriBeneficiarul va prescrie ca executarea

* în perioada ploioasă: exiragerea verticală
+. după perioada ploioasă: săpături în straturi, pâna la orizontul al cărui continut în apă vafi superior cu

10 puncte, umidității optime Proetor Normal.

12.16. În timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat să conducă lucrările astfel ca

pământurile ce urmează să fie folosite în realizarea rambleurilor să nu fie degradate sau înmuiate de apele de

ploaie. Va trebui, în special să se înceapă cu lucrările de debleu de la parea de jos a rampelor profilului în

lung

Dacă topografia locurilor permite o evacuare gravitalională a apelor, Antreprenorul va trebui să

mentină o pantă suficientă pentru scurgere, la suprafata părtii excavate sisă executeîn timp util santuri, rigole,
1ucrâri provizorii necesare evacuârii apelor în timpul excavârii.

ART.13. PREGĂTIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrările pregătitoare arâtate la art.8 si 9 sunt comune alât sectoarelor de debleu cât si celor de

rambleu.

Pentru rambleuri mai Sunt necesare si se vor executa si alte lucrări pregătitoare.

13.1. Când linia decea mai mare pantăa terenului este superioară lui 20%, Antreprenorul va trebui să
execute trepte de întrătire având o înâltime egală cu grosimeastratului prescris pentru umplutură, distaritate la

maximum 1.00 m pe terenuri obisnuitesi cu înclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stâncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Beneficiar”.

13.2. Pe terenurile remaniate în cursul lucrărilor pregătitoare prevăzute la art. si 9, sau pe terenuri de

portantă scazută se va executa 0 compactare a terenului de la baza rambleului pe o adâncime minimă de 30

cm, pentru a obtineungrad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

ART.14. EXECUTIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescriptii generale
14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nicio lucrare înainte ca pregătirile terenului, indicate în caietul

de sarcini si caietul de sarcini speciale, să fie verificate si acceptate de “Inginer”. Această acceptare trebuie să

fie, în mod obligatoriu, consemnată în caietul de santier.

14.1.2. Nu se execută lucrări de terasament pe timp de ploaie sau ninsoare.
14.1.3. Executia rambleurilor trebuie să fie întreruptă în cazul când calitâtile lor minimale definite

prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale votfi compromise de intemperii.



Executia nu poate fi reluată decât după un timp fixat de “Beneficiar” sau reprezenlantul său, la

propunerea Anireprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor
14.2.1. Rambleurile se execută în straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe întreaga

le si variatiile delătimea platformeisi în principiu pe întreaga lungime a rambleului, evitându-se segre:

umiditatesi granulometrie,

Dacă dificultătile speciale, recunoscute de “Benefiar”, impunca executia straturilor elementare să fie

executate pe lătimmi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alăturate, care împreună

acoperă întreaga lătimea profilului, urmărind ca decalarea în înăltime între două benzi alăturate să nu

depâsească grosimea maximă impusă.

14.2.2. Pământul adus pe platformă este împrăstiat si nivelat pe întreaga lătime a platformei (sau a

benzii de lucru) în grosimea optimă de compactare stabilită, urmărind realizarea unui profil longitudinal pe
cât posibil paralel cu profilul definitiv,

Suprafata fiecărui strat intermediar, care va avea grosimea optimă de compactare, va fi plană si va

avea o pantă transversală de 3...5% către exterior, iar suprafata ultimului stratva avea panta prescrisă conform

articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu înâltimi mai mari de 3,00 m,se pot folosi, la baza acestora,
blocuride piatră sau din betoncu dimensiunea maximă de 0,50 m cu conditia respectării următoarelor măsuri:

-  împânarea golurilor cu pământ;

-.-asigurarea tasărilorîntimpsi luarea lorîn considerare;
-.. realizarea unei umpluturi omogene din pământ de calitate corespuzătoare pecel putin 2,00 m grosime

1a partea superioarăa rambleului.

14.24. La punerea în operăa rambleului se vatine seamade umiditatea optimă de compactare. Pentru

aceasta, laboratorul santierului va face determinări ale umiditătii la sursăsi se vorlua măsurile în consecintă

se zvânte sau săpentru punerea în operă, respectiv astemerea si necompactarea imediată, lăsând pământul s

se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea până cât mai aproape de cea optimă, sau din contră, udarea

stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea umiditătii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor
14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal

prevăzut în STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabel 5



Pământuri

Zonele din terasamente(la care se prescrie.|Necoezive Coezive

gradul de compactare) îmbrăcăm|Îmbrăcâminti|Îmbrăcărmi|Îmbrăcăminti
ini semipermane | nti semipermane
permanent | nte permanent|nte
e e

a.Primii 30 cm ai terenului natural sub un
rambleu, cu înăltimea: h < 2,00 m 100 95 97 9%

h>200 m 95 Ei 9 9%

b. În corpul rambleurilor, la adâncimeasub
patul drumului: h <0,50 m 100 100 100 100

05 <h 2,00 m 100 9 97 94
h >200m 95 % Li %0

c, În debleuri, pe adâncimea de 30 cmsub
patul drumului 100 100 100 100

NOTĂ: Pentru pământurile necoezive, strâncoasecu granule de 20 mm în proportie mai mare de 50%

si unde raportul dintre densitatea în stare uscată a pământului compactat nu se poate

determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, când

după un anumit număr de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de

compactare cel mai greu nulasă urme vizibile la conirolul gradului de compactare.

143.2. Antreprenorul va trebui să supună acordului Beneficiarului, cu cel putin opt zile înainte de

începerea lucrărilor, grosimea maximă a stratului elementar pentru fiecaretip de pământ, care poate asigura

obtinerea (după compactare) a gradelor de compactare arâtate în tabelul 5, cu echipamentele e;

folosite pe santier.

În acest scop, înainte de începerea lucrărilor, va realiza câte un tronsonde încercare de minimum 30
m lungime pentru fiecare tip de pământ. Dacă compactarea prescrisă nu poate fi obtinută, Antreprenorul va

rebui să realizeze o nouă plansă de încercare, după ce va aduce modificările necesare grosimii straturilor si

utilajului folosit. Rezultatele acestor încercări trebuie săfie mentionate în registrul de santier.

În cazurile când această obligatie nu va puteafi realizată, grosimeastraturilor succesive nuva depăsi

20 cmdupă compactare.
14.3.3. Abaterile limită la gradul de compactare vorfi de 3% sub îmbrăcâminile din beton de ciment

si de 49 sub celelalte îmbrăcăminti si se acceptă în max. 10% din numărul punctelorde verificare,

14.4, Controlul compactării
În timpul executiei, terasamentele trebuie verificate după cum urmează

a) controlul va fi pe fiecare strat;

b) frecventa minimă a testelor trebuiesă fie potrivit tabelului 6,

“Tabel 6

Frecvenâa minimală a Observatii



încercărilor

Încercarea Proctor 1 la 5.000 m: Pentru fiecaretip de pământ

Determinarea continutului de apă 1 la 250 mi de platformă pestrat
Determinarea gradului de 3 la 250 mlde platformă pe strat
compactare

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru în care se vorconsemna toate rezultatele privind

încercarea Proctor, determinarea umiditătii si a gradului de compactare realizat pe fiecare stratsi sector de

drum.

