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  S.C. MALVI PROIECT S.R.L.                                                    
  COD FISCAL 35862564 
  NR. ORC J 38/278/2016 
  TELEFON: 0350 432 550, 0765 369 453 
  Email: malviproiect@gmail.com 
 

 

DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA 

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Denumire: ”LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA A CIRCULATIEI PE DRUMURILE 

COMUNALE SI SATESTI PRIN IMPERMEABILIZARE IN COMUNA ROSIILE, JUDETUL 

VALCEA” 

 1.2. Amplasamentul obiectivului: comuna Rosiile, strada Pahui, DC Romanesti LA 

CIMITIR, strada Viilor, jud Valcea 

1.3. Beneficiarul investiţiei : Comuna Rosiile, județul Valcea 

2. DATE DE IDENTIFICARE  

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului  

Strazile si drumul pe care se vor realiza lucrarile de punere in siguranta prin impermeabilizare in 

cadrul acestei documentatii apartin drumurilor din domeniului public al comunei Rosiile care se 

incadreaza in categoria drumurilor de utilitate publica. 

Proprietar :Comuna Rosiile, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia. 

2.2. Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului 

Descrierea succintă a amplasamentului propus; relatii cu zone invecinate: 

a) Descrierea amplasamentului 

 Comuna Rosiile este asezata in partea de sud – vest a tarii, in sudul judetului Valcea. 

Comuna Roșiile este formată din satele Balaciu, Cherăști, Hotăroaia, Lupuiești, Păsărei, 

Pertești, Pleșești, Rățălești, Romanești, Roșiile (reședința) și Zgubea. Comuna Roșiile este și 

localitatea natală a celebrei soliste Maria Ciobanu. Așezată pe Valea Șasa, la 70 km distanță de 

municipiul Craiova, 63 km distanță de municipiul Râmnicu Vâlcea și 35 km de Bălcești. Există 

dovezi ale așezărilor umane pe aceste teritorii încă din cele mai vechi timpuri. În anul 1560 satul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Balaciu,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cher%C4%83%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hot%C4%83roaia,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lupuie%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83s%C4%83rei,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perte%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ple%C8%99e%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83%C8%9B%C4%83le%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romane%C8%99ti,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99iile,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zgubea,_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Ciobanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98asa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83lce%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/1560
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Roșiile dispunea de o biserică construită din lemn – lăcaș de cultură și religie – an care devine 

reper de atestare documentară a comunei. În anul 1633 este menționată începerea construcției 

unei biserici devenită mânăstire, localizată în satul Plesești, foarte aproape de centrul comunei 

Roșiile, terminată abia în anul 1791. Încă din anul 1904 Roșiile este declarată localitate de 

reședință de comună, având subordonate alte câteva localități. Evenimentele istorice din sec. al 

XIX-lea au fost cunoscute de către locuitorii acestei comune, fără participare directă însă, 

aceasta și datorită poziționării ei, la distanță relativ mare de centrele urbane ale epoci. 

Localitatea se invecineaza cu: 

La nord Comuna Copaceni, Comuna Berbesti; 

La sud Comuna Tetoiu; 

La est Comuna Lapusata; 

La vest Comuna Livezi si Comuna Gradistea. 

b) Topografia: 

Pentru intocmirea documentatiei s-au efectuat studii topografice, cu aparatura electro-optica, 

toate datele din teren fiind apoi introduse in calculator. 

Materializarea pe teren a elementelor necesare executiei lucrarilor vor folosi la pozitionarea 

corecta a tuturor elementelor. 

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei: 

 Clima este de tip temperat continental, beneficiind in felul acesta de cele patru 

anotimpuri ale anului. 

 Temperatura media anuala este de 10 grade Celsius, temperaturile extreme fiind vara, 

cu o maxima de 41,3 grade Celsius, si iarna, cu maxima de -24,6 grade Celsius. 

 Fiind asezata intre dealuri, comuna Rosiile este adapostita de vanturi puternice, doar 

Crivatul ce vine dinspre Campia Romana isi face uneori intrarea prin partea de sud a comunei, 

care este mai deschisa si expusa in calea sa. Cele mai frecvente vanturi sunt sin directia de 

Nord. Ca intensitate ele sunt de valori mijlocii. 

d) Geologia si seismicitatea: 

 Din punct de vedere geologic sedimentarul in comuna Rosiile este prezentat de depozite 

neogene romaniene (levantice) alcatuite din argile, argile calcaroase, gresii slabe cimentate, 

argile cenusii nisipoasa, nisipuri si pietrisuri. 

Date privind seismicitatea zonei si adancimea de inghet 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1633
https://ro.wikipedia.org/wiki/1791
https://ro.wikipedia.org/wiki/1904
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 Normativul P100-1/2013 incadreaza localitatea amplasamentului cercetat la zona ag = 

0.2 si Tc = 0.70 sec. 

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate 

 Prin natura executiei specifice lucrarilor, nu se vor afecta utilitatile aflate in zona. 

 f) Cai de acces permanente, cai de comunicatii si altele asemenea 

Pentru realizarea obiectivului se vor utiliza cu precadere rutele:DN 65C – DJ 676 – DJ 676F  

2.3. Descrierea obiectivului propus din punct de vedere tehnic şi funcţional 

Situatia existenta : 

Strazile si drumul din cadrul acestei documentatii au o zester din balast de 15 – 20 cm 

grosime care in urma fiecarei ploi sufera degradari prin spalarea partii fine si aparitia unor 

erodari a partii carosabile care ingreuneaza circulatia rutiera. 

        Solutiile tehnice propuse pentru executia punerii in sigurnta prin impermeabilizare: 

   Punerea in siguranta prin impermeabilizare acestor strazi si drumuri care au zestrea din 

balast se va realiza prin asternerea unui strat de uzura din beton asfaltic de 6 cm grosime din 

BAPC 16 RUL 50/70 conform SR EN 13108-1, AND 605 -2016. 

Pentru a se putea astrene stratul de uzura din BAPC 16 se va realiza peste stratul de balast 

existent o fundatie din piatra sparta de 12 cm grosime coform STAS 6400 si SR EN 13242 

pentru imbunatatirea capacitatii portante a drumului, astfel sistemul rutier va realizat din: 

  - strat de uzura  de 6 cm grosime din BAPC 16 rul. 50/70 conf AND 605/2016 

  - strat superior de fundatie de 12 cm grosime din piatra sparta conf STAS 6400,SR EN 13242 

  - strat inferior de fundatie EXISTENT de 15 – 20 cm grosime din balast conf STAS 6400,SR 

EN 13242 

Strada Pahui ( Drum vicinal Romanesti – poz 193 din MO) are o lungime de 392 m si o latime 

de 3.50 m a partii carosabile care se va impermeabiliza. 

DC Romanesti LA CIMITIR – poz 122 din MO are o lungime de 301 m si o latime de 5.00 m a 

partii carosabile care se va impermeabiliza. 

Strada Viilor( Drum vicinal Predoi Simionescu – poz 112 din MO are o lungime de 250 m si o 

latime de 3.00 m a partii carosabile care se va impermeabiliza. 
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3. PROTECTIA MUNCII 

  Pe toata perioada executiei lucrarilor de drumuri, executantul este obligat sa ia toate masurile 

de tehnica a securitatii muncii specific tipului de lucrari ce se executa conform normativelor in in 

vigoare si anume: 

   - Legea nr. 90/96 – Legea Protectiei Muncii 

   - Norme metodologice de aplicare a Legii Protectiei Muncii 

   - Norme generale de protectia muncii 

   - Norme specifice de securiate pentru: 

           - Transporturi rutiere (cod23) 

           - Manipularea, transportul prin purtarea si mijloace nemecanizate, depozitarea 
materialelor (cod57) 

            - protectia muncii pentru laboratoarele de analize fizico chimice si mecanice(cod36) 

    - Se vor respecta de asemenea prevederile din "Regulamentul privind protectia muncii in 

constructii" aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu Ordinul 9/N din 

13 martie 1993. 

    Se vor avea in vedere toate prevederile nomelor de protectia muncii,specific activitatii de 

constructii – montaj pentru transporturi rutiere ale Ministerului Transporturilor editia 1987, pe 

care sa le respecte si popularizeze prin orice mijloc, la locul de munca. 

 

Intocmit, 

Ing. Vinatoru Marius 
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CCAAIIEETT  DDEE  SSAARRCCIINNII––  FFUUNNDDAATTIIEE  DDIINN  PPIIAATTRRAA  SSPPAARRTTAA  
 

 

CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI 
 

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice privind execuția și recepția stratului de 
fundație din piatră sparta. 
El cuprinde condițiile tehnice prevăzute în SR EN 13242+A1 care trebuie să fie îndeplinite de 
materialele folosite și în STAS 6400 de stratul de piatră spartă executat. 
 

CAPITOLUL II – PREVEDERI GENERALE 
Fundatia din piatra sparta sort 0-63mm (agregate naturale de balastiera prelucrate prin concasare) 
se realizeaza într-un singur strat a carui grosime este de 15 cm stabilita prin proiect. 
Când stratul inferior al fundaţiei rutiere este alcătuit din balast, acesta preia şi funcţia de substrat 
drenant, asigurându-se condiţiile necesare privind grosimea, calitatea de drenare şi măsurile de 
evacuare a apei. 

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat 
efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea inginerului, verificări suplimentare faţă de 
prevederile prezentului caiet de sarcini. 
In 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. 
 
CAPITOLUL III – MATERIALE- CARACTERISTICI GEOMETRICE SI FIZICE 

1. CARACTERISTICI GEOMETRICE 

Agregate naturale (Agregate de origine minerala care nu a suferit decat o transformare mecanica) 
Agregatele din prezentul caiet de sarcini folosite la execuţia fundaţiei din piatra sparta sunt 
agregate obtinute prin prelucrarea materialelor naturale utilizate pentru lucrari de drumuri. 
Pentru execuţia fundaţiilor din piatră sparta din prezentul proiect se utilizează piatră spartă sort 0 - 
63 mm (agregate naturale de balastiera prelucrate prin concasare). 
Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa provina din roci stabile, adica 
nealterabile la aer, apa sau înghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice 
sau sistoase. 

a. Granulozitate 
Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform SR EN 933-1, trebuie sa se supuna 
cerintelor de la pct. a.1 si a.2, corespunzator clasei sale de granulozitate d/D. 
Sunt permise combinatii a doua sau mai multe clase adiacente de granulozitate a agregatului sau a 
amestecului de agregate. 
 

Tabelul 1 – Cerinte generale de granulozitate   
Agregat 

 
Dimensiune 

mm 
 

Procent de trecere exprimat ca masă Categorie 
G 

2 Da 1,4 Db c Dd dc e d/2b c 

Grosier d≤1 
si D>2 

100 98 la 100 85 la 99 0 la 15 0 la 5  Gc 85-15 

100 98 la 100 80 la 99 0 la 20 0 la 5  Gc 80-20 

Fin d=0 si 
D≤6,3 

100 98 la 100 85 la 99 - - GF 85 

100 98 la 100 80 la 99 - - GF 80 

Amestec de 
agregate 

d=0 si 
D>6,3 

- 100 85 la 99 - - GA 85 

100 98 la 100 80 la 99 - - GA 80 

100 - 75 la 99 - - GA 75 
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a Pentru dimensiuni ale agregatelor în care D este mai mare de 63 mm (de exemplu 80 mm şi 90 mm) se aplică  numai 
cerinţele fracţiunii rămase pe sita de 1,4 D, deoarece nu există site de seria ISO 565/R20 mai  mari de 125 mm.  
b Atunci când sitele calculate ca 1,4 D şi d/2 nu se regăsesc ca mărimi de sită în seria ISO 565/R20, se adoptă următoarele 
dimensiuni de sită mai mari respectiv mai mici.  
c Pentru utilizări speciale pot fi stabilite cerinţe adiţionale.  
d Procentul de trecere D poate fi mai mare de 99 %, dar în astfel de cazuri, producătorul trebuie să documenteze şi să declare 
granulozităţile tip inclusiv sitele D, d, d/2 şi sitele din setul de bază plus setul 1 sau setul de bază plus setul 2, intermediare între 
d şi D. Sitele cu un raport de 1,4 ori mai mic decât următoarea sită mai mică pot fi excluse.  
e Limitele pentru procentul de trecere d pot fi modificate de la 1până la 15 pentru G85-15 şi de la 1 până la 20 pentru G85-20, 
când este necesar să obţină un agregat cu o granulozitate sortată bine. 

a.1 Agregat grosier 
Toate agregatele grosiere trebuie să respecte cerinţele generale de granulozitate stabilite în 
tabelul 1 corespunzătoare valorilor d/D.  
Când se solicită, pentru agregatele grosiere la care d/D ≥ 2 se aplică următoarele cerinţe 
complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:  

 toate granulozităţile trebuie să se încadreze între limitele generale indicate în tabelul 2;  

 producătorul trebuie să documenteze şi, la cerere, să declare granulozitatea tip care 
trece pe sita mijlocie. Abaterile limită trebuie să respecte cerinţelor categoriilor 
selectate în tabelul 3, în concordanţă cu o anumită aplicaţie sau cu utilizarea finală.  

