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Sectiunea II 

 

 

MEMORIU TEHNIC   

   

 

 

  

1. DATE GENERALE  

  

 

1.1. Denumirea lucrării :   

  

Lucrări de intretinere străzi ce aparţin domeniului public in Comuna 

Berceni  

  

 

1.2. Amplasament :  

COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV 

  

 

1.3. Beneficiarul investiţiei :  

  

COMUNA BERCENI, JUDETUL ILFOV 

Primăria Conunei Berceni: Bulevardul 1 Mai 233, Berceni 077020, Telefon: 

021.365.1968, E-mail: primaria_berceni@yahoo.com  

 
 

1.4. Elaboratorul documentaţiei :  

S.C.  MIHA PROJECT  S.R.L. ROMÂNIA,  J35/1862/2015 CUI: RO 34846021  

Tel:0766318272/ fax: 0311103253./E-mail: mihaprojectsrl@gmail.com 
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2. Prezentare generala 

 

Comuna Berceni este situata in partea de sud-est a Municipiului Bucuresti, 

in imediata vecinatate, la 13 km distanta si are o suprafata de 13 km 2. Pozitia sa 

aproape in centrul Campiei Vlasiei este delimitata de raurile afluente Dambovitei si 

Argesului. Aspectul caracteristic este de campie cu mici crovuri, usor inclinate spre 

Sabar. Apa freatica este de mica adancime, ( intre 4 si 12 m ) se aduna la suprafata 

in depresiuni formand lacuri 

Conform strategiei de dezvoltare locala a comunei Berceni este necesara 

intretinerea străzilor principale existente, a străzilor secundare, a drumurilor si 

trecerea acestora de la profil de drum la cel de strada si amenajarea intersecţiilor 

noi create. 

Obiectivul de dezvoltare a infrastructurii de baza a comunei Berceni 

răspunde unora dintre cele mai stringente probleme identificate in analiza. 

si prin studiul de evaluare a nevoilor si aspiraţiilor populaţiei, anume infrastructura 

de drumuri precara in anumite zone ale comunei Berceni. 

Pentru realizarea acestui obiectiv strategia de dezvoltare se concentrează pe 

direcţii strategice de acţiune printre care si extinderea si modernizarea 

infrastructurii de transport. 

 

2.1 Descrierea situatiei existente  

Strazile propuse spre a fi intretinute sunt de categoria III si IV, avand 

imbracamintea rutiera veche. Din cauza traficului rutier in continua crestere 

(corespunzator cu numarul de vehicule), fundatiile drumurilor  au depasita 

capacitatea portanta,  necesitand continuu atat lucrari de intretinere curenta cat si 

periodica . 
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Pentru asigurarea fluentei traficului, administratorul strazilor isi propune in 

principal, pentru 2017, efectuarea de lucrari de inretinere prin decapari manuale, 

mecanice (cu motocompresor sau cu freza)  si  asfaltarea suprafetelor, care sa 

elimine gropile aparute in carosabil. 

De asemenea sunt prevazute si lucrari conexe. 

Suprafetele destinate a fi intretinute pe fiecare strada sunt inegale, ceea ce impune 

o raspandire neuniforma a suprafetelor pregatite pentru intretinute, precum si o 

dificultate in semnalizarea lucrarilor; transportul mixturii asfaltice se face cu roaba, 

de la o decapare la alta, compactarea se recomanda a se executa atat cu placa 

vibratoare cat si cu cilindrul compactor. Trebuie avuta in vedere situatia 

degradarilor diferite ca adancime de la o strada la alta, cauzate de modul diferit de 

realizare a infrastructurii, de gradul de solicitare in trafic cat si de frecventa 

intretinerii in timp. In cazul degradarilor pe suprafete mai mari s-a optat pentru 

solutia decaparilor mecanizate cu freza de asfalt, pentru micsorarea timpului de 

executie, si din cauza ca straturile suport  pot permite actiunea trepidanta a utilajului 

(fundatii de beton etc.). 

Executia lucrarilor de intretinere are in vedere eliminarea degradarilor majore din 

imbracamintea asfaltica in vederea unei mai bune etanseitati a imbracamintii . 

Decaparile se vor executa manual, pentru cazul suprafetelor izolate sau greu 

accesibile, si mecanizat, cu ciocan pneumatic sau  cu freza de asfalt, unde sunt 

suprafete mai mari de degradari sau portiuni cu faiantari. 

Intretinerea portiunilor izolate,cauzate de insuficienta capacitatii portante a 

sistemului rutier,cum este cazul faiantarilor,gropilor provenite din faiantari si 

degradarilor provocate de inghet-dezghet,se face prin decaparea si inlocuirea 

structurii vechi cu o structura rutiera noua. 

Strazile propuse spre intretinere sunt : 

 

nr 

crt 

Denumire 

strada 

1 Mioritei 
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2 Macului 

3 Vrajitorului 

4 Oituz 

5 Marasesti 

6 Crizantemei 

7 Regina Maria 

8 Valea Sterii 

9 Stadionului 

10 Cazanului 

11 Scolii 

12 Progresului 

13 Matei Basarab 

14 Plopului 

15 Petru Rares 

16 Lebedei 

17 Fabrica de 

Mobila 

18 Stefan cel 

Mare 

19 Libertatii 

20 Sf.Petru 

21 Calugareni 

22 Mihai 

Eminescu 

23 Infratirii 

24 Avram Iancu 

25 Sportului 

26 Eroilor 

27 Ciulin 

28 1 Decembrie 

1918 

 

2.2 Lucrari de intretinere  

 

Administrarea, exploatarea, intretinerea si intretinerele la strazile enumerate mai 

sus si la carosabilele parcarilor cuprind urmatoarele actiuni:  
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2.3  Intretinerea, imbracamintei asfaltice –carosabil si trotuare  

Modul de apreciere cantitativa a defectiunilor imbracamintilor bituminoase, 

gropi, suprafete plombate, faiantari, fisuri, crapaturi multiple, suprafete poroase, cu 

ciupituri, incretite, siroite, exudate, fagase longitudinale si transversale - stabilirea 

tipului specific de intretinere: 

Intretinerea imbracamintilor din asfalt cuprinde categorii diferite de intretinere 

grupate dupa grosimea stratului degradat si modalitatea de interventie: 

1. -intretinere  cu decapare manuala in grosime de 4 cm, 5 cm si 6 cm 

2. -intretinere  cu decapare  mecanica (cu motocompresor) in grosime de 4 cm,5 

cm, 6 cm. 

3. Tehnologia intretinerii degradarilor prin decaparea si refacerea imbracamintei 

cuprinde: 

i. -decaparea imbracamintei degradate si pregatirea suprafetei in 

scopul aplicarii unei imbracaminti noi ; 

ii. -plombarea suprafetei degradate si a gropilor cu mixtura asfaltica 

inclusiv compactarea. 

Suprafetele destinate plombarii trebuie pregatite in mod corespunzator,incare 

scop se vor executa urmatoarele lucrari: 

 

              - marcarea suprafetei necesare a fi decapata 

              - taierea verticala a marginilor gropii in forme geometrice regulate 

              - indepartarea materialului decapat 

          - curatarea perfecta a suprafetei decapate cu maturi piassava sau suflare 

cu aer comprimat 

              - amorsarea suprafetei cu bitum taiat sau cu emulsie bituminoasa           - 

         - plombarea cu mixtura asfaltica 

              - compactarea cu rulor compactor 

              - protejarea asfaltului proaspat turnat cu dressing. 

 

2.4 Intretinerea imbracamintei  din beton de ciment – carosabil si trotuare -plombari 
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Modul de apreciere cantitativa a defectiunilor imbracamintilor din beton de 

ciment: tasarea dalelor, faiantari,plombari,tisuri si crapaturi transversale, 

longitudinale si de colt,suprafete exfoliate - stabilirea tipului specific de intretinere: 

Intretinerea imbracamintilor din beton de ciment; 

- colmatari de rosturi si de crapaturi 

- refacerea rosturilor 

- eliminarea fenomenului de pompaj 

- refaceri de dale. 

2.5 Covoare bituminoase de mici dimensiuni 

Turnarea covoarelor asfaltice subtiri din  mixturebituminoasa preparata la cald, 

cuprinde categorii diferite de intretinere grupate dupa grosimea stratului degradat si 

modalitatea de interventie, astfel: 

- asfaltare trotuare grosime 3 cm 

                - frezare suprafete stradale 

                - asternere   covoare asfaltice in grosime de 4 cm si 5 cm   

(se refera la covoare, din mixture bituminoasa preparata la cald, executate  pentru 

regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza 

asfaltice supuse circulatiei inainte de asternerea imbracamintilor definitive) 

Cf.CD 98/1976(instructiuni tehnice departamentale pentru remedierea 

defectiunilor la imbracaminti rutiere), covoare asfaltice (de dimensiuni reduse) se 

astern pe un strat suport regulat  uniformizat  frezat in prealabil. 