Antreprenorul poate să ceară receptia unui strat numai dacă toate gradele de compactare rezultate din

determinări au valori minime sau peste valorile prescrise. Această receptie va trebui, în mod obligatoriu,

mentionalăîn registrul de santier.

14.5 Profiluri si taluzuri
14.5.1 Lucrările trebuie săfie executate deasa manieră încât după cilindrare profiluriledin proiect să

fie realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie să prezinte nici scobituri si nici exerescente, în afara celor rezultate din

dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.

Profilul taluzului trebuie să fie obtinut prin metoda umpluturii în adaos, dacă nu sunt dispozitii

contrareîn caietul de sarcini speciale.

14.5.2 Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portantă corespunzătoare
vor avea înclinarea |:1,5 până la înăltimile maxime pe verticală indicate în tabelul 7,

Tabel 7

Natura materialului în rambleu n
(max m)

Argile prăfoase sauargile nisipoase 6

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7

Nisipuri 8

Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificată si asigurată numai după realizarea gradului de compactare indicat

în tabelul 5.

14.5.3. În cazul rambleurilor cu înăltimi mai mari decât cele arătate în tabelul 7, dar numai pânăla
maxim 12,00 m, înclinarea taluzurilor de Ianivelul patului drumului în jos, vafi de 1:15, iar pe restul înăltimii,
până la baza rambleului, înclinarea va fi de [:2.

14.54. La rambleuri mai înaltede 12,00 m, precumsi la cele situate în albiile majore ale râurilor,ale
văilor si în bâlt, unde terenul de fundatie este alcătui din particule fine si foarte fine, înclinarea taluzurilorse
va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....L,5.



14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitateportantă redusă, vor avea

înclinarea 1:1,5 până la înâltimile maxime, h max. pe venicală indicate în tabelul 8, în functie de

caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie.

Tabel 8

Caracteristicile terenului de fundatie

Panta a) Unghiul de frecare internăîn grade

terenului s 10 15

de fundatie b) coeziunea materialului KPa

30 s 10 30 s 10| 30|6 s0

Înăltimea maximă a rambleului, h max, 4
o 3400|400|300|5,00|6,00|4,00|600|8,00|10,00

1:10 200|300|200|400|5,00|3,00|5,00|600|7,00

1:5 100|2,00|1.00|2,00|300|200|3.00|400|5.00

13 = - - 100 2400|1400|200|300|4.00

14.5.6, Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului sia taluzurilor sunt următoarele:

- platformă fără stra de formă +I- 3cm
- platformă cu strat de formă +I- 5cm
= taluz neacoperit +/- 10 cm
Denivelările sunt măsurate sublata de 3 m lungime.

Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fată decea proiectă este de + 50 cm.

14.6. Prese le la apă
14.6.1. Cândla realizarea rambleurilor sunt folosite pământuri sensibile la apă, Beneficiarul va putea

aplicabile pământurilor sensi!

ordona Antreprenorului următoarele:

asternerea si compactarea imediată a pământurilor din debleuri sau gropi de împrumut cu un grad de

umiditate convenabil;

un timp de asteptare după asternere si scarificarea, în vederea eliminării apeiîn exces prin evaporare;
tratarea pământului cu var pentru reducerea umiditâtii;

practicarea de drenuri deschise, în vederea reducerii umiditătii pământurilor cu exces de apă.

Când umiditatea naturală este mai mică decât cea optimă se vor executa stropiri succesive.

Pentru aceste pământuri Beneficiarul va putea impune Antreprenorului măsuri speciale pentru
evacuarea apelor.

114.7. Prescriptii aplicabi
14.

rambleurilor din material stâncos
1. Materialul stâncos rezultat din derocâri se va împrăstia si nivela astfel încâtsă se ob!

umplutură omogenă si cu unvolum minim de goluri



Straturile elementare vor avea grosimea determinată în functie de dimensiunea materialului si

posibilitătile mijloacelor de compactare. Această grosime nuva putea, în nici un caz, să depăsească 0,80 m în

corpul rambleului. Ultimii 0,30 m desub patul drumului nu vorcontine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stâncă ale căror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vorfi
fractionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor în depozite

definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie să fie omogenă. Intercalarea

straturilor de materiale fine si straturi din materiale stâncoase, prezentând un procentaj de goluri ridicat, este

interzisă.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu

senile de 25 tone cel putin. Această compactare va fi însolită de o stropire cu apă, suficientă pentru a facilita

aranjareablocurilor.
Controlul compactării va fi efectuat prin măsurarea parametrilor Q/S unde:

Q-.reprezintă volumul rambleului pus în operă într-o zi, măsurat în me după compactare;

S- reprezintă suprafata compactată într-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilită

pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) vafi stabilită cu ajutorul unui tronsonde încercare controlat prin încercări

cu placa. Valoarea finală vafi cea a testului în care se obtin module de cel putin 500 bari
E2/B1 interior lui 0,15.

Încercările se vorface de Antreprenor într-un laborator autorizat iar rezultatele vorfi înscrise în

un raport

registrul de santier.

14.7.3. Platforma rambleului vafi nivelată, admitându-se aceleasi tolerante ca siîn cazul debleurilor

material stâncos, art.12 tab.4.

Denivelările pentru taluzurile neacoperite trebuie să asigure fixareablocurilor pe cel pulin jumătate
din grosimea lor.

14.8, Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase
14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizează concomitent cu îmbrăcarea taluzurilor, în

scopul deale proteja de eroziune. Pământul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de

compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai după corectarea granulometriei acestuia, pentru
obtinerea compactării prescrise.

14.8.2, Straturile din pământuri nisipoase vorfi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umiditătiea stratului elementar.omogene pe întreaga grosi
14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitându-se tolerantele arătate la art.12 tab.4. Aceste

tolerante se aplică straturilorde pământ care protejează platformasi taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrărilor de artă
(eulei, aripi, ziduri de sprijin, ete.)



14.9.1. În lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrărilor
de artă vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite în patul drumului, cu exceptia materialelor

stâncoase. Peo lătime minimă de 1 metru, măsurată de la zidărie, mărimea maximă a materialului din carieră,

acceptatafi folosit, vafi de 1/10 din grosimea umpluturii.

14.9,2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea integrității lucrărilor

de ară.
Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobării Beneficiarului sau reprezentantului

tinderea zonei lor de folosire.acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artă

14.10. Protectia împotriva apelor
Antreprenorul este obligatsă asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor

provocate de ploi, a căror intensitate nu depăseste intensitatea celei mai puternice ploi înregistrateîn cursul
ultimilorzece ani.

Intensitatea precipitațiilor de care se va tine seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată statie
pluviometică.

ART.15. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR
Santurile si rigolele vorfi realizate conform prevederilor proiectului, respectându-se sectiunea, cota

fundului si distanta dela marginea amprizei,

Santulsau rigola trebuie să rămână constant, paralel cu piciorul taluzului. În nici un caznu va fi tolerat
ca acest paralelism să fie întrerupt de prezenta masivelor stâncoase. Paramentele sanului sau ale rigolei vor
trebui să fie plane iar blocurile în proeminentă să fie tăiate,

La sfârsitul santierului si înainte de receptia finală, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de

bulgări si blocuri căzute,

ART.16. FINISAREA PLATFORMEI
16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compacta, nivelat si completat respectând coteleîn profil

în lung siîn profil transversal, declivitătile si lătimea prevăzute în proiect.
Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date în tabelul 5, respectiv, în tabelul 4.