 Pentru cazul particular în care agregatul grosier are D/d<2, nu trebuie să se prevadă cerinţe 
suplimentare faţă de cele stabilite în tabelul 1. 
 
Tabelul 2 – Categorii ale limitelor generale şi toleranţelor agregatelor grosiere pentru site cu 
dimensiuni medii. 

D/d Site mijlocii 
mm 

Limite generale şi toleranţe pentru sitele 
cu dimensiuni medii 

(procent de masă care trece) unde D/d  2 

Categoria 
GT 

Limite generale Deviatiile limita ale 
sortarii tip declarate 

de producator 

 

< 4   D / 1,4 25 până la 80  ±15 GTc 25/15 

20 până la 70 ±15 GTc 20/15 

 4 D/2 20 până la 70  ±17,5 GTc 20/17,5 

a.2 Agregat fin şi agregate de amestec 
Agregatele fine şi agregatele de amestec  trebuie să respecte condiţiile generale de granulozitate 
stabilite în tabelul 1.  
Când este solicitat, producătorul trebuie să documenteze şi, la cerere, să declare granulozitatea tip 
pentru fiecare agregat fin şi agregat de amestec  produse. Abaterile limită trebuie să respecte 
cerinţelor categoriilor selectate din tabelul 3. 
 
Tabelul 3 – Categorii de toleranţe ale granulozităţii tip declarate de producător pentru agregate 
fine şi agregate de amestec.  

Abateri limită 
Procent de trecere exprimat ca masă 

Categorie 

Sita D Sita D/2 Sita 0,063 mm Agregat fin 

GTF 

Agregat de amestec 

GTA  5   5   7,5  5   5   7,5 
 5 

 5 

 7,5 

 10 

 20 

 25 

 3 
a
 

 4
 b

 

 5
 c
 

GTF10 
GTF20 
GTF25 

GTA10 
GTA20 
GTA25 

Nu se solicita  GTFNR  GTANR 
Când sita mijlocie calculată ca mai sus nu este cuprinsă în seria ISO565/R20 trebuie să se folosească cea mai 
apropiată sită din serie.  
NOTA – Abaterile limită ale sitelor D sunt limitate suplimentar prin cerinţele din tabelul 1. 
a Excepţie pentru categoria f3 (a se vedea tabelul 7). 
b Excepţie pentru categoriile f3 şi f7 pentru agregate fine şi f3, f5, şi f7pentru agregate de amestec (a se vedea 
tabelul 7). 
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c Excepţie pentru categoriile f3 şi f7 pentru agregate fine şi f3, f5, f7şi f9 pentru agregate de amestec (a se vedea 
tabelul 7). 

 

b. Forma agregatului grosier 
Când se solicită, forma agregatelor grosiere trebuie determinată în termenii indicelui de aplatizare, 
aşa cum este stabilit în EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie să reprezinte încercarea de 
referinţă pentru determinarea formei agregatelor grosiere. Indicele de aplatizare trebuie declarat 
conform cu categoria relevantă specificată în tabelul 4, în concordanţă cu o anumită aplicaţie sau 
cu utilizarea finală. 
 

Tabelul 4 – Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare. 
Indice de aplatizare Categoria 

Fl 

 20  Fl20  

Când se solicită, indicele de formă determinat conform EN 933-4, trebuie declarat conform cu 
categoria relevantă specificată în tabelul 6, în concordanţă cu o anumită aplicaţie sau cu utilizarea 
finală. 

 

Tabelul 5 – Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare. 
Indice de formă Categoria 

Sl 

 20  Sl20 

c. Procent de particule concasate sau sparte şi totalul particulelor rotunjite din 
agregate grosiere  

Când se solicită, procentul de particule concasate sau sparte şi de particule total rotunjite din 
agregatele grosiere, determinat conform EN 933-5, trebuie declarat conform cu categoria 
relevantă stabilită în tabelul 6.  
 Agregatele obţinute prin concasarea rocilor trebuie să fie evaluate ca fiind din categoria C90/3 şi nu 
necesită o încercare suplimentară.  

 

Tabelul 6 – Categorii pentru procentul de particule concasate sau sparte şi particule rotunjite total 
de agregate grosiere 

Fracţiunea de masă de 
particule 

concasate sau sparte 
% 

Fracţiunea de masă de 
particule rotunjite total 

% 

Categoria  
  

C 
 

50 până la 100 0 până la 10  C50/10 

 

d. Conţinut de părţi fine 
Când se solicită, conţinutul de părţi fine pentru agregatul grosier, fin sau agregatul de amestec, 
trebuie declarat conform cu categoria relevantă specificată în tabelul 7. 
 
Tabelul 7 – Categorii pentru valorile maxime ale conţinutului de părţi fine. 

Agregat Fracţia de masă care trece 
pe sita 0,063 mm 

% 

Categoria  
f 

 

Grosier  2  f2 

Fin  3  f3 

De amestec  3  f3 

 

e. Calitatea părţilor fine 
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Când conţinutul de părţi fine dintr-un agregat fin depăşeşte o fracţiune de masă de 3% şi există o 
dovadă de utilizare corespunzătoare, nu mai este necesară o încercare suplimentară. Când se 
solicită, agregatele trebuie să fie evaluate pentru determinarea efectelor negative ale părţilor fine, 
conform anexei A din SR EN 13242+A1.  
 

2. CARACTERISTICI FIZICE 

a. Rezistenţa la fragmentare a agregatului grosier 
Când se solicită, rezistenţa la fragmentare trebuie determinată în termenii coeficientului Los 
Angeles, aşa cum este stabilita în EN 1097-2, articolul 5. Metoda de încercare Los Angeles trebuie 
să reprezinte încercarea de referinţă pentru determinarea rezistenţei la fragmentare. Coeficientul 
Los Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevantă stabilită în tabelul 8 în concordanţă cu 
o aplicaţie sau cu utilizare finală. 

 

Tabelul 8 – Categorii pentru valorile maxime ale coeficienţilor Los Angeles. 
Coeficient Los Angeles Categorie 

LA 

 30 LA30 

 

Când se solicită, rezistenţa la fragmentare prin impact determinată  conform  EN  1097-2        
articolul 6, trebuie declarată conform cu categoria relevantă stabilită în tabelul 9 în concordanţă 
cu o aplicaţie sau cu utilizare finală. 
 

Tabelul 9 – Categorii pentru valorile maxime ale rezistenţei la impact 
Valoarea încercării la impact 

% 
Categoria  

SZ 

 22  SZ 22 

 

b. Rezistenţa la uzură a agregatului grosier 
Când se solicită, rezistenţa la uzură a agregatului grosier (coeficientul micro-Deval, MDE) 
determinată conform EN 1097-1, trebuie declarată conform cu categoria relevantă specificată în 
tabelul 10 în concordanţă cu o anumită aplicaţie sau utilizare finală. 

 

Tabelul 10 – Categorii pentru valorile maxime ale rezistenţei la uzură 
Coeficientul micro-Deval Categoria  

MDE 

 20  MDE  20  

 

c. Densitatea granulelor 
Când se solicită, densitatea granulelor trebuie determinată conform EN 1097-6:2000, articolele 7, 
8 sau 9, funcţie de granulaţia agregatului şi de rezultatele declarate. 

 

d. Absortia apei 
Când se solicită, absorbţia apei trebuie determinată conform EN 1097-6, articolele 7, 8 sau 9, 
funcţie de mărimea granulei şi de rezultatele declarate.  
 

3. EVALUAREA CONFORMITATII 

Producatorul trebuie sa efectueze incercarile de tip initiale (a se vedea pct.8.2 din SR EN 13242+A1) 
si controlul productiri in fabrica (a se vedea anexa C din SR EN 13242+A1) pentru a se asigura ca 
produsul este conform cu acest standard european si sa declare valorile corespunzatoare. 
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CAPITOLUL IV - REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPATRA 

 

Executia straturilor de fundatie incepe numai după recepția terasamentelor, conform STAS 2914-
84, în cazul execuției acestora direct pe patul drumului sau după recepția substraturilor de 
fundație, conform pct. 5 din STAS 6400-84, în cazul prevederii în sistemul rutier a unuia din aceste 
straturi. 
Execuția straturilor superioare de fundație se face numai după recepția straturilor inferioare de 
fundație. 
Execuția stratului de fundație din piatră spartă necesită următoarele operațiuni: 

 așternerea și compactarea la uscat a pietrei sparte. Până la încleștarea pietrei sparte, 
compactarea se face cu compactare cu rulouri netede de 6 t, după care operațiunea se 
continuă cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10...14 t; 

 împănarea cu split sort 16-25 a suprafeței stratului de piatră spartă și compactare; 

 umplerea prin înnoroiere a golurilor rămase după împănare cu savură 0-8 sau nisip. 
Până la așternerea stratului imediat superior, stratul de fundație din piatră spartă se acoperă cu un 
material de protecție (nisip grăunțos sau savură). 
Acostamentele se completează și se compactează odată cu straturile de fundație, astfel încât 
acestea să fie în permanență încadrate de acostamente asigurându-se măsurile de evacuare a 
apelor conform pct. 2.3. din STAS 6400-84. 
Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de bază sau de fundație sau care 
rămân după compactarea acestora se corectează cu material de aport de același tip și se 
compactează. 
 
 

CAPITOLUL V - REGULI ȘI METODE DE VERIFICARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR 
a. Verificarea calității materialelor 

Verificarea calității materialelor se face pe toată durata execuției lucrărilor, conform prevederilor 
standardelor și normativelor în vigoare. 
Verificarea se face de către un laborator de specialitate. 

 

b. Verificarea elementelor geometrice 
Suprafața straturilor de bază și de fundație se verifică în profil transversal și longitudinal, pentru a 
corespunde datelor și abaterilor limită prevăzute la pct. 2.6 din STAS 6400-84. 
Elemente geometrice și abateri limită 

 Lățimea straturilor de bază și de fundație se stabilește conform STAS 2900-89 și 
STAS 1598-78; 

 Pantele în profil transversal și declivitățile în profil longitudinal ale suprafeței 
straturilor de fundație și de bază sunt aceleași ca și ale îmbrăcăminților sub care se 
execută și sunt date în standardele respective de îmbrăcăminți; 

 Denivelările admisibile în profil transversal ale straturilor de fundație sunt cu ±0,5 
cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămințile sub care se execută; 

 Denivelările admisibile în profil longitudinal ale suprafețelor de fundație sub 
dreptarul de 3,00 m sunt de maxim 2 cm, în cazul straturilor de fundație din piatră 
spartă; 

Lățimea straturilor de bază și de fundație se verifică conform STAS 2900-89 și STAS 1598-78 și dacă 
corespunde datelor din proiectul tehnic de execuție. 
Verificările se fac la distanțe de max. 200 m una de alta. 
Grosimile straturilor de fundație trebuie să corespundă datelor prevăzute în proiectul de execuție 
al lucrării și prevederilor STAS 6400-84. Verificările grosimii straturilor de fundație se face prin 
sondaje cel puțin unul la 200 m de drum. 
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Cotele profilului longitudinal se verifică în axa drumului cu aparate de nivel și trebuie să 
corespundă celor din proiect. 

 

c. Verificarea execuția lucrărilor 

 Se verifică respectarea proceselor tehnologice prevăzute la pct. 3 din STAS 6400-84. 