Intrucat suprafetele propuse pentru intretinere sunt mici, se admite ca mixtura sa 

fie asternuta manual,  folosindu-se unelte simple ca: sabloane, greble, lopeti, 

dreptare pentru verificare etc.Acest procedeu este avantajos .p.d.v.economic,  

intrucat cantitatea de mixtura folosita este minima. 

2.6  Intretinerea, in perioada garantiei, curenta pe timp de iarna 

 

Intretinerea si intretinerea drumurilor publice in perioada de iarna prin plombari 

cu mixturi stocabile,  balastari cu mixtura frezata etc. 

 

3. Intretinere cu   mixtura stocabila 
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Mixturile stocabile preparate la rece sunt folosite ca material de intretinere 

instantanee si permanente, in timpul iernii, a asfaltului, macadamului,betonului de 

ciment si altor suprafete,  sparturi, fisuri, gropi de orice fel, la strazi, trotuare, spatii 

lasate la pozarea conductelor umplerea rosturilor la imbracaminti din beton de 

ciment.Produsul se aplica in orice conditii, la temperaturi de pana la  –45˚C. Tipuri 

de mixturi  stocabile:cu bitum taiat,cu emulsie cationica, cu emulsie bituminoasa 

anionica, cu mixturi de tip R.R.D. 

Tehnologia de intretinere pe timpul iernii este urmatoarea: 

Se curata groapa de apa, impuritati.Se aplica suficient material pentru umplerea 

gropii, se niveleaza cu grebla, se compacteaza corespunzator; pentru gropi mai 

adanci materialul se aplica in straturi succesive.Se da in circulatie. 

 

 

 

 

                                                             Intocmit : 

ING. ANDREICA CRISTIAN 

 

Redactat: 

Archip Maria Mihaela 
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Sectiunea  III 

CATEGORII DE LUCRARI 

 

• Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe izolate (plombări) pentru 100mp 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

 DG05A1 Decapare imbracaminti cu stratul pana la 3 cm (manual) 100mp 0,15 

 DG05asim. Decapare imbracaminti cu stratul pana la 4 cm (manual) 100mp 0,15 

 DI15A1 Curăţirea drumurilor modernizate de noroi si murdărie 100mp 1 

 DB02D1 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza sau a imbracamintilor 

existente 

100mp 1 

 209221350000 Procurare emulsie bituminoasa cu rupere rapida 45,50kgx2=91 kg kg 91 

 DB16B1 îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executat la cald in 

grosime de 3 cm 

mp 50 

 DB16D1 îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executat la cald in 

grosime de 4 cm 

mp 50 

 DZ14B1 Pintretinerea betonului asfaltic, fin, bogat in criblura, executat la cald 

cu bitum (50x0,03+50x0,04)x2,40to/mc=8,40to 

to 8,40 

 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta 

pe dist.de 10 km 

to  

 TRB01A11 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri Inc. aşezare dese. aşezare 

grupa 1-3, distanţai Om (15x0,03+15x0,04)x2,4 to/mc=2,52to 

to 2,52 
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• Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe întinse pentru 100 mp 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

 NL DG05 Decapare mecanica a îmbrăcămintei asfaltice degradate cu freza de 

asfalt 

Articolul cuprinde: 

 

100mp 1 

  decaparea cu freza de asfalta imbracamintei degradate, 

îndepărtarea materialului decapat, imprastierea pe zona drumului a 

materialului rezultat din decapari sau depozitarea Iul in 

grămezi,incarcarea,transportul si Imprastierea acestuia, după caz 

  

 DI15A1 Curăţirea drumurilor modernizate de noroi si murdărie 100mp 1 

 DB02D1 

Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza sau a imbracamintilor 

existente 

100mp 1 

 209221350000 

Procurare emulsie bituminoasa cu rupere rapida 45,50kgx2=91 kg 

kg 91 

 DB16B1 

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executat la 

cald in grosime de 3 cm 

mp 50 

 DB16D1 

îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executat la 

cald in grosime de 4 cm 

mp 50 

 DZ14B1 Pintretinerea betonului asfaltic, fin, bogat in criblura, executat la 

cald cu bitum 

(50x0,03+50x0,04)x2,40to/mc=8,40to 

to 8,40 
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 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pedist.de 10 km 

(50x0,03+50x0,04)x2,4 to/mc=8,4to (50x0,03+50x0,04)x2,4 

to/mc=8,4to Total: 16,80 to 

to 16,80 

 

 

• Intretinere sistem rutier la drumuri cu imbracaminti asfaltice pentru 100 mp 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

 NL DG05 Decapare mecanica a imbracamintei asfaltice degradate cu freza de 

asfalt 

Articolul cuprinde: 

decaparea cu freza de asfalta imbracamintei degradate, indepartarea 

materialului decapat 

imprastierea pe zona drumului a materialului rezultat din decapari sau 

depozitarea lui in grămezi,incarcarea,transportul si imprastierea 

acestuia, după caz 

100mp 1 

 DI15A1 Curăţirea drumurilor modernizate de noroi si murdărie 100mp 1 

 DB02D1 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza sau a imbracamintilor 

existente cu emulsie bituminoasa cu rupere rapida 100mpx2=200mp 

100mp 2 

 209221350000 Procurare emulsie bituminoasa cu rupere rapida 45,50kgx2=91 kg kg 91 

 DA11B1 Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra, pentru drumuri, cu 

asternere manuala 

50mp 1 

 DA12B1 Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra, pentru drumuri, cu 

asternere mecanica 

50mp 1 

 DB12A1 Strat de legătură (binder) de criblura executata la cald cu asternere 

manuala (50%) 

50x0,06x2,40t/mc=7,20to 

to 7,20 

 DB12B1 Strat de legătură (binder) de criblura executata la cald cu asternere 

mecanica (50%) 

50x0,06x2,40t/mc=7,20to 

to 7,20 

 DB16D1 îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executat la cald, 

in grosime de 4 cm, cu asternere manuala 

mp 50 

 DB16H1 îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executat la cald, 

in grosime de 4 cm, cu asternere mecanica 

mp 50 
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 DZ 09B1 Preparare binder de criblura executat la cald, cu bitum 

100x0,06x2,40=14,40to 

to 14,44 

 DZ14B1 Pintretinerea betonului asfaltic, fin, bogat in criblura, executat la cald 

cu bitum (BA16:MASF16) 

100x0,04x2,40t/mc=9,60to 

to 9,60 

 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta 

pe dist.de 10 km 

material rezultat din decapare :100x0,04x2,40t/mc=9,60to 

binder :14,40to 

beton asfaltic :9,60to 

amorsa 0,091 to 

total:33,70 to 

to 33,70 

 

• Intretinere trotuare si alei pietonale (prin plombare) pentru 100 mp 

 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

 DG05A1 Decapare de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm 100mp 0,30 

 DI15A1 Curăţirea drumurilor modernizate de noroi si murdărie 100mp 1 

 DB02D1 Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza sau a imbracamintilor 

existente 

100mp 1 

 209221350000 Procurare emulsie bituminoasa cu rupere rapida 45,50kgx2=91 kg kg 91 

 DB16A1 îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executat la cald in 

grosime de 2,5cm 
100 1 

 DZ25A1 Pintretinerea la cald betonului asfaltic, fin, sarac in criblura cu nisip 

bituminös 

to 5,95 

 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe 

dist.de 10 km 

to 7,73 

 TRB01A11 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. aşezare dese. aşezare to 7,73 

  grupa 1-3, distanţai Om   

 TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte,prin aruncare de pe 

rampa sau teren, in auto 

30mx0,03mx2,40t/mc=2,16t 

to 1,78 
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• Colmatare rosturi si crăpături pentru 1000 ml 

Nr.cr

t 

Simbolarticol Descriere articol U.M. Cantitate 

 DI08A1 întreţinere rosturi si colmatare crăpături, la imbracaminti cu lianţi 

hidraulici, folosind mastic bituminös 

ml 1000 

 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe 

dist.de 10 km 1000x0,96kg=960kg 

to 1 

 

 

• Intretinere pavaje pentru 100 mp 

Nr.crt Simbolarticol Descriere articol U.M. Cantitate 

1 DI11A1 Refacere de pavaje vechi din pavele abnorme cu rosturi 

nebitumate 

100mp 1 

2 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pe dist.de 10 km • nisip:0,12mcx100mp=12mc 

12mcx1,60t/mc=19,20to 

to 19,20 

3 TRB01A11 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. aşezare dese. 

aşezare grupa 1-3, distanta 10m 

to 19,20 

 

• Intretinere drumuri impietruite pentru 100 mp 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