În ce priveste lătimea platformei si cotele de executie abaterile limită sunt:

- Ia lătimea platformei:
-+/- 0,05 m, fată deax
-+1-0,10 m, pe întreaga lâtime

- la coteleproiectului:
-+1- 0,05 m, fată de cotele de nivelale proiectului.
16.2. Dacă executia sistemului rutier nu urmează imediat după terminarea terasamentelor, platforma

va fi nivelată transversal, urmărind realizarea unui profil acoperis, în două ape, cu înclinarea de 4% spre



marginea acestora. În curbe seva aplica deverul prevăzut înpiesele desenate ale proiectului, fără să coboare

subo pantă transversală de 49%,

ART.17. ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL

nCând acoperirea cu pământ vegetal trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în prealabil tăiat

trepte sau întărit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau

caroiaje sunt apoi umplute cu pământ vegetal.
Terenul vegetal trebuie săfie fărâmitat, curâtat cu grijă de pietre, rădăcini sau iarbă si umectat înainte

de răspândire.

După răspândire pământul vegetal este tasat cu un maiplat sau cuun rulou usor.

Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal este în principiu, suspendată pe timp de ploaie.

ART.18, DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat să construiască drenuri în cazul în care apele nu pot fi evacuate

gravitational.

Lucrările de drenarea apelor subterane, care s-ar putea să se dovedească necesare, vor fi definite prin
dispozitii de santier de câtre “Beneficiar” si reglementarea lor seva face, în lipsa unor alte dispoziţii ale

caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART.19. ÎNTRETINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE
În timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui să execute în timp util si pe cheltuiala sa

lucrările de remediere a taluzurilor rambleurilor, să mentină scurgereaapelor, si să repare toate zonele
identificate cu tasâri datorită proastei executii.

În afară de aceasta, Antreprenorul va trebui să execute în aceeasi perioadă, la cererea scrisă a

Beneficiarului, i toate lucrările de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este răspunzător.

ART.20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRĂRILOR
20.1. Controlul calitătii lucrărilor de terasamente constă în:

- verificarea trasării axului, amprizei drumuluisi a tuturor celorlalti reperi de rasare;
- verificarea pregătirii terenului de fundatie (de sub rambleu);
- verificarea calitătii si stării pământului utilizat pentru umpluturi;
- verificarea grosimii straturilor asternute;

- verificarea compactării umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului

20.2. Antreprenorul este obligat să tină evidenta zilnică, în registrul de laborator, a verificărilor
efectuate asupra calității umiditătii pământului pus în operă si a rezultatelor obtinute în urma încercărilor
efectuate privind calitatea lucrărilor executate.



Antreprenorul mu va trece la executia următorului strat dacă stratul precedent nu a fost finalizat si

aprobat de Inginer.
ână la acoperirea acestora cu stratulAntreprenorul va întretine pe cheltuialasa straturile receptionate,pi

următor.

20:3. Verificarea trasării axului si amprizei drumuluisi a tuturor celorlalti reperi de trasare
Această verificare se va face înaintede începerea lucrărilor de executie a terasamentelor urmărindu-

se respectarea întocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibilă fiind de +/-0,10 m în raport cu reperii
pichetajului general.

20.4. Verificarea pregătirii terenului de fundatie (sub rambleu)
20.4.1. Înainte de începerea executării umpluturilor, după curătirea terenului, îndepărtarea stratului

vegetalsi compactarea pământului, se determină gradulde compactare si deformarea terenului defundatie,
20.4.2. Numărul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare

este de3 încercări pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.
Natura sistarea solului se vor lestala minim 2000 m? umplutură.

20.4.3. Verificările efectuate se vor consemna într-un proces verbal de verificare a calitătii lucrărilor

ascunse, specificându-se si eventuale remedieri necesare.

20-4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin măsurători cu deflectometru cu pârehii, conform

Normativului pentru determinareaprindeflectografie si deflectometrie a capacitătii portante a drumurilor cu

structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.

20.4.5. Măsurătorile cu deflectometrul se vor efectua în profiluri transversale amplasate la max. 25 m

unul după altul, în trei puncte (stânga, ax, dreapta)

20:4.6. La nivelul terenului de fundatie se consideră realizată capacitatea portantă necesară dacă

deformatia elastică, corespunzătoare vehiculului etalon de 10 KN, se încadrează în valorile din tabelul 9,

admitându-se depăsiri în cel mult 10% din punctele măsurate. Valorile admisibile ale deformatiei la nivelul
terenului de fundatie înfunctie detipul pământului de fundatie sunt indicate în tabelul 9.

20:4.7, Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face în corelatie cu

măsurătorile cu deflectometrul, în punctele în care rezulatele acestora atestă valori de capacitate portantă
scazută,

20.5. Verificarea calitătii și stării pământului utilizat pentru umpluturi
Verificarea calității pământului constă în determinarea principalelor caracteristici ale pământului,

conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute
Va fi verificată grosimea fiecărui strat de pământ asternut la executarea rambleului. Grosimea

măsurată trebuie să corespundă grosimii stabilite pesectorul experimental, pentru tipul de pământ respectiv si

utilajele folosite la compactare.
20.7. Verificarea compactării umpluturilor
20,7.1. Determinările pentru verificarea gradului de compactare se fac pentrufiecare stratde pământ

pus în operă.



În cazul pământurilor coezive se vor preleva câte 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului,

când acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului când grosimea este mai

mică de 25 cm. În cazul pământurilor necoezitive se va prelevaosingură probă din fiecarepunct, care trebuie
să aibă un volum de min. 1000 em:, conform STAS 2914. Pentru pământurile stâncoase necoezive, verificarea

se va face potrivit notei dela tabelul 5.
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densităii în stare uscată a acestor probe

cu densitatea în stare uscată maximă stabilită prin încercarea Proctor, STAS 1913/13,

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face în minimum trei puncte repariizate stânga, ax,
dreapta, distribuite la fiecare 2000 m? de strat compaclal.

La stratul superior al rambleului sila patul drumului în debleu, verificarea gradului de compactare

realizat se va faceîn minimum trei puncte repartizate stânga, ax, dreapla. Aceste puncte vor fi la cel putin 1 m

de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.
20.7.2. În cazul când valorile obtinute la verificări nu sunt corespunzătoare celor prevăzuteîn tabelul

5, se va dispune fie continuarea compactării, fie scarificareasi recompactarea stratului respectiv.
20.7.3. Nu se va trecela executia stratului următor decât numai după obtinerea gradului de compactare

prescris, compactarea ulterioară a stratului nemai fiind posibilă,

20.7.4. Zonele insuficient compactate potfi identificate usor cu penetrometrul sau cu deflectometrul

cu pârghie.

20;8. Controlul caracteristicilor patului drumului
20:8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face după terminarea executiei terasamentelor

si constăîn verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitătii, cu ajutorul deflectometrului cu

pârghie la nivelul patului drumului.

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse penru - 0,05 m fată deivelarea patului suport sunt

prevederile proiectului. În ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor, tolerantele sunt cele arătate
Ta pet.12.13 (Tabelul 4) si la pet.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini.