 Se verifică compactarea straturilor de fundație; 

 Pentru straturile de fundație din piatră spartă verificarea compactării se face prin 
supunerea la strivire a unei pietre de aceeași natură petrografică ca și a pietrei sparte 
utilizate la execuția straturilor și cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncată în fața utilajului 
cu care s-a executat compactarea. Compactarea se consideră corespunzătoare dacă piatra 
respectivă este strivită fără ca stratul să sufere dizlocări sau deformări. 

 

CAPITOLUL VI - RECEPȚIA LUCRĂRILOR 
Recepția straturilor de fundație și de bază se execută în trei etape: pe faze, preliminare și finale. 
Recepția pe faze se efectuează astfel: 

 La terminarea execuției unui strat component și înainte de executarea unui strat 
component imediat superior. Cu această ocazie se verifică respectarea proceselor 
tehnologice aplicate în execuție, lățimi, grosimi, pante transversale și suprafațarea, 
calitatea materialelor folosite, calitatea execuției lucrărilor; 

 Se verifică exactitatea rezultatelor determinărilor înscrise în registrele de laborator; 

 Se încheie proces verbal de recepție conform reglementărilor legale în vigoare, 
specificându-se eventualele remedieri necesare; 

 Nu se trece la executarea stratului următor până când nu se executa aceste 
remediari. 

Recepția preliminară a fundației sau a fundației și stratului de bază se face odată cu recepția 
preliminară a întregii lucrări conform reglementărilor legale în vigoare. 
Comisia de recepție va examina lucrările față de prevederile documentației aprobate, față de 
documentația de control și procesele verbale de recepție pe fază, întocmite în timpul execuției 
lucrărilor. 
Verificarea grosimii straturilor de fundație și de bază, la aprecierea comisiei se poate face prin 
sondaje, câte două pe kilometru sau în aceleași puncte în care se fac sondaje pentru verificarea 
grosimii și calității îmbrăcăminții. 
Recepția finală a stratului de bază și de fundație se face odată cu îmbrăcămintea, după expirarea 
perioadei de verificare a comportării acesteia. 
Recepția finală se va face conform reglementărilor legale în vigoare. 

 
 

ANEXĂ 

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

SR EN 196-2 - Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor.  
SR EN 932-3  - Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: 
Procedură şi terminologie pentru descriere petrografică simplificată.  
SR EN 932-5 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: 
Procedură şi terminologie pentru descriere petrografică simplificată.  
SR EN 933-1:2002 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. 
Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere. 
SR EN 933-3:2002 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. 
Partea 3: Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare.  
SR EN 933-4:2008 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. 
Partea 4: Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă.  
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SR EN 933-5 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 
5: Determinarea procentului de suprafeţe concasate şi sfărâmate din agregate grosiere.  
  
SR EN 933 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: 
Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip.  
SR EN 933 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: 
Evaluarea părţilor fine. Încercare cu albastru de metilen.  
SR EN 1097-1 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. 
Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval).  
SR EN 1097 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. 
Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare.  
SR EN 1097-6 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. 
Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei.   
SR EN 1367-1 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale 
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ.  
SR EN 1367-2 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale 
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ. 
SR EN 1367-3 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale 
agregatelor. Partea 3: Încercarea prin fierbere a bazalturilor supuse radiaţiei solare.  
SR EN 1744-1 - Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 1: 
Analiză chimică.  
SR EN 1744-3 - Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 3: 
Pregătirea eluaţilor prin lixifierea agregatelor.  
SR ISO 565 - Site de încercare. Ţesături metalice, table metalice perforate şi folii electroperforate. 
Dimensiuni nominale ale ochiurilor.  
SR EN 13242+A1: 2008 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în 
inginerie civilă şi în construcţii de drumuri. 
STAS 6400-84 - Straturi de bază și de fundație. Condiții tehnice generale de calitate. 
STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor. 
STAS 2914- 84 - Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate. 
 

 

 

Intocmit, 

ing. Vinatoru Marius 
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CCAAIIEETT  DDEE  SSAARRCCIINNII––  MMIIXXTTUURRII  AASSFFAALLTTIICCEE  EEXXEECCUUTTAATTEE  LLAA  CCAALLDD  

 

CAPITOLUL I 

GENERALITĂŢI 

Secţiunea 1 

Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale 

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini se referă la mixturile asfaltice care se utilizează pentru 

stratul de uzură, stratul de legătură, conform AND 605 şi stabileşte condiţiile tehnice pe care 

trebuie să le îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare, 

controlul calităţii materialelor componente, preparare, transport, punere în operă, precum şi 

straturile rutiere executate din aceste mixturi. 

● La aceasta lucrare se va utiliza mixtura asfaltica BAPC 16 pentru stratul de 
uzură. 
 

Art. 2. Caietul de sarcini se aplică la construcţia, modernizarea, reabilitarea şi 

întreţinerea drumurilor realizate cu mixturi asfaltice la cald. 

Aceste cerinţe se aplică pentru mixturile asfaltice care intră în componenţa structurilor 

rutiere. 

Mixtura pentru uzura căii pe poduri, podeţe, va avea aceleaşi performanţe cu cea din 

cale curentă. 

Art. 3. Modul principal de abordare a specificaţiilor privind mixturile asfaltice este 

orientat spre cel fundamental menţionat în SR EN 13108 - 1, primordială fiind realizarea 

performanţelor menţionate în acest caiet de sarcini. 

Condiţiile pentru materialele de bază sunt obligatorii, abaterile de la compoziţiile de 

referinţă se vor face numai în cazuri justificate tehnic, cu acordul proiectantului şi al 

beneficiarului. 

Art. 4. Mixtura asfaltică utilizată la execuţia straturilor rutiere va îndeplini condiţiile de 

calitate din acest caiet de sarcini şi este stabilită în funcţie de clasa tehnică a drumului, zona 

climatică şi studiul tehnico-economic. Enunţurile din tabelele 1, 2 şi 3 reprezintă nivelul 

minim de cerinţe. 

Art. 5. Performanţele mixturilor asfaltice se studiază şi se evaluează în laboratoarele 

autorizate sau acreditate - acceptate de către beneficiarul lucrării. 

Art. 6. La execuţia structurilor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin 

următoarele norme europene : 

- SR EN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice. 

 
Secţiunea 2 

Definiţii şi terminologie 
 
Art. 7. Mixtura asfaltică la cald este un material de construcţie realizat printr-un proces 

tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, malaxarea 
amestecului, transportul şi punerea în operă, de regulă prin compactare la cald. 

Art. 8. Mixturile asfaltice prezentate în acest caiet de sarcini se utilizează pentru stratul 

de uzură si stratul de legătură. 
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Art. 9. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi: 

- stratul superior, denumit strat de uzură; 

- stratul inferior, denumit strat de legătură. 

Art. 11. Denumirea simbolică a mixturilor asfaltice se va face pe baza caracteristicilor 

curbei granulometrice, respectiv tipul de mixtură, mărimea granulei maxime şi clasa tehnică 

a drumului. Pentru identificarea mixturii, se va specifica clasa de penetraţie a bitumului în 

funcţie de zona climatică şi de trafic. 

Art. 12. La execuţia stratului de uzură se va utiliza mixturi asfaltice performante care să 

confere rezistenţa şi durabilitatea necesară îmbrăcămintei, precum şi o suprafaţă de rulare 

cu caracteristici corespunzătoare care să asigure siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului 

înconjurător, conform prevederilor legale în vigoare. Caracteristicile acestor mixturi vor 

satisface cerinţele din acest caiet de sarcini. 

Pentru execuţia stratului de uzură se va utiliza BAPC 16 (Beton asfaltic cu pietris 

concasat), conform SR EN 13108 – 1. 

Acestea se notează conform tabelului 1, în funcţie de caracteristicile curbei 

granulometrice, dimensiunea maximă a granulelor agregatului şi clasa tehnică a drumului. 

Tabelul 1. Mixtura asfaltica pentru stratul de uzură 

 

Art. 13. Mixturile asfaltice se aplică pe: 

- straturi de fundatie; 

- straturi de baza; 

- îmbrăcăminte rutiere existente. 

Art. 14. Mixturile asfaltice poroase se aplica pe un strat suport impermeabil (etans). 

Art. 15. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 şi 

standardelor europene SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 şi SR EN 13108-

20. 

 

Secţiunea 3  
Referinţe normative 

 

Art. 16. Următoarele documente de referinţă sunt indispensabile pentru aplicarea 

prezentului caiet de sarcini. Pentru referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a publicaţiei 

la care se face referire (inclusiv eventualele modificări). 

 

- SR EN 933-1 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea 

granulozităţii. Analiza granulometrică. 

- SR EN 933-2 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: 

Analiza granulometrică. Site de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor. 

- SR EN 933-4 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: 

Determinarea formei granulelor. Coeficient de formă. 

Nr. 

crt. 

Clasa tehnică 

a drumului 
Tipul şi simbolul mixturii asfaltice 

1 V  Beton asfaltic pietris concasat: BAPC 16 
   Notare: BAPC 16 rul.50/70 
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- SR EN 933-5 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: 

Determinarea procentului de suprafeţe concasate și sfărâmate din agregatele grosiere. 

- SR EN 933-7 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: 

Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate. 

- SR EN 933-8 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: 

Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip. 

- SR EN 933-9 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: 

Aprecierea fineţii, încercare cu albastru de metilen. 

- SR EN 1097-1 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 

1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval). 

- SR EN 1097-2 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 

2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare - Los Angeles. 

- SR EN 1097-6 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 

6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei. 

- SR EN 1367-1 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. 

Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ. 

- SR EN 1367-2 
- Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. 

Încercarea cu sulfat de magneziu. 

 

 

 

 

 

 

 

- SR EN 12591 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere. 

- SR EN 12593 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de rupere Fraass. 

- SR EN 1426 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea penetrabilității cu ac. 

- SR EN 1427 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă. 

- SR EN 12607-1 
- Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub efectul căldurii şi 

aerului. Partea 1: Metoda RTFOT. 

- SR EN 12607-2 
- Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la încălzire sub efectul căldurii şi 

aerului. Partea 2: Metoda TFOT. 

- SR EN 12697-1 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: 

Conţinut de liant solubil. 

- SR EN 12697-2 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: 

Determinarea granulozităţii. 

- SR EN 12697-4 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: 

Recuperarea bitumului: coloană de fracţionare. 
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- SR EN 12697-5 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: 

Determinarea densităţii maxime. 

- SR EN 12697-6 
- Mixturi asfaltice. Preparate la cald. Partea 6: Determinarea densităţii aparente a 

epruvetelor bituminoase. 

- SR EN 12697-8 
- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: 

Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase. 

- SR EN 12697-

11 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum. 

- SR EN 12697-

12 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

12: Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor bituminoase. 

- SR EN 12697-

17 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă. 

- SR EN 12697-

18 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

18: Încercarea de scurgere a liantului. 

- SR EN 12697-

19 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

19: Permeabilitatea epruvetelor. 

- SR EN 12697-

22+A1 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

22: Încercare de ornieraj. 

- SR EN 12697-

23 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

23: Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bituminoase. 

- SR EN 12697-

24 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

24: Rezistenţa la oboseală. 

- SR EN 12697-

25 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

25: Încercare la compresiune ciclică. 

- SR EN 12697-

26 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

26: Rigiditate. 

- SR EN 12697-

27 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

27: Prelevarea probelor. 

- SR EN 12697-

28 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

28: Pregătirea probelor pentru determinarea conţinutului de bitum, a conţinutului de apă şi 

a compoziţiei granulometrice. 

- SR EN 12697-

30 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

30: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu impact. 

- SR EN 12697-

31 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

31: Confecţionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie. 

- SR EN 12697-

33+A1 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

33: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu placă. 



5 
 

- SR EN 12697-

34 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

34: Încercarea Marshall. 

- SR EN 12697-

35+A1 

- Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 

35: Malaxare în laborator. 

- SR EN 13108-1 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice. 

- SR EN 13108-5 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Mixtură asfaltică stabilizată. 

- SR EN 13108-7 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Mixtură asfaltică poroasă. 

- SR EN 13108-

20 

- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru încercarea de 

tip. 

- SR EN 13108-

21 
- Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică. 

- SR EN 13036-1 

- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. 

Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeţei îmbrăcămintei prin tehnica 

volumetrică a petei. 

- SR EN 13036-4 
- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. 

Partea 4: Metode de măsurare a aderenţei unei suprafeţe. Încercarea cu pendul. 

- SR EN 13036-7 

- Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. 

Partea 7: Măsurarea denivelărilor straturilor de uzură ale îmbrăcăminţilor rutiere: 

Încercarea cu dreptar. 

- SR EN 13043 
Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor utilizate în 

construcţia şoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic. 

- SR EN 13808 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum. 

- SR EN 14023 - Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri. 

- SR 61 - Bitum. Determinarea ductilităţii. 

- SR 179 - Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii generale de calitate. 

- SR 1120 
- Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de macadam 

semipenetrat şi penetrat. Condiţii tehnice de calitate. 

- SR 4032-1 - Lucrări de drumuri. Terminologie. 

- SR 8877-1 - Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Condiţii de calitate. 

- SR 8877-2 
- Lucrări de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo- vâscozitătii Engler a emulsiilor 

bituminoase. 

- SR 10969 
- Lucrări de drumuri. Determinarea adezivităţii bitumurilor rutiere şi a emulsiilor cationice 

bituminoase faţă de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică. 

- STAS 539 - Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere. 

- STAS 863 - Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare. 
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- STAS 1598/1-

89 

- Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări 

de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie. 

- STAS 1598/2-

89 

- Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere 

existente. Prescripţii generale de proiectare si de execuţie. 

 

 

 
- STAS 2900-89 - Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor. 

- STAS 6400 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate. 

- STAS 10473/1 
- Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment. 

Condiţii tehnice generale de calitate. 

Normativ AND 

indicativ NE 022 
Normativ privind determinarea adezivitatii liantilor bituminosi la agregate 

 

CAPITOLUL II  

MATERIALE. CONDIŢII TEHNICE 

Secţiunea 1 

Agregate 

Art. 17. Agregatele naturale care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice 

cuprinse în prezentul caiet de sarcini sunt conform specificaţiilor SR EN 13043. Agregatele 

naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urma de degradare, rezistente la inghet-

dezghet si sa nu contina corpuri straine. 

Art. 18. Cerinţele privind valorile limită ale caracteristicilor fizico-mecanice pentru 

agregatele naturale utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate în tabelele 

3...6. 

 

Tabelul 3. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 

Caracteristica Condiţii de 

calitate 

Metoda de 

încercare 

1. Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate: 

- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 

- trecere pe sita inferioară (dmin), %, max. 

 

1-10 (Gc 90/10)  

10 

SR EN 933-1 

2
(1) 

Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) SR EN 933-3 

3.
(1

) 
Indice de formă, %, max. 25 (SI25) SR EN 933-4 

4. Conţinut de impurităţi - corpuri străine nu se admit vizual 

5. Conţinut în particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1,0 (f1,0)*/0,5 (f0,5) SR EN 933-1 

6. 

 

 

Rezistenţa la fragmentare, 

coeficient LA, %, max. 

 

 

cls. th. dr. IV-V 25 (LA25) SR EN 1097-2 
 

 

7. 

 

 

Rezistenţa la uzură 

(coeficient micro-Deval), %, 

max. 

 

 

cls. th.dr. IV-V 20 (MDE 20) SR EN 1097-1 

 

 

8.
(2

) 
Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ la 10 cicluri de îngheţ-

dezgheţ 
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- pierderea de masă (F), %, max. 

- pierderea de rezistenţă (ASLA), %, max. 

2 (F2) 20 SR EN 1367-1 

 Rezistenţa la acţiunea sulfatului de magneziu, % max. 6 SR EN 1367-2 

10. Conţinut de particule total sparte, %, min. (pentru cribluri 

provenind din roci detritice) 

95 (C95/1) SR EN 933-5 

 

Tabelul 4. Nisip de concasaj sort 0-4 mm utilizat la prepararea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Caracteristica Condiţii de calitate  

Metoda de 

încercare 

1 
Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate - 

rest pe sita superior (dmax), %, max. 
10 SR EN 933-1 

2 Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3 Conţinut de impurităţi:- corpuri străine nu se admit vizual 

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

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

 

Tabelul 5. Pietrişuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 

Caracteristica Pietriş sortat Pietriş concasat Metoda de 

încercare 

1. Conţinut de granule în afara clasei de 

granulozitate: 

- rest pe sita superioară (dmax), %, max. 

- trecere pe sita inferioară (dmin), %, max. 

1-10 10(Gc 

90/10) 

1-10 10(Gc 90/10) SR EN 933-1 

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

3. Coeficient de aplatizare, % max. 25 (A25) 25 (A25) SR EN 933-3 

4. Indice de formă, %, max. 25 (SI25) 25 (SI25) SR EN 933-4 

5. Conţinut de impurităţi - 

corpuri străine 

nu se admit nu se admit SR EN 933-7 şi 

vizual 

6. Conţinut în particule fine, sub 0,063 mm, %, 

max. 

1,0 (f1,0)*/ 0,5 

(f0,5) 

1,0 (f1,0)*/ 0,5 

(f>,5) 

SR EN 933-1 

7. 

 

 

Rezistenţa la fragmentare 

coeficient LA, %, max. 

 

 

cls. th. dr. IV-V  25(LA25) 25(LA25) SR EN 1097-2 
 

 

8. 

 

 

Rezistenţa la uzură 

(coeficient micro-Deval), 

%, max. 

 

 

cls. th. dr. IV-V  20 (MDE 20) 20 (MDE 20) SR EN 1097-1 

 

 

9(2) Sensibilitatea la îngheţ-dezgheţ - pierderea 

de masă (F), %, max. 

2 (F2) 2 (F2) SR EN 1367-1 

10(2) Rezistenţa la acţiunea sulfatului de 

magneziu, max., % 

6 6 SR EN 1367-2 

 

Tabelul 6. Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 

Caracteristica Condiţii de 

calitate 

Metoda de 

încercare 

1. Conţinut de granule în afara clasei de granulozitate - rest pe 10 SR EN 933-1 
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sita superioară (dmax), %, max. 

2. Granulozitate continuă SR EN 933-1 

3. Coeficient de neuniformitate, min. 8 * 

4. Conţinut de impurităţi: 

- corpuri străine, 

- conţinut de humus (culoarea soluţiei de NaHO), max. 

 

nu se admit 

galben 

SR EN 933-7 şi 

vizual SR EN 1744 

5. Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm, %, min. 85 SR EN 933-8 

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

7. Calitatea particulelor fine, (valoarea de albastru), max 2 SR EN 933-9 

* Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaţia: Un = d60/d10 unde: 

d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii d10 = 

diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozităţii 

 

Pietrişurile concasate utilizate la execuţia stratului de uzura vor indeplini cerinţele de 

calitate din tabelul 3. 

Art. 19. Fiecare tip şi sort de agregat trebuie depozitat separat în silozuri prevăzute cu 

platforme betonate, având pante de scurgere a apei şi pereţi despărţitori, pentru evitarea 

amestecării şi impurificării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripţionat cu tipul şi sursa de 

material pe care îl conţine.  

Art. 20. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozităţii agregatelor 

naturale sunt conform din SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie sa apartina seriei de baza 

plus seria 1 - conform SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm şi 0,125 mm. 

Art. 21. Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi însoţit, dupa caz, de: 

 declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a 

controlului producţiei în fabrică; 

sau 

 declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de încercare 

(emise de laboratoare autorizate/acreditate) prin care să se certif ice calitatea 

materialului. 

In şantier, se vor efectua verificări pentru caracteristicile prevăzute în tabelele 3, 4, 5 şi 6, la 

fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maximum: 
• 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm; 
• 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm. 

In cazul criblurilor, verificarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ se va efectua pe loturi de max. 
3000 t. 

Secţiunea 2  
Filer 

 

Art. 22. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, 

filerul de cretă sau filerul de var stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043. Este 

interzisă utilizarea, ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi. 

Art. 23. Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie să fie conform cerinţelor 
prezentate în tabelul 7. 

 

Tabelul 7. Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice 

 

Nr. 

crt. 

Caracteristica Condiţii de calitate Metoda de 

încercare 

1 Conţinut de carbonat de calciu > 90 %      categorie cc90 SR EN 196-2 

  sita (mm)        treceri (%)  

2 Granulometrie 2 .......................................... 100 SR EN 933-1-2 
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0,125 ............................. min.85 

0.063  ............................ min.70 

3 Conţinut de apa max.1% SR EN 1097-5 

4 Particule fine nocive valoarea vbf g/kg 

categorie ≤ 10  

vbf 10 

 

SR EN 933-9 

 

Art. 24. Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite 

folosirea filerului aglomerat. 

Art. 25. Fiecare lot de material aprovizionat va fi însoţit, dupa caz, de: 
- declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a 

controlului producţiei în fabrică, 
sau 

- declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de încercare 
(emise de laboratoare autorizate / acreditate) prin care să se certifice calitatea 
materialului. 

Art. 26. În santier se vor efectua verificări privind granulometria şi conţinutul de apă la 

fiecare max.100 t aprovizionate. 

Secţiunea 3  
Lianţi 

 

Art. 27. Lianţii care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse în 

prezentul caiet de sarcini sunt: 

- bitum de clasa 35/50, 50/70 şi 70/100, conform SR EN 12591 şi Art.29, respectiv Art. 

30; 

Lianţii se selectează în funcţie de penetraţie, în concordanţă cu zonele climatice şi 

anume: 

- pentru zonele calde se utilizează bitumurile de penetratie 35/50 sau clasa de 

penetratie 50/70 şi bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4; 

- pentru zonele reci se utilizează bitumurile clasa de penetraţie 50/70 sau clasa de 

penetraţie 70/100 şi bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5 

dar cu penetraţie mai mare de 70 (1/10 mm). 

Se va utiliza bitum clasa de penetratie 50/70. 

Art. 28. Faţă de cerinţele specificate în SR EN 12591 şi SR EN 14023, bitumul trebuie 

să prezinte condiţia suplimentară de ductilitate la 25°C (determinată conform SR 61): 

 mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 şi 70/100 ; 

 mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50; 

 mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1); 

 mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetratie 70/100 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1); 

 mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50 îmbătrânit prin metoda 

TFOT/RTFOT1). 

Art. 29. Bitumul şi bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate de 

minim 80% faţă de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz contrar, se 

aditivează cu agenţi de adezivitate. 

Art. 30. Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativă descrisă în SR 10969 
(cu spectrofotometrul) şi/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. 



10 
 

În etapa iniţială de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda cantitativă 
descrisă în SR 10969 (cu spectrofotometrul) şi se va adopta solutia de ameliorare a 
adezivitatii atunci cand este cazul (tipul şi dozajul de aditiv).  

Art. 31. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează separat, 

pe tipuri de bitum, în conformitate cu specificaţiile producătorului de bitum, respectiv 

specificaţiilor tehnice de depozitare ale staţiilor de mixturi asfaltice. Perioada şi temperatura de 

stocare va fi aleasă în funcţie de specificaţiile producătorului, astfel încât caracteristicile iniţiale 

ale bitumului să nu sufere modificări la momentul preparării mixturii. 

Art. 32. Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapidă 

realizate cu bitum sau bitum modificat. 

Art. 33. Fiecare lot de material aprovizionat va fi însoţit de declaraţia de performanţă sau 

alte documente (marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a controlului producţiei 

în fabrică). 

Art. 34. La aprovizionare se vor efectua verificări ale caracteristicilor bitumului sau 

bitumului modificat, conform art. 30, la fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile 

bituminoase aprovizionate sau fabricate în santier se vor efectua determinarile din tabelul nr.10 

la fiecare 100 t de emulsie. Verificarea adezivitatii, conform art.31, se va efectua la fiecare lot de 

bitum aprovizionat dupa aditivare atunci când se utilizeaza aditiv pentru imbunatatirea 

adezivităţii. 

Tabelul 8. Caracteristici fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase 
 

 
 
 
 

 
Secţiunea 4  

Aditivi 
 

Art. 35. Pentru atingerea performanţelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinţelor d in 
prezentul normativ se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluaţi în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. Aceşti aditivi pot fi adăugaţi fie direct în bitum, fie în mixtura 
asfaltică. 