 DH02B1 Scarificarea uşoara a impietruirii pana la 5 cm adâncime cu 

autogrederul, inclusiv reprofilarea 

100mp 1 

 DA11A1 Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta , ptr. drumuri, 

cu asternere manuala, cu impanare si innoroire 

mc 2 

 DA12A1 Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta , ptr. drumuri, 

cu asternere mecanica , cu impanare si innoroire 

mc 18 
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 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu 

autobasculanta pedist.de 10 km 20mcx1,40=28to 

0,256mcx20=5,12mcx1,6t/mc=8,19to 

Total:36,20to 

to 36,20 

 

Intretinere borduri pentru 100 ml 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

1 DG04B1 Desfacere borduri de piatra sau beton de orice dimensiune 100ml 1 

2 DG06B1 Desfacere fundaţie din beton de ciment la borduri existente 

75mlx0,15mx0,30m=3,37mc 

25mlx0,10x0,20m=0,50 mc 

mc 3,90 

3 DE10A1asim Montare borduri prefabricate din beton pentru trotuare (dim.50x 

20x25cm) 

10Omi 0,75 

4 xxxxxxxxxxxx Procurare borduri 50x20x25cm   

5 DE10C1asim Montare borduri prefabricate din beton pentru trotuare (dim. 

50x15x1 Ocm) 

100ml 0,25 

6 xxxxxxxxxxxx Procurare borduri 50x15x1 Ocm   

7 CZ0105F1 Preparare beton B150 (C8/10) cu agregate grele, 

granulatia<31mm,cimen t m 30 pt. blocuri fundaţii,inst.central. 

mc 4,0 

8 TRA06A08 Transport betonului/mortarului cu autobetoniera la 10 km to 9,60 

9 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculantapedlst.de 10 km 

Beton fundaţii vechi:3,37+0,50=3,90mcx2,40=9,36to 

Borduri vechi si noi:2(9t+0,90t)=19,80to 

Total:9,36+19,80=29,16to 

to 29,20 

10 TRB01A12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. aşezare dese. 

aşezare grupa 1-3, distanta 10m 

to 29,20 

11 TRI1AA01C2 Incarnarea materialelor,grupa a-grele si mărunte,prin aruncare 

rampa sau teren-auto 

to 29,20 
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• Ridicare la cota capace 1 buc. 

Nr.crt Simbolarticol Descriere articol U.M. Cantitate 

 RpAcH03F1 Spargere mecanica porţiuni canale beton armat prin exterior 

1 bucxO, 12mc/buc=0,mc 

90%x0,12=0,18mc 

mc 0,108 

 RpAcH04D1 Spargere manuala porţiuni canale din piatra prin exterior 

10%x0,12mc=0,012mc 
mc 0,012 

 RpAcB01F1 Ridicarea la nivelul străzii a capacelor la căminele de vizitare ptr. 

apa si canalizare 

buc 1 

 CC02D1 Montare armaturi din OB in elemente de construcţii 

1bucx20Kg/buc=20kg 

kg 20 

 CZ0302B1 Confecţionarea armaturilor din OB in elemente de construcţii 

20x1,01 =20,20kg 

kg 20,20 

 TRI1AA01C2 Incarnare materiale grele prin aruncare spărtură beton si 

armatura : 

20,20kg 

0,12x2400=288kg Total:308,20kg 

to 0,31 

 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculantapedist.de 10 km 

to 0,31 

 TRB01A12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. aşezare dese. 

aşezare grupa 1-3, distanta 10m 

to 0,20 

 

• Ridicare la cota gaigere 1 buc. 

Nr.crt Simbolarticol Descriere articol U.M. Cantitate 

 RpAcH04D1 Spargere manuala porţiuni canale din piatra prin exterior mc 0,05 

 RpAcIM 3A1 Ridicarea la nivelul străzii buc 1 

 CC02D1 Montare armaturi din OB in elemente de construcţii kg 8 

 CZ0302B1 Confecţionarea armaturilor din OB in elemente de construcţii kg 8,10 

 TRI1AA01C2 Incarnare materiale grele prin aruncare spărtură beton si 

armatura : 0,05x2400=120kg 8,1+120=128,1 

to 0,128 

 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu 

autobasculantapedist.de 10 km 

to 0,128 
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 TRB01A12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc. aşezare dese. 

aşezare grupa 1-3, distanta 10m 

to 0,12 

 

• Intretinere rigole 1 mc 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

 DH14A1 Curăţirea manuala a şanţurilor si rigolelor mc 1 

 DA16A1 Desfundare, curatare camere de scurgere mc 1 

 DH15A1 Desfundarea manuala a şanţurilor si canalelor de scurgere mc 1 

 TSA19B1 Săpătură manuala la şanţuri si rigole mc 0,25 

 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor mc 0,25 

 

• Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe izolate (plombări cu mixtura 

asfáltica stocabila) pe timp friguros pentru 1 to. 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

 DI04A1 Intretinerea degradărilor si umplerea gropilor din imbracam.asfaltica cu 

mixtura stocabila, turnata intr-o repriza pe suprafeţe mici 

to 1 

 DZ32B1 Mixtura asfaltica stocabila to 1 

 TRA01A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe 

dist.de 10 km 

to 1 

 TRI1AC02E2 Incarnare mat.gr.c-ambalate,10-50kg deplas.prin purtare pina la 

10m,aşezare rampa,teren-auto 

to 1 

 TRI1AC13A4 Descamare mat.gr.c-ambalate 10-50 kg,deplas.prin purtare pina la 10m 

aruncare vagon-teren 

to 1 

 

• Semnalizare rutiera 

Nr. 

crt 

Simbol 

articol 

Descriere articol U.M. Cantitate 

1 DF24A1 Semnalizare rutiera ptr. asigurarea continuităţii circulaţiei in 

timpul execuţiei lucrărilor 

buc 1 
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LISTE DE CANTITATI:  

Nr.crt Descriere articol U.M. Cantitate 

1 Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe izolate (plombări)  MP 2400 

2 Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe întinse   MP 145 

3 
Intretinere sistem rutier la drumuri cu imbracaminti asfaltice 

MP 160 

4 Intretinere trotuare si alei pietonale (prin plombare) MP 200 

5 
Colmatare rosturi si crăpături 

ML 230 

6 Intretinere pavaje MP 320 

7 Intretinere borduri ML 650 

8 Ridicare la cota capace  

 

BUC 8 

9 Ridicare la cota gaigere 
BUC 5 

10 Intretinere rigole MC 40 

11 Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe izolate (plombări 

cu mixtura asfaltica stocabila) pe timp friguros 

TO 9 

12 Semnalizare rutiera BUC 1 

 

NOTA: se vor deconta numai articolele de deviz corespunzătoare lucrărilor 

executate in teren, in conformitate cu suprafeţele recepţionate. 

                                                             Intocmit : 

ING. ANDREICA CRISTIAN 

 

 

tel:031%20110%203253


                                  

 

19 | P a g e  

ROMÂNIA,  J35/1862/2015 CUI: RO 34846021  

Tel:0766318272/ fax 0311103253/E-mail: mihaprojectsrl@gmail.com 

 

Sectiunea  IV 

Menţiuni 

 

Elementele componente ale străzilor sunt cele definite conform art.7 din 

„Normativul pentru întreţinerea si intretinerea străzilor NE 033-05 

NU FAC obiectul acestui contract următoarele lucrări: spatii verzi, semafoare, 

marcaje, semnalizare permanenta, deszăpezire. 

Deasemeni, lucrările de refacerea carosabilului in urma intervenţiilor la reţele 

existente sau extinderi si branşamente ale acestora, nu fac obiectul acestui contract. 

Aceste lucrări sunt in sarcina „persoanelor fizice şi persoane juridice (firme de 

construcţii care execută lucrări prin aducerea la starea iniţială a suprafeţelor afectate 

pe domeniul public sau privat al comunei, firme specializate autorizate care executa 

lucrări la reţelele utilitare, precum şi deţinătorii sau administratorii de reţele de 

utilitati publice de interes local sau naţional)". 

Categoriile de lucrări vor fi alese in funcţie de tipul si starea tehnica a străzii si vor fi 

programate de beneficiarul lucrării. Executantul are obligaţia de a incepe lucrările in 

maxim 3 zile de la ordinul de începere a lucrărilor. In caz contrar prestatorul va fi 

somat, iar daca situaţia nu va fi remediata in termen de 5 zile de la trimiterea 

somaţiei, beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul si de a 

limita prestatorul de la alte proceduri de licitaţie. 

Pentru întârzieri care depasesc 3 zile de la momentul comunicării obligaţiei de a 

executa diverite lucrări conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere se vor 

aplica penalitati de 0,1% pe zi din valoarea contractului subsecvent, pana la 

momentul rezilierii contractului sau pana la momentul recepţiei la terminarea 

lucrării. 