Veriticările de nivelmenise vor face pe profiluri transversale, la 25 m distantă.
20;8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portanță necesarăla nivelul patului drumului se consideră
realizată dacă, deformatia elastică, corespunzătoare sub sarcina osiei etalon de115 KN, are valori mai mari
decăt cele admisibile, indicate în tabelul 9,în cel mult 10% din numărul punctelor măsurate,

Tabel9
Tipul de pământ conform STAS 1243 Valoarea admisibilă a deformatiei

elastice 1/100 mm

Nisip prâtos, nisip argilos 350

Pra nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400

Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prafoasă nisipoasă,
argilă 450



Când măsurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu pârghie,nu este posibilă, Antreprenorul va

puteafolosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Ingii r.

arii metodei de determinare a deformaliei liniare prevăzută în STAS 2914/4, frecventaÎn cazul ut
încercărilorva fi de3 încercâri pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime.

CAPITOLULIV
RECEPTIA LUCRĂRII

Lucrările de terasamentevor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de escutie),

unei receptii preliminare si unei receptii finale.

ART21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

21.1. În cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform

Regulamentului privind controlul de stat al calitâtii în constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii

privind controlul statului în fazele de executie determinante, elaborată de MLPAT si publicată în Buletinul

Constructiilor volum 4/1996si se va verifica dacă partea de lucrări ce se receptionează s-a executat conform

proiectului siatestă conditiile impuse de normativele tehnice în vigoare si de prezentul caiet de sarcini.

21.2. În urma verificărilor se încheie proces verbal de receptie pe faze, în care se confirmă posibitalea
trecerii executiei la faza imediat următoare.

21.3. Receptia pe faze se efectueazăde către “Beneficiar” si Antreprenor, iar documentul ce se încheie
ca urmare a receptiei va purta ambele semnături.

21.4. Receptia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrări:

- vasarea si pichetarea lucrării;
-.. decaparea stratului vegetalsi terminarea lucrărilor pregătitoare;
=. compactarea terenului de fundatie;

-.. în cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din înăltimea de umpluturăsila realizarea umpluturii sub

cota stratului de formă sau a patului drumului;
-- în cazul săpăturilor, la cota finală a săpăturii

21.5, Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispozitia organelorde control, cât

siacomisiei de receptie preliminară sau finală.

21.6. La terminarea lucrărilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea

receptiei preliminare a lucrărilor, verificându-se:

-..concordanta lucrărilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini speciale si a

proiectului de executie;
= matura pământului din corpul drumul

21.7. Lucrările nu se vor receptiona dacă:

- mu sunt realizate cotelesi dimensiunile prevăzute în proiect;



= mu este realizat gradul de compactare atât a nivelul patului drumului cât i pe fiecare strat în parte:

(atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

=. Iuerârile de scurgereaapelor sunt necorespunzătoare;
- nuscau respectat pantele transversale si suprafatarea platformci;
- se observă fenomene de instabilitate, începuturi de erăpâturi în corpul terasamentelor, ravinări ale

taluzurilor, etc.;

= mueste asigurată capacitatea portantă la nivelul patului drumului,

si modulsi termeneleDefectiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabi

de remediere.

ART.22. RECEPTIA PRELIMINARĂ, LA TERMINAREA

LUCRĂRILOR

Receptia preliminară se face la terminarea lucrărilor, pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului
de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94.

ART. 23. RECEPTIA FINALĂ

La receptia finalăa lucrării se va consemna modul în care s-au comportat terasamentele si dacă acestea
au fost întretinute corespunzător în perioada de garantiea întregii lucrări,în conditiile respectării prevederilor
Regulamentului aprobatcu HGR 273.

ANEXĂ
CAIET DE SARCINI GENERALE



LUCRĂRI DE TERASAMENTE

DOCUMENTE DE REFERINTA

1. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 Norme metodologice privind conditiile de
publicat în MO 397/24.08.2000 închidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de

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

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea şi întretinerea drumurilor. si
podurilor.

Ordin MInr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingerea incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice destingere.

Ordin ANDnr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de
întretinere, reparare si exploatare a drumurilorsi podurilor.

II. REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacități portante a drumurilor cu structuri
rutiere suple si semirigide.

III. STANDARDE

STAS 730 - Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate si drumuri. Metode de încercare.
STAS 1243 - “Teren de fundare. Clasificareasi identificarea pământurilor.

STAS 1709/1 - Actiunea. fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de
drumuri. Adâncimea de înghet în complexul rutier.
Prescriptii de calcul.

STAS 17092 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghei la lucrări de
drumuri. Prevenirea si remedierea degradărilor din înghet-
dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 17093 - Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrări de
drumuri, Determinarea sensibilitâtii la înghet a pământurilor
de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1 - Teren de fndare. Determinarea umidităt

STAS 191353 - “Teren de fundare. Determinarea densitătii pământurilor

STAS 191344 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate

STAS 1913/5 - Terende fundare. Determinarea granulozitătii



STAS 1913112

STAS 1913113

STAS 1913/15

STAS 2914

Teren de fundare, Determinarea caracleristicilor fizice si
mecanice ale pământurilor cu umilări si coniractii mari.

Teren de findare. Determinarea caracteristicilor. de
compactare. Încercarea Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutăii volumice pe teren.

Lucrări de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale
de calitate.



CAIET DE SARCINI NR. 2
FUNDAȚII DE BALAST ȘI/SAU DE BALAST AME:



CUPRINS

CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI.......

1... Obiect şi domeniu de aplicare,

2..Prevederi generale.

CAPITOLUL LI - MATERIALE ......

3... Agregate naturale

4. Apa...

5. Controlul calității balastului sau a balastului amestec optimal înainte de realizarea stratului

de fundaţie.

CAPITOLUL III - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

6. Caracteristicile optime de compactare..

7. Caracteristicile efective de compactare...

CAPITOLUL IV - PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI...

8... Măsuri preliminare.

9. Experimentarea punerii în operăa balastului saua balastului amestec Optimal„.....
10. Punerea în operă a balastului sau a balastului amestec optimal...
11. Controlul calității compactării balastului saua balastului amestec optimal...

CAPITOLUL. V - CONDIȚII TEHNICE, REGULI și METODE DE VERIFICARE.

12. Belemente geometriee......

13. Condiţii de compactare...
d

14. Caracteristicile suprafeței stratului de fundaţie.

CAPITOLUL VI - RECEPȚIA LUCRĂRILOR ........
15. Recepția DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE

16. Recepția laterminarea lucrărilor .....
17. Recepţia finală...

ANEXĂ - DOCUMENTE DE REFERINTĂ.



CAPITOLUL 1 - GENERALITĂȚI

1. OBIECTȘI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini conține specificaţiile tehnice privind execuţia

fundaţi

străzilor.

in balast și/sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale di

EI cuprinde condiţiile tehnice care trebuiesă fie îndeplinite de materialele de consti ssife,

prevăzute în SR EN 12620+A1 şi de stratul de fundaţie realizat conform STAS 6400,

2. PREVEDERI GENERALE

2.1... Stratul de fundație din balast și/sau balast optimal se realizează într-unul sau mai multe

straturi, în funcţie de grosimea stabilită prin proiect şi variază conform prevederilor STAS 6400.
2.2. Antreprenorul este obligatsă asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare

pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caietde sarcini.

23. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator

autorizat, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de

sarcini.