Art. 36. Conform SR EN 13108-1, paragrafului 3.1.12 aditivul este "un material 
component care poate fi adăugat în cantităţi mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre 
minerale sau organice, polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea 
sau culoarea mixturii asfaltice". 

În acest caiet de sarcini au fost consideraţi aditivi şi produsele (agenti de adezivitate) 

care se adaugă direct în bitum pentru îmbunătăţirea adezivităţii acestuia la agregate 

Art. 37. Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat 

de către un laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind în funcţie de 

realizarea cerinţelor de performanţă specificate. 

Art. 38. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi însoţit de documente de conformitate 

potrivit legislaţiei de punere pe piaţă, în vigoare. 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Caracteristica Condiţii de calitate Metoda de 

încercare 

1. Continutul de liant rezidual min.58% SR EN 1428 

2. Omogenitate, rest pe sita de 0,5mm < 0,5 % SR EN 1429 
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CAPITOLUL III 

PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDIŢII TEHNICE 

Secţiunea 1 
Compoziţia mixturilor asfaltice 

 

Art. 40. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la 

cap.II. 

Art. 41. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

pentru drumuri sunt prezentate în tabelul 9. 

 

Tabelul 9. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice 

Nr. 

crt. 
Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate 

1 Beton asfaltic cu criblura 

Criblura 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 

2 Beton asfaltic deschis cu criblura 

Criblura 

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 

Nisip natural sau sort 0-4 natural 

Filer 
 

Art. 42. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzură şi la mixturile asfaltice 
deschise destinate stratului de legătură şi de baza se foloseşte nisip de concasaj sau sort 
0-4 de concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural 
sau sort 0-4 natural . Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4, nisipul natural sau 
sortul 0-4 natural este în proporţie de maximum: 

• 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzură; 
• 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legătură şi de bază. 

Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietriş sortat, destinate stratului de 

bază, se foloseşte nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 

0-4 natural cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj în proporţie variabilă, după caz. 

Art. 43. Limitele conţinutului de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de 
agregate sunt conform: 

 tabelului 10 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de 
uzură/rulare şi legătură şi pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate 
straturilor de bază. 

 
Tabelul 10. Limitele procentelor de agregate naturale si filer 

Nr. 

crt. 

 

Fractiuni de agregate naturale din amestecul total 
Strat de uzura Strat de legatura 

    

  BAPC 16 BADPS 22,4 

   

 

  

 

1. Filer şi fracţiuni din nisipuri sub 0,125 mm, % 8...15 5...10 

2. Filer şi fracţiunea (0,125 .. . 4  mm), %    ' Diferenţa până la 100 

3. Agregate naturale cu dimensiunea peste 4 mm, % 36...61 55...72 

 
Tabelul 11. Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice 
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Marimea ochiului sitei conform SR EN 933-2, mm 
  

  BAPC 16 BAD 22,4 

  

 

 

45 - - 

31,5 - 100 

22,4 100 90...100 

16 90...100 73...90 

11,2 - - 

8 61...82 42...61 

4 39...64 28...45 

2 27...48 20...35 

0,125 8...15 5...10 

0,063 7...11 3...7 

 

Art. 44. Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele 
ganulometrice ale amestecurilor de agregate naturale şi filer sunt conform:  

 tabelului 11 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de 

uzură/rulare şi legătură şi pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate 

straturilor de bază. 

Art. 45. Conţinutul optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de 

către un laborator de specialitate autorizat sau acreditat ţinând cont de recomandările din 

tabelul 12. În cazul în care, din studiul de reţetă rezultă un dozaj optim de liant în afara li-

mitelor din tabelul 12, acesta nu va putea fi acceptat decât cu aprobarea proiectantului şi a 

beneficiarului. 

Tabelul 12. Continutul optim de liant 

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Conţinut de liant min. % în mixtură 

Uzura (rulare) 

 

BAPC 16 5,7 

Legătură (binder) BAD 22,4 4,2 

Art. 46. Valorile minime pentru conţinutul de liant prezentate în tabelul 16 au în 
vedere o masă volumică medie a agregatelor de 2.650 kg/m3. Pentru alte valori ale masei 
volumice a agregatelor, limitele conţinutului de bitum se calculează prin corecţia cu un 
coeficient a = 2.650 / d, unde "d" este masa volumică reală (declarată de producător şi 
verificată de laboratorul antreprenorului) a agregatelor inclusiv filerul (media ponderată 
conform fracţiunilor utilizate la compoziţie), în kg/m3 şi se determină conform SR EN 1097-
6. 

Art. 47. Studiul preliminar pentru stabilirea compoziţiei optime a mixturii asfaltice 

(dozaj) va include rezultatele încercărilor efectuate conform art.48, pentru cinci conţinuturi 

diferite de liant. 

Art. 48. Stabilirea compoziţiei mixturilor asfaltice în vederea elaborării dozajului de 
fabricaţie se va efectua pe baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde 
obligatoriu: 

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

• procentul de participare al fiecărui component în amestecul total; 
• stabilirea dozajului de liant funcţie de curba granulometrica aleasă; 
• validarea dozajului optim pe baza testelor iniţiale de tip conform tabelului 23 nr.crt.1. 

 

Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare dată când apare cel puţin una 
din situaţiile următoare: 

- schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calităţii liantului; 
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- schimbarea sursei de agregate; 
- schimbarea tipului mineralogic al filerului; 
- schimbarea aditivilor. 

Art. 49. Validarea în producţie a mixturii asfaltice în santier se va efectua, obligatoriu, 

prin transpunerea dozajului pe staţie şi verificarea cerinţelor acesteia conform tabelului 23, 

nr. crt. 2. 

Art. 50. Mixtura asfaltică va fi însotită, după caz, de: 

• declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitate a 

controlului producţiei în fabrică; 

• declaraţia de performanţă, marcaj de conformitate CE şi rapoarte de încercare 

(emise de laboratoare autorizate / acreditate) prin care să se certifice calitatea 

materialului, inclusiv documentele privind dozajele şi conformitatea pentru 

materialele componente care vor respecta cerinţele din prezentul caiet de sarcini. 
 

Secţiunea 2 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 
 

Art. 51. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri 

de probă confecţionate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea 

dozajelor optime (încercări iniţiale de tip) şi pe probe prelevate de la malaxor sau de la 

aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din straturile îmbrăcăminţilor gata executate.  

Art. 52. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuţiei lucrărilor, 

precum şi din stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 12697-27. 

Art. 53. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic 

trebuie să se încadreze în limitele din tabelele 13, 14, 15 şi 16. 

Art. 54. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN 

12697-6 şi SR EN 12697-34 şi vor respecta condiţiile din tabelul 13. 

Absorbţia de apă se va determina conform metodei din Anexa B. 
Sensibilitatea la apă se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A şi SR EN 

12697-23, conform condiţiilor din tabelul 13. 

 

Tabelul 13. Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshall 

Nr. 

crt. 

Tipul mixturii asfaltice Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall 

Stabilitate la 

60 °C, 

KN, 

Indice 

de curgere, 

mm, 

Raport 

S/I, min. 

KN/mm 

Absorbţia de 

apă, 

% vol. 

Sensibilitate la apă, 

% 

1. Beton asfaltic 6,5...13 1,5...4,0 1,6 1,5...5,0 min. 80 

2. Beton asfaltic deschis 5,0...13 1,5...4,0 1,2 1,5...6,0 min. 80 

 

Art. 55. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, în functie de strat 

(stratul de uzură si de legatură), se vor încadra în valorile limită din tabelele 14 si 15. 

Încercările dinamice care se vor efectua în vederea verificării caracteristicilor fizico-

mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul caiet de sarcini sunt 

următoarele: 

-  Rezistenţa la deformaţii permanente (încercarea la compresiune ciclică şi 

încercarea la ornieraj) reprezentată prin: 
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• Viteza de fluaj şi fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin încercarea la 

compresiune ciclică triaxială pe probe cilindrice din mixtură asfaltică, conform SR EN 

12697-25, metoda B; 

•  Viteza de de formaţie şi adâncimea făgaşului, determinate prin încercarea de 

ornieraj pe epruvete confecţionate în laborator sau prelevate prin tăiere din stratul realizat 

(carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic în aer, procedeul B; 

-  Rezistenţa la oboseală, determinată conform SR EN 12697- 24, fie prin încercarea 

la întindere indirectă pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor 

reglementate de SR EN 12697-24; 

-  Modulul de rigiditate, determinat prin încercarea la rigiditate a unei probe cilindrice 

din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697- 26, anexa C; 

-  Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete 

confecţionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31. 

 

Tabelul 14. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari 

dinamice 

  Mixtură asfaltica pentru stratul 

de uzura 

Nr. 

crt. 

Caracteristică  

 

 

Clasă tehnică drum III-IV 

1. Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri la 80 giraţii, % max. 6,0 

1.2. Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic)  

 - deformaţia la 50 °C, 300KPa şi 10000 impulsuri, um/m, max. 30 000 

 - viteza de deformaţie la 50 °C, 300KPa şi 10000 impulsuri, 2,0 

 um/m/ciclu, max.  
1.3. Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, min. 4000 

2. Caracteristici pe plăci confecţionate în laborator sau pe carote din îmbrăcăminte 

2.1. Rezistenţa la deformaţii permanente, 60 °C (ornieraj) 

- Viteza de deformaţie la ornieraj, mm/1000 cicluri, max. 

- Adâncimea făgaşului, % din grosimea iniţială a probei, max. 

0,5 7,0 

 

Tabelul 15. Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin 

incercari dinamice 

Nr. Caracteristică Mixtură asfaltica pentru stratul de 

legătură 

crt. Clasă tehnică drum III-IV 

1. Caracteristici pe cilindrii confecţionaţi la presa giratorie 

1.1. Volum de goluri, la 120 giraţii, % maxim 10,5 

1.2. Rezistenţa la deformaţii permanente (fluaj dinamic) 

- deformaţia la 40 °C, 200KPa şi 10000 impulsuri, um/m, 

 

30 000 

 max.  

 

 - viteza de deformaţie la 40 °C, 200KPa şi 10000 impulsuri, 

um/m/ciclu, max. 

3,0 

1.3. Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa, min. 4500 

1.4. Rezistenţa la oboseală, proba cilindrică solicitată la  

 întindere indirectă: Număr minim de cicluri până la fisurare la 15
0
C 300 000 
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2. Rezistenţa   la   oboseală,   epruvete  trapezoidale   sau prismatice, s
6
 

10
-6

, minim 

100 

Note: 

1) Valorile modulilor de rigiditate determinaţi în laborator, prevăzuţi în tabelele 14 şi 15 sunt stabilite ca nivel de 

performanţă minimală pentru mixturile asfaltice analizate în condiţii de laborator. 

2) La proiectarea structurilor rutiere se utilizează valorile modulilor de elasticitate dinamică din reglementările 

tehnice în vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide. 

 

Secţiunea 3 
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice 

 

Art. 56. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: 

- gradul de compactare şi absorbţia de apă; 

- rezistenţa la deformaţii permanente; 

- elementele geometrice ale stratului executat; 

- caracteristicile suprafeţei îmbrăcăminţilor bituminoase executate. 

 

Gradul de compactare. Absorbţia de apă 

 

Art.57. Gradul de compactare reprezintă raportul procentual dintre densitatea 
aparentă a mixturii asfaltice compactate în strat şi densitatea aparentă determinată pe 
epruvete Marshall compactate în laborator din aceeaşi mixtură asfaltică, prelevată de la 
aşternere, sau din aceeaşi mixtură provenită din carote. 

Epruvetele Marshall se vor confecţiona conform specificaţiilor SR EN 12697-30 pentru 

toate tipurile de mixturi asfaltice abordate în prezentul normativ, cu excepţia mixturilor 

asfaltice stabilizate pentru care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei 

Densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote 

prelevate din stratul gata executat sau prin măsurători in situ cu echipamente de măsurare 

adecvate, omologate. 
Notă: Densitatea maximă se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentă se va determina 

conform SR EN 12697-6. 

Art. 58. Încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în 

determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă pe plăcuţe (100x100) mm sau pe 

carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate (media a trei determinari). 