Executantul, împreuna cu beneficiarul si dirigintele de şantier vor întocmi programe 

lunare pentru organizarea întreţinerii si intretinerei străzilor. Prioritizarea se va face 

ţinând cont de criteriile precizate in ORDINUL Nr. 2100 din 30 noiembrie 2005 al 

ministrului transporturilor, construcţiilor si turismului privind aprobarea 
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Reglementarii tehnice "Normativ pentru întreţinerea si intretinerea străzilor", 

indicativ NE 033-05 . 

Aceste programe se vor stabili in funcţie de capacitatea tehnica (utilaje si personal 

calificat) minima pe care executantul trebuie sa le deţină. Lucrările prevăzute in 

programul lunar de lucrări este obligatoriu sa se execute in luna respectiva.In cazul 

in care aceste lucrări nu se vor executa in luna in care au fost programate.se vor 

cumula cu cele prevăzute in luna următoare. 

Neexecutarea programelor lunare de lucrări, doua luni consecutiv, va duce la 

rezilierea unilaterala a contractului. 

Beneficiarul va solicita despăgubiri compensatorii egale cu valoarea contractului 

ramas de executat. 

In cazul intretinerelor izolate (plombări) in scopul desfăşurării nestanjenite a 

circulaţiei rutieră, executantul este obligat prin contract să nu se decapeze decât atât 

cât se poate repara în cursul aceleiaşi zile. In cazul în care, din motive obiective 

(ex:pe timp de ploaie) nu se pot plomba în aceeaşi zi toate gropile decapate, acestea 

se vor umple cu materialul rezultat din decapare şi se semnalizează corespunzător. 

Situaţia va fi consemnata intr-o minuta încheiata intre constructor si diriginte de 

şantier, urmând ca termenul de execuţie sa se decaleze cu perioada care a generat 

aceasta situaţie. 

Se interzice asternerea mixturii asfaltice pe suprafeţe ce nu au fost tratate 

corespunzător. 

Lucrările de remediere a defecţiunilor nu se vor executa pe timp de ploaie,ceata, 

lapovita sau ninsoare. 

Beneficiarul va angaja un diriginte de şantier, pentru verificarea cantitatilor, a 

calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea execuţiei 

corecte a lucrărilor de construcţii. Dirigintele de şantier va fi răspunzător atat fata de 

angajator cat si fata de organele abilitate ale statului, pentru execuţia conforma cu 

proiectul si cu reglementările tehnice in vigoare.  
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Inceperea lucrărilor va fi condiţionată de existenta următoarelor documente: 

prezentarea devizului oferta de către executant, certificate de calitate, declaraţii de 

conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera 

comanda de execuţie a lucrărilor emisa de beneficiar / ordin de începere a lucrărilor 

care se emite la 5 zile după semnarea contractului de lucrări, asigurarea la punctul 

de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare execuţiei, utilajelor si 

utilităţilor aferente execuţiei 

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din 

măsurători si înscrise in foile de ataşament raportate la cele contractate. Situaţiile de 

plata se vor intocmi folosind preturile unitare si încadrarea lucrărilor in articolele de 

deviz ofertate. Modul de măsurare a cantitatilor real executate va fi cel prevăzut in 

reglementările tehnice,in caietele de sarcini sau in alte documente din contract. 

Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de şantier împreuna cu 

reprezentantul constructorului. Pentru lucrările ce devin ascunse, măsurătorile se fac 

la finalizarea acestora, odata cu întocmirea de către dirigintele de şantier a 

procesului verbal de recepţie calitativa a lucrărilor ce devin ascunse. Dirigintele de 

şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fara a fi verificate, 

documentate fotografic si ori de cate ori sunt necesare verificări cantitative si 

calitative ale lucrărilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul. 

In cazul in care se va constata ca lucrările asupra carora s-a dispus 

dezvelirea/desfacerea acestora sunt corespunzătoare, costurile implicate vor fi 

suportate de către beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala 

constructorului. 

Decontarea lucrărilor va fi condiţionată de existenta următoarelor documente: 

situaţii de lucrări întocmite de executant pe baza atasamentelor, confirmate de 

dirigintele de şantier; 

facturi emise de furnizorii de materiale 

procese verbale de recepţie a lucrărilor ascunse si a unor faze de lucrări terminate; 
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la cererea beneficiarului, executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia acestuia 

orice document care sa faca dovada execuţiei lucrării. 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

Recepţia lucrărilor se face Intr-o singura etapa, in conformitate cu prevederile AND 

514-2000. 

Perioada de garanţie de buna execuţie este de 12 luni. 

Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie in cuantum de 

10% din preţul contractului, fara TVA , care va fi restituita conform prevederilor 

contractuale, la expirarea perioadei de garanţie. 

Pe perioada contractului, executantul este pe deplin responsabil pentru toate 

accidentele rutiere provocate ca urmare a nerespectarii planului de management al 

traficului aprobat, a degradărilor aparute in carosabil, degradări care pun in pericol 

siguranţa circulaţiei. 

Lista utilajelor proprii din dotare sau închiriate necesare executării lucrărilor licitate 

- Dotare minima: 

Statie de preparare mixturi asfaltice (in cazul in care nu poseda statie de mixturi 

asfaltice va face dovada achiziţionării mixturii de la o firma specializata printr-un 

contract încheiat pentru furnizarea acestora) 

Autogreder-1 buc 

Buldoexcavator-2 buc 

Mijloace de transport inchise sau cu prelate- 1 buc 

Freze de asfalt-4 buc 

Repartizator- finisor de mixturi asfaltice -4 buc 

Cilindru compactoare-1 buc  

Instalaţii mecanice de amorsare-2 buc 
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Instalaţii de curatat sub presiune- 4 buc 

Mai manual sau acţionat cu aer comprimat-4buc. 

Pikamer-4 buc. 

Dispozitiv de încălzire a suprafeţei- 4 buc. 

Seturi de semnalizare- 4 buc 

Estimarea listei de utilaje a fost realizata astfel incat constructorul sa poata fi 

constituite cel puţin 4 echipe de lucru care sa poata ataca fronturi de lucru 

concomitent. 

Constructorul trebuie sa faca dovada ca deţine sau are drept de folosinţa/ctr.prestari 

servicii, a unui laborator autorizat de minim gradul II, cu profile corespunzătoare 

pentru lucrările specific din domeniul infrastructurii de transport rutier. 

Lista cu minimum de personal calificat: 

Un inginer de drumuri si poduri, in calitate de sef de şantier (licenţiat al unei 

facultati de Construcţii, specializarea CFDP) 

Un responsabil CQ  

Un responsabil RTE 

Cap. VI-Legislaţie, Standarde de referinţa 

Legea nr.82/1998 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor; 

Legea nr. 10/1995 - Lege privind calitatea in construcţii; 

Legea nr.50/1991, republicata - Lege privind autorizarea executării construcţiilor si 

unele masuri pentru realizarea locuinţelor; 

H.G. nr.766/1997, Anexa nr.4 - Hotarare de Guvern pentru aprobarea unor 

regulamente privind calitatea in construcţii -. Regulament privind urmărirea 

comportării in exploatare, intervenţiile in timp si postutilizarea construcţiilor; 
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Ord.MT nr. 346/2000 - Nomenclatorul lucrărilor si serviciilor de întreţinere si 

intretinere aferente drumurilor publice; 

Odinului nr. 44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 

mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător 

Ord. MLPAT nr.57/N/1999 - Normativ privind urmărirea comportării in timp a 

construcţiilor, P130 -99; 

Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei si de instituire a 

restricţiilor de circulaţie in vederea executării de lucrări in zona drumului public 

si/sau pentru protejarea drumului - aprobate prin ordin comun de Ministerul de 

interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000; 

SR 4032/1-2001 Lucrări de drumuri.Terminologie; 

SR 174/1-2002-Lucrari de drumuri, imbracaminti bituminoase cilíndrate executate 

la cald.Condiţii tehnice de calitate; 

SR 174/2-1997 - Lucrări de drumuri, imbracaminti bituminoase cilíndrate executate 

la cald.Condiţii tehnice pentru pintretinerea si punerea in opera a mixturilor asfaltice 

si recepţia imbracamintilor executate; 

SR 183/1-95 - Lucrări de drumuri, imbracaminti din beton de ciment executate in 

cofraje fixe.Conditii tehnice generale de calitate; 

AND 547-1999- Normativ pentru prevenirea si remedierea defecţiunilor la 

imbracamintile rutiere moderne; 

AND 554-2002 - Normativ privind întreţinerea si intretinerea drumurilor publice; 

AND 567 - 2002 - Instrucţie privind modul de intervenţie in cazul dezastrelor 

produse de fenomene meteorologice periculoase la drumuirile publice; 

AND 504 -1993 - Instrucţie privind revizia drumurilor publice; 

CD 99-2001 - Instrucţiuni tehnice privind intretinerea si întreţinerea podurilor, 

podeţelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidărie de piatra 
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AND 514-2000 - Regulament privind efectuarea recepţiilor lucrărilor de întreţinere 

si intretinere curente la drumuri publice; 

AND 540-2003 - Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei 

pentru structuri rutiere suple si semirigide; 

Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton 

precomprimat - Indicativ NE 012-99; 

Cod de practica pentru execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat si 

beton precomprimat - Indicativ NE 013 — 202. 