24. Anireprenorul este obligatsă efectueze, la cererea Inginerului, verificări suplimentare fată

de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2,5. În cazul în care se vorconstata abateri dela prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune

întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor care se impun.
2.6..Noţiunea „Inginerul” semnifică pe Reprezentantul Beneficiarului

CAPITOLUL II - MATERIALE

3. AGREGATE NATURALE

3.1... Pentru execuţia stratului de fundație se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu

eranula maximă de 63 mm.

3.2. Balastul trebuie provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să

conţină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente
alterate.

3.

13242+A1.

Agregatele naturale folosite trebuie să corespundă calitativ cu prevederile SR EN



34. Certificarea conformităţii stației de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea

procedurii PCC 018.

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

intermediare, pentru a se asigura omogenitatea şi constanța calității acestuia. Aprovizionarea la locul

de punere în operă se va face numai după efectuarea testelorde laborator complete, pentru a verifica

dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerințele prezentului caiet de sarcini și după aprobarea

Inginerului

35. Fiecare lot de material va fi însoțit de declaratia de performanță, marcaj de conformitate CE şi,

după caz, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică sau rapoarte de încercare prin

care să se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

346. Laboratorul Antreprenorului va ține evidența calități balastului sau balastului amestec optimal

astfel:

- într-un dosar vorfi cuprinse toate cerlificatele de calitate emise de Furnizor;
— într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de

laborator.

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

necesară și de eșalonarea lucrărilor.

3.8. În cazulîn care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionareași depozitarea acestora
se va face astfel încâtsăse evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

APA

Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină din rețeaua

publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuiesă conțină nici un fel de particule în

suspensie.

8. CONTROLUL CALITĂȚII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMALÎNAINTEDE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDAŢIE

5.1. Controlul calităţii se face de câtre Antreprenor, prin laboratorul său, în conformitate cu

prevederile cuprinseîn tabelul |.



Tabel1
Actiunea, procedeul de verificare a ——|

Metoda de

sau caracteristici ce se verifică|La aprovizionare|1% culde punere în|determinare
4

operă conform.
1 2 3 3

1|Examinarea datelor înscrise în|La fiecare Io
certificatul de calitate

—
sau|aprovizionat - -

certificatul de garanţie:
O probăla fiecare lot SREN 933-1

2|Determinarea granulometricâ, aprovizionat, de
Echivalentul de nisip.|500 me, pentru - SR EN 933-2

|] Neomogenitatea balastului fiecare sursă (dacă |
este cazul pentru |

fiecare sort)
O probă pe schimb (si
sort) înainte de

3.|Umidicate - începerea lucrărilor şi|STAS
ori de câte ori se|4606
observă o schimbare
cauzată de condiţii
meteorologice

Rezistenţe Ia uzura cu masina tip|O probă la iecare lot SREN 1097- |

4|Los Angeles (LA) aprovizionat pentru - 2

fiecare sursă(sort) la
fiecare 5000 me

5] Caracteristici de compactare|O probala fiecare STAS
Proctor modificat sursa 1913112

5.2, În cazul producţiei în fabrică, producătorul va prezenta declaraţia de conformitate însoțită de

certificatul de control al producției în fabrică.

CAPITOLULIII - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastulii amestec optimal se stabilesc.

de către unlaborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie.

Prin încercarea Proetor modificată, conform STAS 1913/13 se stabileşte:

Pama = densitatea volumică în stareuscată, maxima exprimatăîn g/em*

- Womem. = umiditate optimă de compactare, exprimată în %.

7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul șantierului pe probe
prelevate din lucrare şi anume:

pa = densitatea volumică,în stare uscată, efectivă, exprimată în gem



Wu = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în %

în vederea stabilirii gradului de compactare:

Pa
Pamax

D x 100

72... La execuția stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare arâtal la art.13.

CAPITOLUL IV - PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI

8. MĂSURI PRELIMINARE

8.1. La execuţia stratului de fundaţie dinbalast sau balast amestec optimal se va trece numai după
recepționarea lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caierului

de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.

8.2. Înaintede începerea lucrărilor se vor verificași regla utilajele şi dispozitivele necesare punerii

în operăa balastului sau balastului amestec optimal

83. Înainte de asternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundaţii:

drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostameni sau sub rigole și racordurile

stratului de fundație la acestea, precum și alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect.

84. În cazul straturilor de fundaţie prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazul la

autostrăzi sau a lucrările la care drenarea apelor este prevăzutaa se face printr-unstrat drenant continuu,

se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel putin 15 cm

deasupra sanului sau în cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. În cazulcând sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vorluamăsuri de a nu se

amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcție de sursa folosită, acestea fiind

consemnate în registrul de şantier.

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

9.1. Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul esteobligatsă efectueze o experimentare pe un

tronson de probăîn lungime de minimum 30 m şi o lățime de cel putin 3,40m(dublul Tăţimii utilajului
de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiţii de execuție curentă pe șantier, a componentei
atelierului de compaclare şi a modului de acţionare a acestuia, pentru realizarea gradului de:



compactare cerut prin caietul de sarcini, precum şi reglarea utilajelor de răspândire, pentru
realizarea grosimii din proiee! şi penru o suprafațare corectă

92.  Compactarea de probă pe tronsonul experimental se vafaceîn prezenţa Inginerului,

efectuând controlul compactării prin încercâri de laborator, stabilite de comun acord şi efectuate de

un laborator despecialitate:

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

realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare
folosit.

9.3. Parteadin tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de

eferintă pentru restul lucrării

Caracteristicile obținute pe acest tronson sevor consemna în registrul de şantier, pentru a servi la

“urmărirea calității lucrărilorcese vor executa.

10. PUNEREAÎN OPERĂ A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

10-1... Pe terasamentul recepționat se asterne şi se nivelează balastul sau balastul amestec optimal
într-unul sau mai multe straturi, în funcție de grosimea prevăzută în proiect și de grosimea optimă
de compactare stabilită pe tronsonul experimental.

Astemereaşi nivelarease faceIa şablon, cu respectarea lățimilor şi pantelor prevăzute în proiect.

10:2.. Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidității optime de compactare se stabileşte
de laboratorul de şantier ținând seama de umiditatea agregatului și se adaugă prin stropire.

Stropirea vafi uniformă evitându-se supraumezirea locală.

10.3. Compactarea straturilor de fundație din balast sau balast amestec optimalse face cu atelierul

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

utilajelor de compactare și tehnologia.

10.4..Pe drumurile pe care siratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lățime a platformei,
acostamentele se completează și se compaciează odată cu stratul de fundație, astfel ca acesta să fie

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

conform pet. 8.3.

10,5.  Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie, sau care rămân

după compactare, se coreclează cu materiale de aport și se recompactează, Suprafețele cu denivelări

mai mari de 4 cm se completează, se renivelează și apoi se compactează din nou.