Art. 59. Condiţiile tehnice pentru absorbţia de apă şi gradul de compactare al 

straturilor din mixturi asfaltice, cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu 

valorile din tabelul 16. 

 

Tabelul 16. Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice 

Nr. 

crt. 

Tipul stratului Absorbţia de apă, 

% vol. 
Gradul de compactare, 

%, min. 

1. Beton asfaltic 2...5 97 

2. Beton asfaltic deschis 3.. .8 96 

 

Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice 

 

Art. 60. Rezistenţa la deformaţii permanente a stratului de uzură executat din mixturi 
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asfaltice se verifică pe minim două carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul 

executat, la cel puţin doua zile după aşternere. 

Art. 61. Rezistenţa la deformaţii permanente pe carote se măsoară prin determinarea 

vitezei de deformaţie la ornieraj şi/sau adâncimea făgaşului, la temperatura de 60°C, 

conform SR EN 12697-22. Valorile admisibile, în funcţie de trafic, sunt prezentate în tabelul 

14. 

Elemente geometrice 

 

Art. 62. Condiţiile de admisibilitate şi abaterile limită locale admise la elementele 

geometrice sunt cele prevăzute în tabelul 17. 

Art. 63. La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea în 

vedere asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maximă a granulei de agregat 

utilizată. Nu se admit abateri în minus faţă de grosimea prevazută în proiect pentru fiecare 

strat. 

 

Tabelul 17. Elemente geometrice si abaterile-limita pentru straturile bituminoase 

executate 

Nr. 

crt. 

Elemente geometrice Condiţii de 

admisibilitate* 

Abateri limită locale admise la elementele 

geometrice 

1 Grosimea   minimă   a   stratului   

 compactat,    conform    SR   EN  Nu se admit abateri în 

 12697-36  minus faţă de grosimea 

 - strat de uzură 4,0 cm prevăzută în proiect 

 - strat de legătură 5,0 cm pentru fiecare strat. 

    
2 Lăţimea parţii carosabile Profil transversal proiectat ± 20 mm 

3 Profilul transversal   

 - în aliniament - sub formă acoperiş ± 5,0 mm faţă de cotele 

 - în curbe şi zone aferente - conform STAS 863 profilului adoptat 

 - cazuri speciale - pantă unică  
4 Profil    longitudinal,    în    cazul 

drumurilor noi,  declivitatea,  % 

maxim 

 ± 5,0 mm faţă de cotele profilului proiectat, cu 

 - autostrăzi - conform PD 162  

 - DN - conform STAS 863  

 - drumuri/strazi - conform STAS 10144/3  

 

Art. 64. Caracteristicile suprafeţei straturilor executate din mixturi asfaltice şi condiţiile 

tehnice care trebuie să fie îndeplinite sunt conform tabelului 18. 

Art. 65. Determinarea caracteristicilor suprafeţei straturilor executate din mixturi 

asfaltice, se efectuează, pentru: 

• strat uzură (rulare) - cu maxim 15 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor şi la 
sfarsitul perioadei de garantie; 

• strat de legătură - înainte de aşternerea stratului următor (superior). 
 

Tabelul 18. Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase executate 

Nr. Caracteristica Condiţii de 

admisibilitate* 

Metoda de încercare 
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Crt. Strat Uzură 

(rulare) 

Legătură, 

bază 

 

 

 Planeitatea în profil longitudinal, prin 

măsurarea cu echipamente 

  Reglementări tehnice în vigoare privind 

măsurarea 

 omologate   indicelui de planeitate. 

1. Indice de planeitate, IRI, m/km: 

- drumuri de clasă tehnică V 

≤3,0 ≤ 2,5 Măsurătorile se vor efectua din 10 în 10 

m, iar în cazul sectoarelor cu denivelări 

mari se vor determina punctele de 

maxim. 

 Planeitatea în profil longitudinal,    

 sub dreptarul de 3m    
2. Denivelări admisibile, mm:  ≤ 4,0  

 

 

- drumuri de clasă tehnică IV.. .V ≤5,0  SR EN 13036-7 

3. Planeitatea în profil transversal, 

mm/m 

±1,0 ±1,0 SR EN 13036-8 

4.1. Aderenţa suprafeţei- unităţi PTV  - Încercarea cu pendul (SRT) 

SR EN 13036-4 

 - drumuri de clasă tehnică IV...V ≥70   

 
4.2. Adâncimea medie a macrotexturii, 

adâncime textură, mm 

- drumuri de clasă tehnică IV...V 

 

 

≥0,6 

- Metoda volumetrică MTD 

SR EN 13036-1 

4.3. Coeficient de frecare (uGT): 

- drumuri de clasă tehnică IV-V 

 

≥0.57 

- AND 606 

5. Omogenitate. Aspectul suprafeţei Vizual: Aspect fără degradări sub formă de exces de bitum, fisuri, 

zone poroase, deschise, şlefuite 

 

Planeitatea în profil longitudinal se determină fie prin măsurarea indicelui de 
planeitate IRI, fie prin măsurarea denivelărilor sub dreptarul de 3 m. 

Planeitatea în profil transversal este cea prin care se constată abateri de la profilul 
transversal, apariţia făgaşelor şi se va determina cu echipamente electronice omologate 
sau metoda şablonului. 

Pentru verificarea rugozităţii se vor determina atât aderenţa prin metoda cu pendulul 
SRT cât şi adâncimea medie a macrotexturii. 

Aderenţa suprafeţei se determină cu aparatul cu pendul alegând minim 3 sectoare 
reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secţiuni situate la distanţa de 
5...10 m între ele, pentru care se determină rugozitatea, în puncte situate la un metru de 
marginea părţii carosabile (pe urma roţii) şi la o jumătate de metru de ax (pe urma roţii). 
Determinarea adâncimii macrotexturii se va efectua în aceleaşi puncte în care s-a aplicat 
metoda cu pendul. 
 

CAPITOLUL IV 

PREPARAREA, TRANSPORTUL SI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR ASFALTICE 

 

Secţiunea 1 
Prepararea şi transportul mixturilor asfaltice 

 

Art. 66. Mixturile asfaltice se prepară în instalaţii prevăzute cu dispozitive de 
predozare, uscare, resortare şi dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare 
gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum şi dispozitiv de malaxare forţată 
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a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcţionării instalaţiilor de producere a 
mixturii asfaltice se va efectua în mod periodic de către personal de specialitate conform 
unui program de întreţinere specificat de producătorul echipamentelor şi programului de 
verificare metrologic a dispozitivelor de măsura şi control. 

Certificarea conformitatii instalaţiei privind calitatea fabricaţiei şi condiţiile de 

securitate, se va efectua cu respectarea procedurii PCC 019. 

Controlul producţiei în fabrică se va efectua conform cerinţelor standardului SR 

13108-21. 

Art. 67. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturii asfaltice 

la ieşirea din malaxor se stabilesc în funcţie de tipul liantului, conform tabelului 26 

(sau conform specificaţiilor producătorului), cu observaţia că temperaturile maxime se 

aplică în toate punctele instalaţiei de preparare mixturi asfaltice şi temperaturile 

minime se aplică la livrare. 

Tabel 19. Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice 

Tip bitum Bitum Agregate Betoane asfaltice 

 

 

 

 

 

 

Mixtura asfaltică la ieşirea din malaxor 

 

 

Temperatura, 
0
C 

35/50 150-170 140-190 150-190 

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

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

În cazul utilizării unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite. În acest 

caz, aceasta trebuie să fie documentată şi declarată pe marcajul reglementat. 

 

Art. 68. Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel 

încât în condiţiile concrete de transport (distanţă şi mijloace de transport) şi condiţiile 

climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabelului 20. 

Art. 69. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile 

specificate în tabelul 19, în scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în procesul 

tehnologic. 

Art. 70. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi 

cantităţi de bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi 

evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară determinarea penetraţiei acestuia. Dacă 

penetraţia bitumului nu este corespunzătoare se renunţă la utilizarea lui. 

Art. 71. Durata de malaxare, în funcţie de tipul instalaţiei, trebuie să fie suficientă 

pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale şi a filerului cu 

liantul bituminos. 

Art. 72. Mixturile asfaltice executate la cald se transportă cu autobasculante 

adecvate, acoperite cu prelate speciale, imediat după încărcare urmărindu-se ca pierderile 

de temperatură pe tot timpul transportului, să fie minime. Benele mijloacelor de transport 

vor fi curate şi uscate. 

 

Secţiunea 2 
Lucrări pregătitoare 

 

Pregătirea stratului-suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice 
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Art. 73. Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curăţat, iar dacă este 

cazul se remediază şi se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi or ice poate afecta 

legătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat. 

Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita 

contaminarea suprafeţei acestuia cu impurităţi datorate traficului. În cazul în care acest 

strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se impune curăţarea 

prin periere mecanică şi spălare. 

După curăţare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie conform 

proiectului de execuţie. 

Art. 74. Amorsarea 

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul-suport şi 

rosturile de lucru.  

Amorsarea se realizeaza uniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea 
de liant. 

În funcţie de natura stratului-suport, cantitatea de bitum rămasă după aplicarea 

amorsajului, trebuie să fie de (0,3...0,5) kg/m2. 

 

Secţiunea 3 
Aşternerea mixturii asfaltice 

 

Art. 75. Aşternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport 

şi temperatura exterioară de minimum 100 C, pe o suprafaţă uscată. 

Art. 76. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după 

uscarea stratului-suport. 

Art. 77. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu 
repartizatoare-finisoare prevăzute cu sistem de nivelare încălzit care asigură o 
precompactare, cu excepţia lucrărilor în spaţii-înguste în care repartizatoarele - finisoarele 
nu pot efectua această operaţie. Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, în grosime 
constantă, pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi programată a se executa în ziua 
respectivă. 

Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se 

va efectua cu respectarea procedurii PCC 022. 

Art. 78. În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii 

mixturii rămasă necompactată aceasta va fi îndepărtată. Această operaţie se face în afara 

zonelor pe care există, sau urmează a se aşterne, mixtură asfaltică. Capătul benzii 

întrerupte se tratează ca rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art. 83. 

Art. 79. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în funcţie de 

tipul liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 20. Măsurarea temperaturii va fi efectuată 

în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate în SR 

EN 12697-13. 

În cazul utilizării aditivilor pentru mărirea lucrabilităţii mixturilor asfaltice la temperaturi 

scăzute acestia vor avea la bază specificaţii tehnice conform legislaţiei şi reglementărilor în 

vigoare. 

Tabelul 20. Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere şi compactare  
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Tipul liantului 
Temperatura mixturii 
asfaltice la aşternere 

°C, min. 

Temperatura mixturii 
asfaltice la compactare  

°C, min. 

Bitum rutier neparafinos, tip:  început sfârşit 
  

35/50 150 145 110 

50/70 140 140 110 

70/100 140 135 100 

 

Art. 80. Aşternerea se va executa pe întreaga lăţime a căii de rulare, ceea ce impune 

echiparea repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare şi precompactare de lungime 

corespunzătoare. 

Art. 81. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere nu poate 

depăşi 10 cm. 

Art. 82. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanţa de transport şi cu 

capacitatea de fabricaţie a staţiei, pentru a se evita total întreruperile  în timpul execuţiei 

stratului şi apariţiei crăpăturilor/fisurilor la suprafaţa stratului proaspăt aşternut. 

In funcţie de performanţele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4 m/min. 

In buncărul utilajului de aşternere trebuie să existe în permanenţă suficientă mixtură, 

necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului. 

Art. 83. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenţie deosebită se 

va acorda realizării rosturilor de lucru, longitudinale şi transversale, care trebuie să fie 

foarte regulate şi etanşe. 

La reluarea lucrului pe aceeaşi bandă sau pe banda adiacentă, zonele aferente 

rostului de lucru, longitudinal şi/sau transversal, se taie pe toată grosimea stratului, astfel 

încât să rezulte o muchie vie verticală. 

În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi, tăierea 

nu mai este necesară cu exceptia statului de uzura (rulare). 

Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor decala cu 

minimum 10 cm faţă de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor. 

Art. 84. Legătura transversală dintre un strat de mixtură nou şi un strat de mixtură 

existent al drumului se va face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime 

variabilă în funcţie de grosimea noului strat, astfel încât să se obţină o grosime constantă a 

acestuia, cu panta de 0,5%. 