NORMATIV din 2 septembrie 2004 privind intervenţii de urgenta la imbracamintile 

bituminoase pe timp friguros, Indicativ NE 025- 2003 

AND 533 din 1997 Normativ privind lucrări de întreţinere a îmbrăcămintei 

bituminöse pe timp friguros NP 55-88 - Normativ cadru provizoriu privind 

demolarea parţiala sau totala a construcţiilor. 

 

 

                                                             Intocmit : 

ING. ANDREICA CRISTIAN 

 

Redactat: 

Archip Maria Mihaela 
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Sectiunea  VI 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Obiectul caietului de sacini : Lucrări de întreţinere la străzile ce aparţin domeniului 

public in Comuna Berceni  

AMPLASAMENT: Comuna Berceni 

CAP. I.DATE GENERALE: 

In scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutier in condiţii de siguranţa 

si confort deplin, precum si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii 

drumurilor publice executa periodic lucrări de întreţinere ale drumurilor, aleilor, 

trotuarelor. 

Necesitatea achiziţionării de lucrări care fac obiectul prezentului caiet de sarcini 

deriva din următorii factori: 

starea actuala a carosabilului si degradările evolutive datorate atat solicitărilor 

dinamice cat si factorilor climaterici. 

La nivelul Comunei Berceni s-a intervenit la infrastructura rutiera pe artere care sunt 

in garanţie si care generează posibilitatea autoritatii locale de a efectua intretinere 

capitale pe alte străzi. 

Pentru aducerea străzilor la o stare normala de exploatare care sa asigure siguranţa si 

confortul circulaţiei sunt necesare efectuarea următoarele tipuri de lucrări (conform 

Ordinului NE 033-05 Normativ pentru întreţinerea si intretinerea străzilor): 

Lucrări de întreţinere (L.I.) 

Reprezintă totalitatea activitatilor de intervenţie ce se executa in tot timpul perioadei 

de garantie, determinate de uzura sau degradarea străzilor in condiţii normale de 

exploatare, activitati ce au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice necesare 

desfăşurării circulaţiei rutiere in siguranţa precum si menţinerea patrimoniului 

public stradal in stare permanenta de curăţenie si aspect estetic corespunzător. 
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Lucrările de întreţinere au caracter permanent executandu-se in tot cursul anului pe 

întreaga reţea stradala a comunei. 

Lucrările de intretinere curente (R.C.) - se executa periodic in scopul compensării 

parţiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii. Aceste 

lucrări asigura, după caz, imbunatatirea , intretinerea sau înlocuirea elementelor care 

au suferit deteriorări, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrări de 

intretinere . 

VALOAREA LUCRĂRILOR 

Valoarea estimata : 420.000 lei fara TVA. 

DURATA LUCRĂRILOR 

Doua luni de la semnarea contractului dar nu mai mult de data semnării contractului 

cadru pentru "Lucrări de intretinere, la străzile ce aparţin domeniului public al 

Comunei Berceni". 

Cap2. DATE TEHNICE 

2.1. Descrierea strazilor ce fac obiectul lucrarilor la reteaua de drumuri din 

administrarea Comunei Berceni 

Lucarile de intretinere sunt: 

Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe izolate (plombări) pentru - 2400 mp 

Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe întinse -145 mp 

Intretinere sistem rutier la drumuri cu imbracaminti asfaltice 160 mp 

Intretinere trotuare si alei pietonale (prin plombare) - 200 mp 

Colmatare rosturi si crăpături - 230 ml 

Intretinere pavaje - 320 mp 

Intretinere drumuri impietruite - 1000 mp. 

Intretinere borduri - 650 ml. 
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Ridicare la cota capace - 8 buc. 

Ridicare la cota gaigere - 5 buc. 

Intretinere rigole - 40 mc. 

Intretinere imbracaminti asfaltice pe suprafeţe izolate (plombări cu mixtura asfaltica 

stocabila) pe timp friguros - 9 to. 

• Semnalizare rutiera - 4000 lei. 

Strazile propuse pentru intretinere identificate dupa frecventa degradarilor sunt 

urmatoarele  

nr 

crt 

Denumire 

strada 

1 Mioritei 

2 Macului 

3 Vrajitorului 

4 Oituz 

5 Marasesti 

6 Crizantemei 

7 Regina Maria 

8 Valea Sterii 

9 Stadionului 

10 Cazanului 

11 Scolii 

12 Progresului 

13 Matei Basarab 

14 Plopului 

15 Petru Rares 

16 Lebedei 

17 Fabrica de 

Mobila 

18 Stefan cel 

Mare 

19 Libertatii 

20 Sf.Petru 

21 Calugareni 
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22 Mihai 

Eminescu 

23 Infratirii 

24 Avram Iancu 

25 Sportului 

26 Eroilor 

27 Ciulin 

28 1 Decembrie 

1918 
 

CERINTE TEHNICE MINIME OBLIGATORII -vor fi asumate in scris sub 

semnatura.  

1. Se va asigura interventia rapida in caz de necesitate - timp de interventie – 2 

ore de la primirea solicitarii; 

2. Interventiile se vor asigura non-stop (zi, noapte,duminica si sarbatorile legale); 

3. Asternerea mixturii asfaltice se va face dupa maxim 2(doua)ore dupa 

decapare; 

4. Asternerea mixturii asfaltice se va face dupa maxim 1(una)ora de la sosirea 

acesteia la punctul de  lucru; 

5. Se interzice a se lasa suprafetele decapate (frezate) neacoperitemai mult de 24 

ore; 

6. Temperatura mixturii asfaltice in momentul asternerii sa nu fie sub140⁰C; 

7. Distanta pana la statia de asfalt sa nu fie mai mare de 5 Km; 

8. Garantia lucrarilor  executate- minim 12 luni; 

9. Pentru executarea lucrarilor de transport se vor folosi utilaje de 

capacitatemaxima 3.5 to deoarece lucrarea se va executa sub trafic(autobasculante); 

10. Frezarea suprafetelor se va executa cu freze cu sistem electronic de ghidaj; 

11. Covoarele asfaltice vor fi executate cu utilaje moderne cu sistem electronic 

de reglaj a grosimii. 

2.2. Conditii hidrologice si climatice cu caracter informativ 

Interaga zona aparţine in intregime sectorului cu clima continentala (ţinutul 

climatic al Câmpiei Romane). Regimul climatic general, se caracterizează prin veri 

foarte calde cu precipitaţii moderate ce cad adesea sub forma de averse si prin 
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iernireci, cu viscole mai rare, si cu frecvente intervale de incalzire, care provoacă 

topirea stratului de zăpada si implicit discontinuitatea lui. 

Temperatura medie anuala 

Temperatura medie anuala in comuna Berceni înregistrează valoarea de 

10,1°C. 

Amplitudinea termica medie anuala de 23,5°C exprima gradul mai redus de 

continentalism în comparaţie cu sud-estul Câmpiei Române, unde aceasta valoare 

depăşeşte 24,5-25°C. în anotimpul de iarna, temperatura medie este de -1,2°C, luna 

decembrie, comparativ cu lunile ianuarie si februarie, prezentând temperaturi mai 

ridicate cu 0,5-l,7°C. Aceasta se datorează nebulozităţii si umidităţii relative a 

aerului mai ridicat. în luna ianuarie, odată cu pătrunderea aerului mai rece dinspre 

nord-est, au loc inversiuni de temperatura, motiv pentru care se înregistrează 

mediile lunare cele mai scăzute. 

Ingheţul 

Scăderea temperaturii aerului sub 0°C si menţinerea sa pe o anumita 

perioada de timp favorizează producerea îngheţului. 

Parametrii caracteristici îngheţului sunt influenţau" pe de o parte de 

particularităţile circulaţiei generale a atmosferei, iar pe de alta parte de condiţiile 

locale. 

îngheţul, care are influente negative asupra plantelor si a vegetaţiei în 

general, se produce diferit, fie ca este vorba de primul sau de ultimul îngheţ. 

Prima zi cu îngheţ este posibil sa apară in aceasta zona în a treia decada a 

lunii octombrie. 

Data medie de producere a ultimului îngheţ (de primăvara) se situează în 

prima parte a lunii mai (10-15 mai), producând pagube însemnate asociaţiilor 

vegetale. 
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In comuna Berceni ultimul îngheţ se înregistrează în prima decada a lunii 

aprilie. 

Umezeala relativa a aerului 

Umezeala relativa a aerului, reprezentând raportul dintre cantitatea de vapori 

de apa existenta în aer, minima si maxima, corespunzătoare temperaturii aerului, 

constituie un alt indicator climatic important. 