10.6. Este interzisă folosirea balastului înghețat.

10.7..Este interzisă asternerea balastului pe patul acoperit cu un stratde zăpadă sau cu pojehițăde



sheată

11. CONTROLUL CALIT

AMESTEC OPTIMAL

ML.

verificarea compactării, încercările şi determinările arătate în tabelul2

FII COMPACTĂRII BALASTULUI SAU A BALASTULUI

În timpul execuţiei stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru

Tabel2
|

Ne.|Determinarea, procedeul de verificare Frecvenţe minimela locul Mee |cr|sau caracteristica, carese verifică de punereîn operă conform |

Ș i STAS
1..| încercare Proctor modificată - 913

Determinarea umidității de zilnic, dar cel putin un test la| gras2 N fiecare 250 m de banda de
compactare și corelația umidității . 4606circulație

3|Determinarea grosimii stratului minim 3 probe Ia 6 suprafată de
compactat 2.000 mp destrat -

|

Determinarea gradului de compactare|un test la Fiecare 230 a de banda STAS
4._| prin determinarea greutăți volumice||de circulație Ssîn stare uscată

î În câte două puncte situate înDeterminarea capacității portante la iţ profiluri transversale la distante de
5.|nivelul superior al stratului de Normativ

ra 10 m unul de altul pentru ED 3oa fiecare bandă cu lățime de 7,5 m

În ce priveste capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină prin
măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectogratie

şi deflectomelrie a capacit

31

ţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide, indicativ CD

Cand urarea capacităţii portante cu deflectometrul cu pârghie nu este posibilă din cauza spaţiilor

înguste, Antreprenorul va putea folosi și alte metode standardizate sau agrmentate acceptate de Inginer.

11.2. Laboratorul Antreprenorului vaține următoarele evidente privind calitatea stratului executat.

- compoziţia granulometrică a balastului utilizat;
—. caracteristicile optime de compactare, obținute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimă,

densitate maximă în stare uscată)

— caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă, grad de:

compactare).



CAPITOLUL V - CONDIȚII TEHNICE, REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE

12. EELEMENTE GEOMETRICE

12.1..Grosimea stratului de fundaţie din balast sau din balast amestec optimal estecea din proiect.

Abaterea limită la grosime poatefi de maximum -+/- 20 mm.

Verificarea grosimii se făce cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la

fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundație este media măsurătorilor obținute pe fiecare sector de drum prezențat

recepții

12.2. Lăţimea stratului de fundaţie dinbalast sau balast amestec optimal este prevăzută în proiect.

Abaterile limită la lăţime potfi +/- 5 cm.

Verificarea lăţimii executate se vaface în dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversală a fundaţiei debalast sau balast amestec optimal este cea prevăzutăînproiect

Denivelările admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă

şi se măsoară la fiecare 25 m distantă. Abaterea limită la pantă este +/-0,4% faţă de valoarea pantei
indicate in proiect,

124. Declivităţile în profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limită la cotele fundaţiei din balast, fată de cotele din proiect pot fi de +50 /- 10 mm. În cazul

unor abateri >+20 cm, punclele respective se vor marcaîn teren pentru a se urmări ca la cota superioară

a stratului acoperitor (stratde fundație superior sau strat de bază), în zonele respective abaterea de la

cota proiectată sa nu depaşească 2 cm.

13. CONDIȚII DE COMPACTARE

Straturile de fundaţie din balast sau balast 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

- pentru drumurile din clasele tehnice |,II şi LUI

e 100% în cel putin 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 și III;

— pentru drumurile din clasele tehnice IV și V



e 98%, încel putin 93% din punctele de măsurare;

e 95%, în toate punctele de măsurare.

Capacitatea portantă la nivelul superioral stratului de fundație se consideră realizată dacă valoarile

deflexiunilor măsurate nu depăşesc valoarea deflexiunilor admisibile indicateîn tabelul 3 (conform CD!

31)

__ Tabel 3

Grosimea | Valorile deflexiunii admisibile — Dan (17100 nm)
stratului de Stratul superior al terasamentelor alcătuit din:
fundaţie din
balast sau Steat de Pâmânturi de tipul (conform SR EN ISO 14688-I7A1)

balast amestec formă
optimal Conform|Nisip prăfos, Praf nisipos, Argilă prăfoasă,
h (em) STAS 12253|nisip argilos praf argilos- argilă nisipoasă,

63) nisipos, argilă prăfoasă nisipoasă
pratargilos (P4) (P5)

10 185 323 371 ai
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

Nota: Balastul din stratul de fundație trebuie să îndeplinească condițiile de admisibilitae din SR.

EN 13424+A1 şi STAS 6400.

Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua înconformitate cu prevederile Normativului CD 31,

Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkerman efectuate în scopul calităţii

execuţiei lucrărilor de fundaţii se. vaface prin examinarea modului de variație la suprafața stratului de

fundaţie, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia dinspate de 115

KN)şiavalorii coeficientului de variaţie (C-).

Uniformitatea execuţiei siratului de fundație se considera satisfăcătoare dacă, la nivelul superior al
stratului de fundaţie, valoarea coeficientului de variaţie a deflexiunii este sub 35%,

14. CARACTERISTICILE SUPRAFEȚEI STRATULUI DE FUNDAŢIE

Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

— în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecârei benzi de circulaţie şi nu potfi



mai mari de + 2,0 cm;

- în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiectși nu pot Fi

mai mari de + 1,0 cm.

ei denivelărilor mai mari decât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se va faceÎn cazul ape

corectarea suprafeței fundaţiei.

CAPITOLUL VI- RECE ŢIA LUCRĂRILOR

15. RECEPȚIA DE FAZĂ PENTRU LUCRĂRI ASCUNSE

15.1... Recepția de faze pentru lucrări ascunsese efectuează conform Regulamentului privind controlul

de statal calității în construcții aprobat cu HG 272 și conform Procedurii privind controlul statului în

fazele de execuție determinante, elaborată de MLPATși publicată în Buletinul Construcţiilor volum

411996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţii sunt complet terzminate și toate verificările

sunt efectuate în conformitate cu prevederile art. 5, 11, 12, 13, și 14.
15.2. În urma verificărilorseîncheie proces verbalde recepție pe faze determinante, în care se
confirmă posibitatea trecerii execuției la faza imediat următoare.

15.3. Recepţia pe faze determinante se efectuează de câire Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu

participarea reprezentantului Inspecţiei in Construcţii iar documentul ce se încheie ca urmarearecepției
va purta semnăturile factorilor participanţi.

În prealabil se întocmesc proceseverbale de recepție calitativă pentru diverse faze intermediare de lucru,
aceste documente fiind întocmite şi semnate de Inginer şi Antreprenor și fiind puse. la dispoziţia
comisiei care face recepţia fazelor determinante,

16. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Recepția la terminarea lucrărilor se face pentru întreaga lucrare, conform Regulamentului de recepție
a lucrărilor de construcții şi instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR. 273 și modificat și completat
cu HG 940 și HG 1303.

17. RECEPȚIA FINALĂ

Recepţia finală va avealoc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare şise va face în

condiţiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR273 şi modificărilorşi completărilor aprobate
cu HG 940 şi HG 1303.