În plan, liniile de decapare se recomandă să fie în formă de V, la 45°. Completarea 

zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafeţei, urmată de aşternerea şi compactarea 

noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor straturi (nou şi existent). 
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Art. 85. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură (binder), realizat din 

beton asfaltic deschis, acesta nu se va lăsa neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit 

înainte de sezonul rece, pentru evitarea apariţiei unor degradări structurale. 

Secţiunea 4 

Compactarea mixturii asfaltice 
 

Art. 86. Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii 
care să asigure caracteristicile tehnice şi gradul de compactare prevăzute pentru fiecare tip 
de mixtură asfaltică şi fiecare strat în parte. 

Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri 
netede, cu sau fără dispozitive de vibrare, şi/sau cu compactoare cu pneuri, astfel încât să 
se obţină gradul de compactare conform tabelului 16. 

Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 
022. 

Art. 87. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, se va executa un sector 
de probă şi se va determina numărul optim de treceri ale compactoarelor, în funcţie de 
performanţele acestora, tipul şi grosimea straturilor executate. 

Sectorul de probă se va realiza înainte de începerea aşternerii stratului în lucrare, 
utilizând mixturi asfaltice preparate în condiţii similare cu cele stabilite pentru producţia 
curentă. 
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Art. 88. Alegerea numărului de treceri optim şi a atelierului de compactare are la bază 

rezultatele încercărilor efectuate pe stratul executat în sectorul de probă, de catre un 

laborator autorizat / acreditat, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. 

Art. 89. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă, pe 

sectorul de probă, se obţine gradul de compactare minim menţionat în tabelul 16. 

Art. 90. Pentru obţinerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri 

recomandat pentru compactoarele uzuale este cel menţionat în tabelul 21. La 

compactoarele dotate cu sisteme de măsurare a gradului de compactare în timpul lucrului, 

se va ţine seama de valorile afişate la postul de comandă. Compactarea se va executa pe 

fiecare strat în parte.. 

 

Tabelul 21. Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri 

Tipul stratului 

Ateliere de compactare 

A B 

Compactor cu 
pneuri 

de 160 kN 

Compactor cu 
rulouri netede 

de 120 kN 

Compactor cu 
rulouri netede 

de 120 kN 

Număr de treceri minime 

Strat de uzură 10 4 12 

Strat de legătură 12 4 14 

 

Art. 91. Compactarea se execută în lungul benzii, primele treceri efectuându-se în 

zona rostului dintre benzi, apoi de la marginea mai joasă spre cea ridicată. 

Pe sectoarele în rampă, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare în 

urcare.  

Compactoarele trebuie să lucreze fără şocuri, cu o viteză mai redusă la început, 
pentru a evita vălurirea stratului executat din mixtură asfaltică şi nu se vor îndepărta mai 
mult de 50 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, în special în 
lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale cămine lor de vizitare, se vor compacta 
cu compactoare mai mici, cu plăci vibrante sau cu maiul mecanic. 

Art. 92. Suprafaţa stratului se va controla în permanenţă, iar micile denivelări care 
apar pe suprafaţa stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima trecere 
a rulourilor compactoare pe toată lăţimea benzii. 

 

CAPITOLUL V 

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUATTE 

 

Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a straturilor de uzură si de legatura din mixturi 

asfaltice se efectueaza in etapele prevazute in sectiunile 1-4. 

 

Secţiunea 1 
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Controlul calităţii materialelor 
 

Art. 93. Controlul calităţii materialelor din care se compune mixtura asfaltică se va 
efectua conform prevederilor prezentului normativ, atat în etapa initiala, cat şi pe parcursul  
execuţiei, conform capitolului II şi art. 48 din capitolului III şi vor fi acceptate numai acele 
materiale care satisfac cerinţele prevazute în acest caiet de sarcini. 

 

Secţiunea 2 
Controlul procesului tehnologi de preparare a mixturii asfaltice 

 

Art. 94. Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice constă în 

următoarele operaţii: 

1. Controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice: 

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

• funcţionarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. 

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: 

• temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent; 

• temperatura agregatelor naturale uscate şi încălzite la ieşirea din uscător: permanent; 

• temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent. 

3. Controlul procesului tehnologic de execuţie a stratului bituminos: 

• pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 

• temperatura exterioară: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv; 

• temperatura mixturii asfaltice la aşternere şi compactare: cel puţin de două ori pe zi la 
compactare, cu respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13; 

• modul de execuţie a rosturilor: zilnic; 

• tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic. 

4. Verificarea respectării compoziţiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit 
(dozajul de referinţă) se va efectua după cum urmează: 

• granulozitatea amestecului de agregate naturale şi filer la ieşirea din malaxor, înainte de 
adăugarea liantului (şarja albă) conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de câte ori se 
observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor asfaltice; 

• conţinutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile de lucru; 

• compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica – conform SR EN 12697-2 si 
continutul de bitum – conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtura prelevate 
de la malaxor sau asternere: zilnic. 

5. Verificarea calităţii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un 
laborator autorizat pe probe de mixtură asfaltică, astfel: 

• compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziţiei stabilite prin studiul 
preliminar de laborator; 

• caracteristicile fizico-mecanice care trebuie să se încadreze în limitele din prezentul 
caiet de sarcini (vezi tabelul 23). 

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuţiei pe epruvete Marshall şi se va 
raporta la limitele din tabelele 14 şi 15, în funcţie de tipul mixturii asfaltice preparate. 
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Abaterile compoziţiei mixturilor asfaltice faţă de amestecul de referinţă prestabilit 

(dozaj) sunt indicate în tabelul 22. 

 

 

Tabelul 22. Abateri faţă de dozajul optim 

Abateri admise fata de dozajul optim, in valoare absoluta 

 31,5 ± 0,5 

Agregate Treceri pe sita de: mm 22,4 ± 0,5 

 

 

16 ± 0,5 

 

 

11,2 ± 0,5 

 

 

8 ± 0,5 

 

 

4 ± 0,4 

 2 ± 0,3 

 0,125 ± 1,5 

0,063 ± 1,0 

Bitum ± 0,2 
 

Art. 95. Tipurile de încercări şi frecvenţa acestora, funcţie de tipul de mixtură şi clasa 

tehnică a drumului sunt prezentate în tabelul 23, în corelare cu SR EN 13108-20. 

 

Tabelul 23. Tipul şi frecvenţa încercărilor realizate pe mixturi asfaltice 

Nr. 

crt. 

Natura controlului/ 

încercării şi frecvenţa 

încercării 

Caracteristici verificate şi 

limite de încadrare 
Tipul mixturii asfaltice 

1 
Încercări iniţiale de tip (validarea în 

laborator) 

conform tabel 13 

Toate tipurile de mixturi 

asfaltice destinate stratului de 

uzură, de legătură şi de bază cu 

excepţia mixturilor asfaltice 

stabilizate 

Conform tabel 14 

Toate tipurile de mixturi 

asfaltice destinate stratului de 

uzură, cu excepţia mixturilor 

poroase, pentru clasa tehnică a 

drumului I, II, III, IV şi 

categoria tehnică a străzii I, II, 

III 

  Conform tabel 15 si 16 

Toate tipurile de mixturi 

asfaltice destinate stratului de 

legătură şi de bază, conform 

prevederilor din acest 

2 
Încercări iniţiale de tip (validarea în 

producţie) 

Idem punctul 1 

La transpunerea pe staţia de 

asfalt a dozajelor proiectate în 

laborator vor fi prelevate probe 

pe care se vor reface toate 

încercările prevăzute la  

punctul 1 din acest tabel. 
Compoziţia mixturii  

conform art. 94 pct. 4 si 5 

La transpunerea pe statia de 

asfalt a dozajelor proiectate in 

laborator se va verifica 

respectarea dozajului de 

referinta 
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3 

Verificarea 

caracteristicilor mixturii asfaltice 

prelevate în timpul execuţiei: 

 

- frecvenţa 1/400 tone mixtură asfaltică 

fabricate sau 1/700 tone mixture 

fabricate in cazyul statiilor cu 

productivitate mai mare de 80 tone dar 

cel putin o data pe zi 

 

 

Compoziţia mixturii  

conform Art. 94 pct. 4 si 5 

Toate tipurile de mixtură 

asfaltică pentru  

stratul de uzură, de legătură şi 

de bază. 

Caracteristici fizico- mecanice  

pe epruvete Marshall  

conform tabel 13 

- stabilitate, fluaj, raport S/l; 

- volumul de goluri cu încadrare 

conf. tabel 20 

Toate tipurile de mixturi 

asfaltice destinate stratului de 

uzură, de legătură şi de bază, 

cu exceptia mixturilor asfaltice 

stabilizate 

4 

Verificarea calităţii stratului executat : 

- o verificare pentru fiecare 10 000 m
2
 

executaţi; 

-min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu 

suprafata mai mica de 10.000 m
2 

Caracteristici conform  tabel 16 

- absorbţia de apă 

- gradul de compactare 

Toate tipurile de mixtură 

asfaltică pentru  

stratul de uzură, de legătură şi 

de bază 

5 

Verificarea rezistenţei stratului la 

deformaţii permanente pentru stratul 

executat: 

- o verificare pentru fiecare 20 000 m
2
 

executaţi in cazul drumurilor/strazilor 

cu mai mult de doua benzi pe sens; 

- min. 1 / lucrare, in cazul lucrarilor cu 

suprafata mai mica de 10.000 m
2 

Conform tabelului 14 pentru rata 

de ornieraj si /sau adancime fagas, 

cu respectarea art.60 si 61. 

Toate tipurile de mixtură 

asfaltică destinate stratului de 

uzură, pentru drumurile de 

clasele tehnice I, II, III, IV si 

categoriile tehnice ale strazii I, 

II, III. 

6 
Verificarea elementelor geometrice ale 

stratului executat 
Conform tabel 17 Toate straturile executate 

7 
Verificarea caracteristicilor suprafeţei 

stratului executat 
Conform tabel 18 Toate straturile executate 

8 

Verificări suplimentare  

în situaţii cerute de comisia de recepţie 

(beneficiar): 

- frecvenţa: 1 set carote pentru fiecare 

solicitare 

Conform solicitarii comisiei de receptie 

Secţiunea 3 

Controlul calităţii straturilor executate din mixturi asfaltice 
 

Art. 96. Verificarea calităţii straturilor se efectuează prin prelevarea de epruvete, 
conform SR EN 12697-29, astfel: 

• carote Ø 200 mm pentru determinarea rezistenţei la ornieraj; 
• carote Ø 100 mm sau plăci de min. (400 x 400) mm sau carote de Ø 200 mm (în 

suprafaţă echivalentă cu a plăcii menţionate anterior) pentru determinarea grosimii 
straturilor, a gradului de compactare şi absorbţiei de apă, precum şi - la cererea 
beneficiarului, a compoziţiei. 
Epruvetele se prelevează în prezenţa delegatilor antreprenorului, beneficiarului şi 

consultantului/dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea părţii carosabile, încheindu -se 
un proces verbal în care se va nota-informativ, grosimea straturilor prin măsurarea cu o 
riglă gradată. Grosimea straturilor, măsurată în laborator, conform SR EN 12697-29 se va 
înscrie în raportul de încercare. 
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Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de către delegaţii 

antreprenorului, beneficiarului şi consultantului/dirigintelui din sectoarele cele mai 

defavorabile 

Art. 97. Verificarea compactării stratului se efectuează prin determinarea gradului de 

compactare in situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe carote. 

Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării constau în 

determinarea densităţii aparente şi a absorbţiei de apă, pe plăcuţe 100 x 100 mm sau pe 

carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate. 

Rezultatele obţinute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în limitele 

din tabelul 16. 

Art. 98. Alte verificari, în caz de litigiu, constau în măsurarea grosimii stratului şi a 

compoziţiei (granulometrie SR EN 12697-2 şi conţinut de bitum solubil conform SR EN 

12697-1.). 

Art. 99. Controlul pe faze determinante, stabilite în proiectul tehnic, privind straturile 
de mixturi asfaltice realizate se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de 
stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 272 / 1994 şi conform Procedurii privind 
efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică 
şi stabilitatea constructiilor, indicativ PCF 002, aprobata prin Ordinul MDRAP nr.1370/2014, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.576 din 01.08.2014. 