Umiditatea atmosferica este condiţionata de originea maselor de aer ce se 

deplasează deasupra Câmpiei Române, de frecventa precipitaţiilor, ca si de natura 

suprafeţei subiacente active. 

Aceasta are valori medii anuale de 80% . în lunile noiembrie, decembrie, 

ianuarie si februarie, datorita valorilor mai scăzute ale temperaturii aerului, se 

înregistrează cele mai mari valori medii lunare (85-90%) ale umezelii relative. 

Teritorial, umezeala relativa variază mult de la un loc la altul în raport cu 

structura suprafeţei active. Cele mai mari valori se produc pe suprafaţa lacurilor si 

râurilor, unde procesele de evaporatie sunt intense vara, de asemenea în păduri, 

parcuri, iar cele mai mici valori se înregistrează pe suprafeţele uscate, pe 

suprafeţele ocupate cu mirişte. 

Precipitaţiile atmosferice 

Acestea constituie sursa principala de umezire a solului, de alimentare a 

pânzelor freatice si a bazinelor hidrogeografice, sursa evaporării continentale, 

agentul activ al regiunii. 

Regimul precipitaţiilor este caracterizat prin cantităţile variabile de apa în 

intervale de timp inegale, datorita proceselor ce sunt pe întreg teritoriul sudic al al 

tarii deosebit de complexe si felurite. 
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Precipitaţiile în majoritatea lor sunt intense si torenţiale (peste 70%), spre 

deosebire de burniţele din anotimpurile de primăvara si toamna, ori ninsorile din 

timpul iernii. 

Valorile medii anuale se ridica la 620mm. 

In timpul anului, cele mai multe precipitaţii se produc în sezonul cald 

(aproape 2/3 din cantitatea medie anuala), iar restul de circa 1/3 producându-se în 

sezonul rece. 

Privind mediile lunare, se observa ca lunile cele mai ploiase sunt mai-iunie, 

datorita intensificării activităţii ciclonice, de-a lungul frontului polar, cât si datorita 

convectiei termice a maselor de aer din partea inferioara a ariei ciclonale. 

Cantităţile minime se constata la sfârşitul iernii si începutul primăverii 

(ianuarie-martie), când valorile abea ating 35-40mm în medie si aceasta datorita 

frecventei regimului anticiclonic. 

Stratul de zăpada - alt element al precipitaţiilor cu importanta asupra 

asociaţiilor vegetale - consta în faptul ca în Câmpia Româna este discontinuu, 

datorita acţiunii de spulberare si troienire a zăpezii de către vânt.In comuna Berceni 

grosimea stratului de zăpada este în medie de 16-24 cm.  

Caracteristicile regimului eolian 
 

Regimul eolian este determinat de dinamica generala a atmosferei din 

regiunile înconjurătoare. Relieful neted nu determina particularităţi regionale ale 

vântului. 

Analizând schiţa generala cu rozele medii anuale ale vânturilor din Câmpia 

Româna, se vede clar ca direcţiile predominante în sectorul dintre Teleorman si 

Mostistea sunt cele de nord-est si est. De asemenea, nu lipsesc influentele eoliene 

sudice si vestice. 
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Mişcarea aerului este in general moderata, uneori inregistrandu-se vânturi 

cevamai puternice si mai uscate din nord-est. Vara, datorita valorilor ridicate ale 

bilanţului radiativ, care înregistrează 120Kcal/cm2/an si pătrunderii maselor de aer 

uscat si cald din sud-estul continentuluieuropean, are un climat in care se resimte 

destul de puternic caracterul arid sicontinental. Mişcarea aerului este condiţionata 

de acţiunea anticiclonilor din sud si est,neinregistrandu-se insa decât valori 

moderate si submoderate. Precipitaţiile de vara, cuun caracter evident continental, 

sunt relativ intense si sunt variabile in timp. 

COORDONATELE locaţiei studiate sunt: 

 -  latitudine N: 44 18 59.6  

-  longitudine E: 26 11 8 

Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar 

ultima, către inceputul lunii martie. 

Incărcarea din zăpada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, este de 2.5 KN/m2 
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(perioada de revenire 50 ani). 

Valorile presiunii de referinţa, conform Indicativ CR-1-1-4-2012, 

mediata pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenta, este de 0.5 

kPa. 

 

Viteza vântului = 35. 

Adâncimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054/77. este de -

0.80-0.90m. 

Dupa normativul P 100-1/2013 „Cod de proiectare seismica", 

amplasamentul se afla situat in zona caraterizata prin valori de varf ale acceleraţiei 

terenului, pentru proiectare ag=0.30g. 
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Conform Normativ P 100-1/2013, „Cod de proiectare seismica", din punct de 

vedere al perioadelor de control (colt), amplasamentul este caracterizat prin 

Tc=1.6 sec. 
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3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE INTRETINERE STRAZI 

3.1. Intretinerea curenta pe timp de vara 

Realizarea lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara se va efectua conform 

prevederilor „Normativului privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor 

publice” indicativ AND 5542002, a reglementarilor tehnice si standardelor din 

domeniu in vigoare. 

Contractantul va avea in sarcina intretinerea curenta pe timp de vara a Strazilor  

de pe raza comunei Berceni in scopul mentinerii acestora la nivelul standardelor si 

reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea si siguranta traficului. 

Lucrarile se vor realiza pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al 

beneficiarului. 
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3.1.1. Intretinere partii carosabile specifica tipului de Imbracaminte 

Indicativ 101.1Intretinerea partii carosabile, specifica tipului de 

imbracaminte(strat de rulare) cuprinde: 

* Intretinerea imbracamintii asfaltice: 

-inlaturarea denivelarilor si fagaselor (m2); 

-plombari (m2); 

-colmatarea crapaturilor si fisurilor (m); 

-badijonarea suprafetelor poroase(m2); 

-asternerea nisipului pe suprafetele cu bitum in exces sau slefuite(to); 

-inlaturarea pietrisului sau a criblurii alergatoare (m2); 

* intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici: 

-plombari(m2); 

-colmatari de rosturi si crapaturi (m); 

-refacerea rosturilor (m); 

-eliminarea fenomenului de pompaj (m2); 

-refaceri de dale (m2). 

3.1.2. Intretinerea comuna a tuturor drumurilor 

Prestarile de servicii pentru intretinerea comuna a tuturor drumurilor se 

vorexecuta in conformitate cu ” Nomenclatorul privind lucrarile si serviciile 

aferente drumurilor publice“,  cap.B, indicativ 101.2. 

 

 

 

tel:031%20110%203253


                                  

 

38 | P a g e  

ROMÂNIA,  J35/1862/2015 CUI: RO 34846021  

Tel:0766318272/ fax 0311103253/E-mail: mihaprojectsrl@gmail.com 

 

3.1.2.1. Intretinerea platformei drumului 

Indicativ 101.2.1 Intretinerea platformei drumului cuprinde: 

- Curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile 

laterale (100 m²), de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori, 

etc.)(m³); 

-Tratarea burdusirilor si tasarilor locale (m²); 

-Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata (100 

m²), taierea damburilor (m³), completarea cu pamant, cu balast si nivelarea la cota 

(100 m²),curatarea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale (m²),taieri de 

cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m³); 

-Intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale; 

- Eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din 

categoria celor din care acestea au fost executate initial (m²). 

 

3.1.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului 

Indicativ 101.2.2 – Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului si 

prevenireaefectelor inundatiilor cuprinde: 

-Intretinerea santurilor si a rigolelor: 

-curatarea santurilor, casiurilor si a rigolelor (m); 

-decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda, a 

canalelor de scurgere si a podetelor (m³); 

-executarea santurilor de acostament, a santurilor de garda si a rigolelor (exclusiv 

pavarea sau pereierea) pentru indepartarea apelor din zona drumului (m); 

-eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor (m² de sant); 

-refacerea rosturilor la santurile si rigolele pavate (ml de rost). 

 

3.1.2.3. Asigurarea esteticii rutiere 

Indicativ 101.2.4 – Asigurarea esteticii rutiere este activitatea carese efectueaza 

zilnic prin revizii curente si interventii operative de catre echipe mobile siconsta in: 
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-Curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei drumului, a 

taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, strangerea 

materialului in gramezi si transportul in afara zonei drumului (ore); 

-Curatarea trotuarelor, intretinerea sau completarea elementelor lipsa (m2). 

3.1.3.A. Intretinerea curenta a pasajelor si a podetelor 

Intretinerea curenta cuprinde totalitatea activitatilor de interventie ce se executa 

tot timpul anului, in scopul: 

-mentinerii pasajelor, podetelorde sosea in stare tehnica corespunzatoare 

desfasurarii continue, confortabile si fara pericol a circulatiei (mentinerea 

parametrilor de rezistenta, stabilitate, siguranta la foc, protectia vietii oamenilor si a 

mediului); 

-refacerii elementelor degradate a podurilor, podetelor si tunelurilor de sosea, in 

cazul degradarilor provenite din accidente. 