ANEXĂ - DOCUMENTE DE REFERINTĂ

L  ACTENORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru a CEE
(Comitetul Economie folosirea de către lucrători a
echipamentului de lucru la European) locul de muncă

HG nr. 273/1994
|

privind aprobarea Regulamentului de receptiea lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

IG 300/2005 Norme de securitate şi

HG 6222004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
| produselor pentru construcţii

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

HG nr. 940/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de recepțiealucrărilor de construcții și instalaţii aferente acestora, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994

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

HG 1425/2006 Norme metodologice deaplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificări şi completări

Legea 10/1995 privind calitateaîn construcţii

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

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

calitatea in construcţii

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor

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

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

Ordinul MTnr. 45/1998 Norme tehnice|privind construirea
modernizarea drumurilor

roiectarea, ipi şi

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

Ordinul MT/ML ar. 411/1112/2000
publicat în MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind condițiile de închidere a
circulației şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea
executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru
protejarea drumului



|
OG nr. 43/1997 Ordonanţa privind regimul drumurilor, cu modificările şi

completările ulterioare

OUG nr. 195/2005 Ordonanţa privind protecția mediului, cu completările
| ulterioare

II. REGLEMENTĂRI TEHNICE

AND 530/2012 Instructiuni privind controlulcalităţii terasamentelor rutiere. _]

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

CD 148/2003 Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundaţie
din balast

NE 021:2003 Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a
drumurilor legatede cerințele utilizatorilor

PCC 0182015 Procedura înspecție staţii producere agregate ruinerale

IL. STANDARDE

STAS 1913/12-88 “Terende fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi
mecanice ale pământurilor cu umilărişi contracții mari

STAS 1913/13:1983 Teren de fundare. Determinarea  caracleristicilor de
compactare. Încercarea Proctor.

STAS 1913/15:1975 Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren.
STAS 4606:1980

STAS 6400:1984

Agregate naturale grele pentru mortare și betoane cu lianţi
minerali. Metode de încercare.
Lucrări de drumuri. Straturi de bază
tehnice generale decalitate.

i de fundaţie. Condiţii

STAS 12253-84 Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice
generale de calitate

SR EN 933-1:2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitații-
Analizagranulometrică prin cernere

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

SR EN 933-8:2012 Încercări pentru determinarea caracleristicilor geometrice
ale agregatelor. Pariea 8: Evaluarea  parților
Determinareaechivalentului de nisip

fine.

SR EN 1097-2:2010 Încercari pentru determinarea caracteristiclor mecanice șifizice ale agregatelor. Partea 2: Metodepentru determinarea
rezistenței la sfărâmare

SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizareîn inginerie civilăşi în construcții de drumuri

SR EN ISO 14688-1:2004/A1:2014 Cercetărişi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea
pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere.
Amendament 1



CAIET DE SARCINI NR.3
EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETONȘI BETON ARMAT



1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia lucrarilor de beton
pentru lucrari de beton simplu si beton armat.

2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
La lucrarile de betonare se vor avea în vedere urmatoarele standarde si normative de

referinta:
NE 012-99:

* SR 438/3-12:
* SR 438/1,2,3,4:
* ST 009-96:

SR EN 197-1:2011:

*P 100-92:

*SR EN 192-1-1
* STAS 5511-89:
e SR EN 12300-6:2010:

2149-87:

oC 170-387:

* P59-86:

*C 56-85:

*C 26-85:
.C 16-84:

* SR EN 1008:2003:
.C 54-81:

Normative pentru executarea lucrarilor dinbetonsi beton
armat si beton precomprimat.
Plase sudate.
Produse de otel pentru armarea betonului.
Specificatie privind cerinte si criteriide performanta pentru
armaturi.
Cimenturi partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale,
Normativ pentru proiectarea anliseismica a constructiilor de
locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale.
Proiectarea structurilor din beton.
Incercari pe betoane. Determinarea aderentei beton armatura.
Incercari pe beton intarit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin
despicare
Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a
defectelor pentru elementede betonsi beton armat.
Instructiuni tehnice de protectia elementelor din beton armat

si beton precomprimat supraterane situate în medii agrsive
naturale si industriale.
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu
plase sudate.
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii.
Incercarinedistructive ale betonului
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a. lucrarilorde
constructii
Apa de preparare pentru beton
Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul
carotelor.

e SR EN 12620+A1:2008:Agregate pentru beton.



3. MATERIALE
Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora precum si domeniul de

utilizare sunt precizate in capitolul 4.1 din NE 012-99.
Inainte de utilizare se va verifica calitatea agregatelor comform prescriptiilor din

capitolul 4.2.6 din NE 012-99.
Apa pentru prepararea betoanelor se poate folosi din reteaua publica sau alta sursa dar

respectand conditiile tehnice prevazute in SR EN 1008:2003.
Sortimentele de oteluri folosite pentru armaturi, caracteristicile de forma și dimensiuni

sunt conform anexei din NE 012-99 (OB.37-STNB).

4.2. Transport si punere în opera:
- In timpul transportului trebuie sa seevite:
a)segregarea,
b)pierderea componentilor,
c)contaminarea betonului;

- Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru prevenirea pierderii laptelui
de ciment;

- Transportul betoanelor cutasare > 50 mm se va facecu autoagitatoare iar pentru
cele cu tasare <50 mm cu autobasculante cu bena;

- Transportul local se poate efectuacu bene, pompe, vagoneti, jecaburi sau
tomberoane;

= Durata maxima de transporta betonului cu autoagitatoare nu va depasi:
Temperatura amestec Durata masinade transpor (minute ) Ide beton (*C) Ciment clasa 32.5 Ciment clasa 242.5
107 c<T30%€ 50 [35 |

110% 110 [50 ]
-- In cazul transportului cu autobasculante durata maxima se reduce cu 15

minute.
4.3. Pregatirea turnarii betonului:
Pregatirea turnarii comporta indeplinirea urmatoarelor conditii
- Intocmirea procedurii si acceptarea de catre beneficiar;
- Sunt aprovizionate si verificate materialele componente și sunt in stare de

functionare utilajele si dotarile necesare;
- Suntstabilite si instruite formatiile de lucru în ceea ce priveste tehnologia de

executie si masurile privind securitatea muncii si PSI;
- Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi;
- In cazul în care de la montarea la receptionarea armaturii au trecut peste 6 luni

este necesara 0 inspectare a starii armaturii de o comisie alcatuita de beneficiar, executant,
proiectantsi reprezentant IC;

= Suprafetele de beton turnat anteriorsi intarit vorfi curatate de pojehita de lapte
de ciment;

-  Suntasigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera
a betonului;

- Suntstabilite masurile de continuare a betonarii in caz de situatii accidentale;
Sunt asigurate masuri de recoltare a probelor la locul de punere in opera si

efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat;



- Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care sunt
refuzate;

- In baza acestor conditii se va consemna aprobarea inceperii betonarii de catre:
- responsabilul tehnic cu executia , reprezentantul beneficiarului;
- în cazul fazelor determinante se adauga reprezentantul IC si al

proiectantului;
- In cazul neinceperii betonarii in termende 7 zile dela data aprobarii aceasta

trebuie reconfirmata.
4.4. Reguli de betonare:
-  Betonarea va fi condusa decatre conducatorul punctului de lucru prezent

permanentsi care va respecta prevederile NE012-99 si procedura de executie;
-  Cofeajele de lemn, betonul vechi sau zidariile vorfi udate cu apacu 2-3 ore

inaintesi imediat inainte de turnarea betonului iar apa din denivelari va fi evacuata;
-  Suprafele in contact cu belonul sunt pregatite cu substante decofrante

(decotiol);
- La tumarea placilor se vor folosi reperi dispusi la maxim 2m, penru a asigura

respectarea grosimilor prevazute in proiect;
-  Imaltimea de caderelibera vafi maxim 3m. pentru elemente cu latime max.