 

Secţiunea 4 

Verificarea elementelor geometrice 
 

Art. 100. Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformităţii suprafeţei 

constă în: 

- verificarea îndeplinirii condiţiilor de calitate pentru stratul-suport şi fundaţie, conform 

prevederilor STAS 6400; 

- verificarea grosimii stratului, în funcţie de datele înscrise în rapoartele de încercare 

întocmite la încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la aprecierea comisiei de 

recepţie, prin maximum două sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului 

asfaltic executat; verificarea se va efectua pe probe recoltate pentru verificarea calităţii 

îmbrăcăminţii, conform tabelului 16 și conform tabelului 17; 

- verificarea profilului transversal: se face cu echipamente adecvate, omologate; 

- verificarea cotelor profilului longitudinal: se face în axă, cu ajutorul unui aparat 

topografic de nivelment sau cu o grindă rulantă de 3 m lungime, pe minimum 10% din 

lungimea traseului. 

Nu se admit abateri în minus faţă de grosimea prevăzută în proiect, respectiv în 

profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie. In 

situatia in care grosimea nu este respectata, stratul se refac conform proiectului. 

 
CAPITOLUL VI 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
 

Secţiunea 1 

Recepţia la terminarea lucrărilor 
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Art. 101. Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează de către beneficiar conform 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat 

prin H.G. 273/94 cu modificările şi completările ulterioare. 

Comisia de recepţie examinează lucrările executate în conformitate cu documentaţia 
tehnică aprobată, proiect de execuţie, caiet de sarcini, precum şi determinări necesare în 
vederea realizării recepţiei la terminarea lucrării, după cum urmează: 

a. Verificarea elementelor geometrice - conform tabel 17; 
• grosimea; 
• lăţimea părţii carosabile; 
• profil transversal şi longitudinal; 

b. Planeitatea suprafeţei de rulare - conform tabel 18; 
c. Rugozitate - conform tabel 18; 
d. Capacitate portantă - conform normativ CD 155; 
e. Rapoarte de încercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabel 

23. 

Secţiunea 2 

Recepţia finală 

Art. 102. Recepţia finală se va efectua conform Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu 
modificările şi completările ulterioare, după expirarea perioadei de garanţie. 
 

Art. 103. Constructorul are obligaţia finalizării tuturor lucrărilor cuprinse în Anexa 2, 
precum şi remedierii neconformităţilor cuprinse în Anexa 3 la Procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, în termenele prevăzute în acestea. 
 

Art.104. În perioada de garanţie, toate eventualele defecţiuni vor fi remediate 
corespunzător de către antreprenor. 
 

Art.105. În vederea efectuării recepţiei finala, pentru lucrări de ranforsare, reabilitare, 
precum şi construcţii noi de drumuri, autostrăzi şi strazi, se vor prezenta măsurători de 
planeitate, rugozitate şi capacitate portantă efectuate la sfârşitul perioadei de garanţie.  
 

Art.106. În vederea efectuării recepţiei finale, pentru lucrări de întreţinere periodică, 

se vor prezenta măsurători de planeitate şi rugozitate efectuate la sfârşitul perioadei de 

garanţie. 

 
Întocmit, 

Vinatoru Marius 
        
 
 

 

 



 
A N T E M A S U R A T O A R E 

 

Str. Pahui 

Drum Vicinal “ROMANESTI”,  

Poz. 193 din M.O. Domeniu public al Comunei ROSIILE 

                                      
 
 

1 DH02B1 Scarificare usoara a impietruirii pana la 5 cm adancime cu autogrederul 
inclusiv reprofilare 

    392,00 m x 3,50 m = 1372,00 mp 
    Rot = 13,72 sute mp 
      
2 DA12B1 Strat de fundatie reprofilat p. sparta pt drumuri cu asternere macanica 

executata cu impanare fara innoroire 
    392,00 m x 3,50 m x 0,12 cm = 164,64 mc 
    Rot = 165,00 mc 
      
3 TRA01A… Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe 

o distanta de … km (p. sparta) 
    164,64 mc x 1,422 x 1,5 to/mc = 351,18 to 
    Rot = 351,00 to 
      
4 DB01D1 Curatarea pt aplicarea imbracamintei sau a tratamentului butuminos a 

stratului suport din macadam sau pavaj nebitumat executat mecanic 
    392,00 m x 3,50 m = 1372,00 mp 
    Rot = 1372,00 mp 
      
5 DB02D1 Amorsare suprafata strat de baza sau imbracaminte existenta in vederea 

aplicarii stratului de uzura cu emulsie cationica 
    392,00 m x 3,50 m = 1372,00 mp 
    Rot = 13,72 sute mp 
      
6 TRA05A… Transport rutier materiale semifabricate cu autovehicul special (cisterna) 

pe o distanta de … km 
    13,72 sute mp x 45,5 kg/sute mp = 624,26 kg 
    Rot = 0,62 to 
      
7 DB19G1 Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere mecanica, cu grosimea de 6 

cm grosime (90%) din cantitatea necesara. 
    (392,00 m x 3,50 m) x 90% = 1234,80 mp 
    Rot = 1235,00 mp 
      
8 DB19C1 Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere manuala, cu grosimea de 6 

cm grosime (10%) din cantitatea necesara. 
    (392,00 m x 3,50 m) x 10% = 137,00 mp 
    Rot = 137,00 mp 



      
9 2600293 BAPC 16 
    (392,00 m x 3,50 m) x 0,06 m x 2,4 to/mc = 197,57 to 
    (392,00 m x 3,50 m) x 0,013 to/mp = 17,84 to 
    Total = 215,40 to 
    Rot = 215,00 to 
      

10 TRA01A… Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe 
o distanta de … km (asfalt) 

    Art.9 = 215,40 to 
    Rot = 215,00 to 
      

11 DI19F1 Utilaje, mijloace de transport pentru repararea si intretinerea drumurilor, 
autovehicul special 5.5 to 

    4 zi x 4 ore/zi = 16 ore 

    Rot = 16,00 ore 

      
12 DF24A1 Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul 

executiei lucrarilor, cu indicatoare matalice 

    1 pct. Lucru x 1 set/pct. Lucru = 1 buc 
    Rot= 1 buc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIECTANT: 

SC MALVI PROIECT SRL 



 
A N T E M A S U R A T O A R E 

 

DC LaCimitir 

Drum Comunal Romanesti “LA CIMITIR”,  

Poz. 122 din M.O. Domeniu public al Comunei ROSIILE 

                                      
 

1 DH02B1 Scarificare usoara a impietruirii pana la 5 cm adancime cu autogrederul 
inclusiv reprofilare 

    301,00 m x 5,00 m = 1505,00 mp 
    Rot = 15,05 sute mp 
      
2 DA12B1 Strat de fundatie reprofilat p. sparta pt drumuri cu asternere macanica 

executata cu impanare fara innoroire 
    301,00 m x 5,00 m x 0,12 cm = 180,60 mc 
    Rot = 180,60 mc 
      
3 TRA01A… Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe 

o distanta de … km (p. sparta) 
    180,60 mc x 1,422 x 1,5 to/mc = 385,22 to 
    Rot = 385,00 to 
      
4 DB01D1 Curatarea pt aplicarea imbracamintei sau a tratamentului butuminos a 

stratului suport din macadam sau pavaj nebitumat executat mecanic 
    301,00 m x 5,00 m = 1505,00 mp 
    Rot = 1505,00 mp 
      
5 DB02D1 Amorsare suprafata strat de baza sau imbracaminte existenta in vederea 

aplicarii stratului de uzura cu emulsie cationica 
    301,00 m x 5,00 m = 1505,00 mp 
    Rot = 15,05 sute mp 
      
6 TRA05A… Transport rutier materiale semifabricate cu autovehicul special (cisterna) 

pe o distanta de … km 
    15,05 sute mp x 45,5 kg/sute mp = 684,78 kg 
    Rot = 0,68 to 
      
7 DB19G1 Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere mecanica, cu grosimea de 6 

cm grosime (90%) din cantitatea necesara. 
    (301,00 m x 5,00 m) x 90% = 1354,50 mp 
    Rot = 1354,50 mp 
      
8 DB19C1 Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere manuala, cu grosimea de 6 

cm grosime (10%) din cantitatea necesara. 
    (301,00 m x 5,00 m) x 10% = 150,50 mp 
    Rot = 150,50 mp 
      



9 2600293 BAPC 16 
    (301,00 m x 5,00 m) x 0,06 m x 2,4 to/mc = 216,72 to 
    (301,00 m x 5,00 m) x 0,013 to/mp = 19,57 to 
    Total = 236,29 to 
    Rot = 236,00 to 
      

10 TRA01A… Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe 
o distanta de … km (asfalt) 

    Art.9 = 236,29 to 
    Rot = 236,00 to 
      

11 DI19F1 Utilaje, mijloace de transport pentru repararea si intretinerea drumurilor, 
autovehicul special 5.5 to 

    4 zi x 4 ore/zi = 16 ore 

    Rot = 16,00 ore 

      
12 DF24A1 Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul 

executiei lucrarilor, cu indicatoare matalice 

    1 pct. Lucru x 1 set/pct. Lucru = 1 buc 
    Rot= 1 buc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIECTANT: 
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A N T E M A S U R A T O A R E 

 

Str. Viilor 

Drum Vicinal “PREDOI SAMSONESCU”,  

Poz. 112 din M.O. Domeniu public al Comunei ROSIILE 

                                      
 
 

1 DH02B1 Scarificare usoara a impietruirii pana la 5 cm adancime cu autogrederul 
inclusiv reprofilare 

    250,00 m x 3,00 m = 750,00 mp 
    Rot = 7,50 sute mp 
      
2 DA12B1 Strat de fundatie reprofilat p. sparta pt drumuri cu asternere macanica 

executata cu impanare fara innoroire 
    250,00 m x 3,00 m x 0,12 cm = 90,00 mc 
    Rot = 90,00 mc 
      
3 TRA01A… Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe 

o distanta de … km (p. sparta) 
    90,00 mc x 1,422 x 1,5 to/mc = 191,97 to 
    Rot = 192,00 to 
      
4 DB01D1 Curatarea pt aplicarea imbracamintei sau a tratamentului butuminos a 

stratului suport din macadam sau pavaj nebitumat executat mecanic 
    250,00 m x 3,00 m = 750,00 mp 
    Rot = 750,00 mp 
      
5 DB02D1 Amorsare suprafata strat de baza sau imbracaminte existenta in vederea 

aplicarii stratului de uzura cu emulsie cationica 
    250,00 m x 3,00 m = 750,00 mp 
    Rot = 7,50 sute mp 
      
6 TRA05A… Transport rutier materiale semifabricate cu autovehicul special (cisterna) 

pe o distanta de … km 
    7,50 sute mp x 45,5 kg/sute mp = 341,25 kg 
    Rot = 0,34 to 
      
7 DB19G1 Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere mecanica, cu grosimea de 6 

cm grosime (90%) din cantitatea necesara. 
    (250,00 m x 3,00 m) x 90% = 675,00 mp 
    Rot = 675,00 mp 
      
8 DB19C1 Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere manuala, cu grosimea de 6 

cm grosime (10%) din cantitatea necesara. 
    (250,00 m x 3,00 m) x 10% = 75,00 mp 
    Rot = 75,00 mp 



      
9 2600293 BAPC 16 
    (250,00 m x 3,00 m) x 0,06 m x 2,4 to/mc = 108,00 to 
    (250,00 m x 3,00 m) x 0,013 to/mp = 9,75 to 
    Total = 117,75 to 
    Rot = 118,00 to 
      

10 TRA01A… Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe 
o distanta de … km (asfalt) 

    Art.11 = 117,75 to 
    Rot = 118,00 to 
      

11 DI19F1 Utilaje, mijloace de transport pentru repararea si intretinerea drumurilor, 
autovehicul special 5.5 to 

    4 zi x 4 ore/zi = 16 ore 

    Rot = 16,00 ore 

      
12 DF24A1 Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul 

executiei lucrarilor, cu indicatoare matalice 

    1 pct. Lucru x 1 set/pct. Lucru = 1 buc 
    Rot= 1 buc 
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