Colmatarea fisurilor si crapaturilor imbracamintei bituminoase a caii podului 

(m). Aceasta se va executa, in conformitate cu „Normativul pentru prevenirea si 

remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne” – ind. AND 54798, 

dupa cum urmeaza: 

-cu mastic bituminos, in cazul celor cu deschiderea de pana la 5 mm; 

-cu mixtura asfaltica, in cazul crapaturilor cu deschidere mai mare de 5 mm. 

Operatiile cuprind curatarea, amorsarea, turnarea si netezirea suprafetei, 

respectiv compactarea. 

Impermeabilizarea zonelor de contact ale imbracamintii de pe carosabil si 

trotuare cu celelalte elemente de constructie (borduri, guri de scurgere, stalpi de 

parapet, etc.) (m). Lucrarea se va executa inainte si dupa sezonul cu precipitatii 

abundente si temperaturi cu maxime pozitive si negative, se va realiza prin 

colmatarea rosturilor respective cu mastic bituminos, conform tehnologiei descrise 

in Normativul AND 54798. 

Intretinere izolate ale imbracamintilor bituminoase pe partea carosabila si pe 

trotuare, in conformitate cu Normativele AND 54798 si AND 5462002 (m2). 
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La decaparea imbracamintii se va tine seama, in mod deosebit, de 

grosimilestraturilor caii intalnite pe pod astfel incat sa nu se deterioreze 

hidroizolatia. In cazul in care este necesara refacerea locala a hidroizolatiei, aceasta 

operatie se va executa utilizand membrane agrementate pentru lucrarile de poduri, 

cu respectarea tehnologiei descrise in „Normativ privind executia si controlul 

calitatii hidroizolatiei la poduri” – ind. AND 5772002. 

Borduri 

Inlocuirea izolata a bordurilor degradate (m). Se vor utiliza borduri de acelasi tip 

cu cele montate anterior pe pod, iar rosturile dintre borduri se vor mata cu mortar de 

ciment. 

Refacerea vopsitoriilor bordurilor (m2). 

Trotuare 

Continuitatea suprafetei trotuarelor trebuie asigurata permanent. 

Parapete 

Refaceri izolate ale parapetelor pietonale si de siguranta, dupa cum urmeaza: 

a) Parapete pietonale si de siguranta metalice: 

-refacerea sudurilor degradate; 

-completarea elementelor metalice lipsa; 

-completareasuruburilor la sistemele de prindere si innadire; 

b) Parapete pietonale din beton armat: 

- refacerea zabrelutelor degradate; 

-refacerea elementelor degradate din beton (stalpi, mana curenta). 

Integritatea structurala a parapetelor trebuie asigurata permanent, in tot timpul 

anului. 

Refacerea vopsitoriilor parapetelor pietonale si de siguranta (m2). 
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Stabilirea culorilor folosite pentru vopsirea parapetelor se face respectand SR 

19482002. 

3.1.3.B. Rampe de acces si racordarea cu terasamentele 

Refacerea cotelor liniei rosii in zonele cu tasari din spatele culeelor prin 

completare si aducerea la profil a imbracamintii asfaltice (m2). In cazul in care 

evolutia tasarilor continua timp indelungat se va solicita beneficiarului convocarea 

unei comisii de evaluare, care va stabili masurile ce se impun. 

Pe rampele podului se vor executa lucrari de intretinere comuna tuturorpodurilor 

si de asigurare a esteticii rutiere. 

3.1.3.C. Lucrari de intretinere curenta accidentale 

1. Lucrarile de intretinere curenta accidentale, datorate unor evenimente rutiere, 

se vor executa imediat dupa aparitia degradarilor accidentale si pot consta din: 

- inlocuiri de borduri (m); 

- inlocuiri sau remedieri ale panourilor parapetului directional si pietonal (m); 

-refaceri locale ale vopsitoriilor (m2); 

 - refaceri locale ale imbracamintii caii (m2). 

2. Supravegherea si lucrarile de intretinere curenta accidentale, 

datoratedezastrelor produse de fenomenele meteorologice periculoase, se vor 

executa in conformitate cu „Instructiuni privind modul de interventie in cazul 

dezastrelor produsede fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice" – 

ind. AND 5672002. 

3. Lucrarile de intretinere curenta accidentale datorate altor calamitati 

naturale(cutremure,surpari etc.) constau in general in interventii de remediere a 

degradarilor locale constatate. 

4. La constatarea defectiunilor ce impun introducerea restrictiilor de 

circulatie,marcarea acestora se va instala de urgenta semnalizarea completa cu 

indicatoare si bariere de circulatie (dupa caz), in conformitate cu „Normele 
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metodologice privindconditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor 

de circulatie, in vedereaexecutarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru 

protejarea drumului” aprobateprin Ordinul comun MIMT nr. 1112/411/2000. 

3.2. Intretinerea curenta pe timp de iarna 

3.2.1. Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna 

In vederea pregatirii drumurilor pentru sezonul de iarna se vor executa toate 

activitatile mentionate la Indicativ 102.1 din „Nomenclatorul privind lucrarile si 

serviciileaferente drumurilor publice”, aprobat prin „Normativul privind lucrarile de 

intretinere sireparare a drumurilor publice“, indicativ AND 5542002. 

Dintre acestea enumeram: 

-plombarea gropilor (m2). 

Lucrarile de intretinere asfaltice se vor executa conform Normativului AND 

5471998pana la data de 30 noiembrie, iar dupa aceasta data se va utiliza mixtura 

stocabila conform Normativului indicativ AND 5331997. 

3.3 Cooperarea cu beneficiarul 

- Personalul operativ al Contractantului, va comunica permanent cu 

personalulbeneficiarului, furnizand informatii privind:  

· accidente rutiere produse, identificarea vehiculelor implicate in accident,cauze, 

pagube produse; 

· orice alt eveniment produs pe drumuri (incendiu, deversare de lichide 

pecarosabil), care poate afecta siguranta traficului rutier si starea partii carosabile; 

· orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a serviciilorprestate, a 

starii drumului si a bunurilor aferente acestuia.  

- Contractantul va nominaliza o persoana care sa asigure interfata cu 

beneficiarul; 

- Contractantul va prezenta lunar Beneficiarului un raport de activitate; 
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- Contractantul va tine pe toata durata contractului evidenta prestatiilor efectuate 

depersonal si autovehicule. Contractantul va furniza Beneficiarului orice informatie 

cerutaprivind prestarea serviciilor; 

- Contractantul este obligat sa inlocuiasca persoanele care furnizeaza serviciile, 

lanotificarea scrisa a Beneficiarului. 

3.4 Cerinte pentru asigurarea nivelului de serviciu si a viabilitatii 

In conformitate cu ordinul MT nr. 45/1998 „ Norme tehnice privind 

proiectarea,construirea si proiectarea drumurilor”, pentru asigurarea unor conditii 

bune de desfasurare a circulatiei este necesar ca traficul sa nu depaseasca debitul 

recomandabil corespunzator nivelului de serviciu B, ale carui elemente 

caracteristice sunt: 

1. Conditii asigurate scurgerii fluxului de trafic flux stabil; 

2. Debite de serviciu medii veh. etalon/ora; 

3. Viteze corespunzatoare debitelor maxime de serviciu mari, dar pe anumite 

sectoare cu restrictii datorate circulatiei; 

4. Libertatea de manevra a conducatorilor auto aproape deplina; 

5. Confortul deplasarii bun. 

 

- Intretinerea partii carosabile specifica tipului de imbracaminte: 

Pentru asigurarea acestui nivel de serviciu, prioritatea interventiilor se va face in 
functie de gravitatea defectiunilor definita conform „Normativ pentru prevenirea si 
remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne”,  indicativ AND 547 – 
98. 
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-pentru imbracaminti rutiere bituminoase: 
 

Urgenta 

remedierii 

Gradul 

defectiunii 

Tipul defectiunii Masuri 

Imediate 

(max.24 ore ) 

Timp 

maxim 

remediere 
I Defectiuni 

grave 

Gropi semnalizare 5 zile 

Valuriri si refulari mari 14 zile 

Degradari din inghet – 

dezghet 

30 zile 

Tasari locale 14 zile 

Praguri 14 zile 

Fagase longitudinale 

pronuntate 

14 zile 

II Defectiuni 

mijlocii 

Pelada semnalizare 60 zile 

Suprafata slefuita 

Suprafata incretita 

Valuriri si refulari in situatie 

incipienta 

Suprafata exudata 

Fisuri si crapaturi 

Rupturi de margine 

Fagase longitudinale 

incipiente 

III Defectiuni 

usoare 

Suprafata cu ciupituri  30 zile 

Suprafata poroasa 

Suprafata siroita 

Pelada la tratamente 

Defectiunile incadrate ca defectiuni mijlocii sau usoare,  a caror urgenta de 
remediere este II sau III,  trebuie remediate inainte de a se transforma in defectiuni 
grave.  