1,007. si 1,50m. pentru celelalte cazuri;
-  Betonarea pentru elemente mai mari de 3m. se va face prin ferestre laterale;
= Betonul vafi turnat uniform în straturi de max. 50em, grosimea acestuia

calculandu-se in functie de tipul vibratorului folosit;
- Se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton;
- Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturiîn timpul betonarii si nici

asezarea vibratorului pe armaturi;
- In zonele cu armaturi dese este permisa indesarea laterala cu sipci sau vergele

de otel;
= Seva urmari mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor;
- Este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat;

circulatia se va face pe podini;
-  Betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau

n procedura de executie (Cap.13 NE 012-99)
-  Rosturile de turnare se vor pregati astfel („Rosturile de lucru “ Cap.13 din NE

012-99):
- suprafata va fi curatatasi frecata cu peria de sarma
- betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa

regula „betonul trebuie saturat dar suprafata zvantata”*;
Paragrafele urmatoare trateaza recomandari privind stabilirea pozitiei rostului de turnare:

- la placi rostul de lucru vafi situatla 1/3-1/5 din deschidereaplacii
- în cazul peretilor structurali sau peretilor de lungime mare se vor prevedea

rosturi verticale (pentru evitarea fisurarii din contractie sau limitarea frontului de lucru) dispuse
la maximum 15 m intre ele și realizate din cofiaj interior cu sicane( din lemn sau tabla);

- Durata maxima admisa la intreruperi nu va depasi timpul de incepere a prizei
betonului (2 ore de la prepararea betonului pentru cimenturi cu adaosuri si 1,5 ore in cazul
cimenturilor fara adaosuri) in caz contrar trebuie pregatite suprafetele rosturilor prin spalare cu
jet deapa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei (cca. 5 ore deIa betonare functie de rezultatele
incercarilor de laborator);

= Compactarea se va facede preferinta prin vibrare in scopul obtinerii unei
cantitati minime deaer oclus si tebuie aplicata atat timp cat betonuleste lucrabil;
Pentru betoanele turnate prin pompare se va tine seama de urmatoarele reguli suplimentare:



- dimensiunea maxima a agregatelor vafi 1/3 din diametrul conductei de refulare;
- clasele recomandate pentru acest procedeu de punere in opera sunt

C8/10...C20/25;
- tasarea betonului proaspat nu va depasi:
= 120mm pentru betoane cu aditivi plastifianti;
= 180mm pentru betoane cu aditivi superplastifianti;
- continutul in parti fine(cimentragregate <0;2 mm.) va fi minim 350 kg/mc.
-_- fractiunea fina <0,2 mm.se recomanda sa fie in proportie de 15-301 fata de masa

betonului;
- la prepararea betoanelor pompate este obligatorie utilizarea aditivilor

plastifianti si superplastifianti ce au urmatoarele efecte sau combinatie de aditivi cu conditia
unor studii preliminare conform NE012-99.

- inainte de inceperea pomparii conductele de pomapare vorfi amorsate cu lapte
de ciment cu compozitia : 2 parti ciment si o parte apa (in unitati de masa);

=. inaltimea maxima libera de cadereabetonului va fi de maxim 0,5 m;
=. grosimea stratului de beton vafi de maxim 40 cm;
- betonulvafi compactat prin vibrare,
4.5. Tratareabetonului dupa turnare:
Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature datorita

radiatiilor solare si vantului si O masura de prevenire a efectelor:
-.sourgerii(antrenarii)pastei de ciment datorate ploii;
=... diferentelor mari de temperaturaininteriorul betonului;
- temperaturi scazute sau inghet;
- Tratarea si protectia betonului va cuprinde masuri de:
= mentinere în cofraje;
- Acoperire cu materiale de protectie mentinute în stare umeda;
-  Stropire periodica cu apa: incepe dupa 2-12 ore de la tumare, functie de ciment

si temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru a nufi
antrenata pasta de ciment; stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore; in general inceteaza la
obtinerea unei rezistente de 5 N/imm2;

- Aplicarea de pelicule de protectie (reglementari speciale).
5. CONTROLUL CALITATII

Calitatea betonului pus in lucru se apreciaza dupa anexa VI.3 din NE 012-99 si se
consemneaza intr-un registru al betoanelor, ținut de executantul lucrarii, care periodic. se
verifică prin control de responsabilul atestat al antreprenorului si al investitorului, incheiat
printr-un proces verbal, prin care se constituie actele primare pentru cartea tehnică a
construcției.

Decofrarea elementelor se va face conform regulilor cuprinse în anexa V.1 NE 012-
99. Daca nu s-au indeplinit conditiile de calitate se vor analiza de proiectant masurile ce se
impun. In normativul NE 012-99 anexele II sunt prevazute toate verificarile si modul de
stipulare a observatiilor facute asupra armaturilor montatein cofraje, pregatite pentru betonare.
Verificarea calitatii lucrarilordecofrare tine seama de precizarile cuprinse in NE 012-99 punct
10.4.Luerarile de betonare pot prezenta abaterile admise conform anexei III.1 si 111.2 din NE

012-99 (extras C 56-85).Sunt atimise urmatoarele defecte care vor fi remediate conform
C149/87 pana la receptionarea lucrarii:

= defecte de suprafata (pori, segregari, denivelari): daca au adancimea de maxim
1 cm. si suprafata de maxim 400 cm2 iar totalitatea acestora este limitata la 10 1 din suprafata
fetei elementului

- defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri, segregari ) cu adancimea
mai mica decat stratul de acoperire in lungime de maxim 5 cr. iar totalitatea acestora este:



limitata la $ 1 din lungimea muchiei respective/Receptia lucrarilor de betonare se vor face
conformcaiet V din normativul C.56-85, iar incadrarile în abaterile admisese fac conform
anexei X.3 din NE 012-99.

6. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor de betonare va avea în vedere următoarele acte normative, ce

reglementează această activitate:e norme privind cuprinsul şi modul deîntocmire, completare şi păstrare a cărții
tehnicea construcțiilor, C167/77 (BC 12/77);

e normativ pentru verificarea calității şi recepţia lucrărilor de construcții şi
instalaţii aferente, C56-85 (BC 1-2/86);

e instrucţiuni pentru verificare calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse la construcții
şi instalaţii aferente, C56/85 (BC 4/76);

* Legea 10/1995 privindcalitateaîn construcții, republic tă (M.Ofnr.689.2015);

7. MĂSURI NTSŞI PSI.
La executarea lucrărilor de confecţionare şi montare a oțelului beton se vor avea în

vedere urmatoarele acte normative ce reglementează aceste cerinţe:e Regulamentul privind protecția şi igiena muncii în construcţii ord. MLPAT
9N/5.UI 1993

e Norme tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecţia la
acţiunea focului P1 18/99, (BC 10-96)

e Norme generale de prevenire și stingereaincendiilor; MI 381/93, MLPAT
7IN/98.

e Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de
construcții şi instalaţii, C300-94, (BC 9-94).

e  Oricealtact/protocol care reglementează şi stabilesc măsuri NTS şi PSI stabilit
între antreprenorși investitor pentru lucrările ce se execută în incinte de folosință comune:
8. OBSERVATII

Prezentului caiet de sarcini i se pot atasa sau nu anexe nenumerotate pentru
operativitatea, consultarii, continand tolerante, abateri admisibile, extrase din „"Normativ
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente” C56-85.

Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet în conditiile
oferirii unor solutii din partea executantului propuse spre aprobare si insusite, precum si in
cazul implementarii in timputil a altor solutii noi, eficiente economic.