- pentru imbracaminti rutiere din beton de ciment: 
Urgenta 

remedierii 

Gradul 

defectiunii 

Tipul defectiunii Masuri 

Imediate (max 24 

ore ) 

Timp 

maxim 

remediere 
I Defectiuni 

grave 

Distrugerea totala a dalelor semnalizare 30 zile 

Tasarea dalelor 30 zile 

Gropi 5 zile 

Faiantare 5 zile 
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Suprafata exfoliata in stare 

avansata 

30 zile 

II Defectiuni 

mijlocii 

Fisuri si crapaturi semnalizare 

60 zile 

30 zile 

Decolmatarea rosturilor 

Pelada 

Rupturi 

Suprafata   exfoliata   in   stare 

incipienta 

Suprafata slefuita 

Suprafata alunecoasa 

Pompaj 

III Defectiuni 

usoare 

Deschiderea rosturilor 

longitudinale 

 

Rosturi cu mastic in exces 

- Intretinerea comuna a tuturor drumurilor:  

Tipul defectiunii / neconformitatii Masuri Timp 

 Interventie Remediere 

Obstacol care ocupa partea carosabila, ramas    in    

urma    unui    accident    de circulatie. 

Semnalizare 

Eliminare 

obstacol 

Semnalizare 

imediat 

3 ore/ sens 

circulatie 

Cadavre animale ramase pe carosabil Semnalizare 

Eliminare 

obstacol 

Semnalizare 

imediat 

imediat 

Colmatare santuri si rigole, care contin gunoaie,   

resturi   si   deseuri   si   sunt obturate de vegetatie 

sau gheata, exista acumulari de mal, apa statatoare 

in ele, blocaje care reduc debitele si produc 

inundarea drumurilor nationale sau a terenurilor 

si a constructiilor aferente 

Decolmatare, 

curatire, 

desfundare 

- 14 zile 
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4. REGLEMENTARI TEHNICE COMPATIBILE CU REGLEMENTARILE COMUNITATII 

EUROPENE SR 6978 

1. Natura, calitatea si pintretinerea materialelor: 

A. Agregate 

A.2. Agregate pentru imbracaminti bituminoase 

A.2.1. Pentru imbracaminti bituminoase se utilizeaza un amestec se sorturi din 

urmatoareleagregate naturale neprelucrate sau prelucrate: 

1. nisip natural sau rezultat din concasarea agregatelor de rau STAS 662 – 2001, 

0 4,4 8 sau 0 8pentru BAD CP 31 0 3sau 0 8pentru BA 8a, BA16a, BA25a; 

2. nisip de concasare si criblura 4 8,8 16,16 25,conform SR 667/97 pentru 

BA8a,BA16a, BA25a, BAR16a, BAD16a; 

3. pietris rezultat din concasarea agregatelor de rau, sorturile 8 16,16 31,8 

31conformSTAS 662 2001(completat cu gard de spargere de min. 50% pentru 

BADPC31); 

4. pietris sorturile 8 16,16 31,sau 8 31conform STAS 662 2001pentru 

BADPS31. 

A.2.2. Limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sau date in 

tabelul 2. 

A.2.3. Granulozitatea agregatelor naturale este cuprinsa pentru fiecare tip de 

mixtura asfaltica. 

B. Filer 

Ca filer se va folosi filerul de calcar care trebuie saindeplineasca urmatoarele 

conditii:finetea (parti fine 0,09mm) min80% umiditate max2%. 

C. Lianti 

Pentru realizarea imbracamintilor asfaltice si straturilor de baza din mixturi 

asfaltice se folosesc urmatoarele tipuri de bitum: 

• bitum tip D50/80 in zonele climatice calde; 

• bitum tip D80/120 in zonele climatice reci. 

Conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca bitumul. 
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Bitumul aditivat se foloseste in functie de adezivitatea lui la agregatele folosite. 

Adezivitate mai mica de 80% la drumurile clasa tehnica I si II si strazi categoria 

I. 

Adezivitate mai mica de 75% la drumurile clasa tehnica III si IV si strazi categ 

II, III siIV.2. Controlul calitatii inainte de aprobare. 

Bitum penetratie la 25⁰C STAS42/68punct de inmuiere conform SR 60/2002. 

Criblura natura mineralogica (examinare vizuala) granulozitate STAS 730/89 

coeficient de forma STAS 730/89 continut de parti fine sub 0,09 mm STAS 730/89. 

Pietris natura mineralogica (examinare vizuala) granulozitate STAS 730/89 

coeficient de forma STAS 730/89 continut de parti fine sub 0,09 mm STAS 730/89 

parte levigabila STAS 4606/80 grad de spargere pentru pietrisdin concasarea 

agregatelor de rau STAS 730/89. 

Nisip natural natura petrografica si mineralogica STAS 6200/81 (pentru roca) 

granulozitate STAS 730/89 continut de impuritati humus  

- corpuri straine STAS 4606/80 

- mica libera 

- echivalent de nisip STAS 730/89. 

Nisip de concasare natura petrografica si mineralogica STAS 6200/81 (pentru 

roca) STAS 9110/87 (pentru produse) granulozitate STAS 730/89 continut de 

granule pe ciurul superior (3,15mm), STAS 730/89 continut de impuritati corpuri 

straine STAS 4606/80 coeficient de activitate STAS 730/89. 

Filer  continut de carbonat de calciu STAS 4605/9/72 umiditate STAS 539/79 

granulozitate STAS 539/79 coeficient de hidrofilie STAS 539/79. 

Savura 0 8 natura mineralogica examinare vizuala granulozitate STAS 730/89  

corpuri straine STAS 4606/80. 
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2. Modul de fabricare al straturilor 

Procente ale sorturilor componente din agregatul total 

Continut optim de liant – pentru stratul de baza pentru imbracaminti 

Raportul filer bitum se recomanda intre limitele: 

• 1,1 1,5 pentru BA8a, BA16a 

• 1,4 1,6 pentru BAR16 

• 0,9 1,5 pentru BA25 

• 0,2 1,0 pentru BAD25, BADPC31, BADPS31 

 

3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice 

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice trebuie sa indeplineasca 

in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie conditiile 

pentru stratul de baza si pentru imbracaminti. 

4. Fabricarea mixturilor asfaltice 

Temperatura mixturilor asfaltice la iesirea din statii: 

• 160ºC - 180ºC mixturi cu bitum D60/80 

• 155ºC - 170ºC mixturi cu bitum D80/100 

• 150ºC - 160⁰C mixturi cu bitum D100/120. 

Valoarea acesteia va fi stabilita in asa fel incat sa se obtina temperatura cerutala  

asternere, tinand cont de racirea care are loc in timpul transportului. 

Mixturile asfaltice sunt supuse incarcarilor preliminare de informare. 

5. Transportul mixturilor asfaltice 

Transportul pe santier a mixturii asfaltice se efectueaza cu autocamioane cu bene 

metalice, care sa fie curatate de orice corp strain inainte de incarcare. 

Volumul mijloacelor de transport pentru punerea in opera este determinat de 

debitul de functionare al statiei de asa naturaincat sa nu avem intreruperi. 
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6. Lucrari pregatitoare 

a) Pregatirea stratului suport 

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport de fundatii va fi bine curatat. 

In cazul unui strat suport necorespunzator in profil transversal sau cu denivelari 

se vor lua masuri de rectificare si aducere la cota din proiect. 

b) Amorsarea 

La executarea straturilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul 

suport cu o emulsie de bitum cationica cu rupere rapida, bitum taiat sau alte produse 

agrementate tehnic. 

Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarelor cazuri: 

• strat de legatura pe stratul de baza din mixtura bituminoasa 

• strat de uzura pe stratul de legatura, cand se executala interval mai mare de 3 

zile de la executia stratului de legatura. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar 

pentru ruperea si uscarea emulsiei cationice, evaporarea solventului din bitumul 

taiat. 

Aplicarea amorsajului trebuie sa asigure ramanerea a 0,3 - 0,5 kg/mp bitum pur. 

Amorsarea se face in fata finisorului, la o distanta max 100m. 

c) Asternerea 

Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe toata lungimea programata a se 

executa in ziua respectiva. 

Asternerea mixturilor se face in timpul calduros, la temperaturi peste 10ºC, in 

perioada martie - noiembrie in conditiile unui timp uscat. 

Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, functie de tipul 

liantului, temperaturile. 

Viteza de asternere trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la 

statie, evitanduse pe cat posibil intreruperile. 
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d) Rosturi longitudinale si transversale 

Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie regulate si etanse. La 

reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta zonele aferente rostului de 

lucru se taie pe toata lungimea si grosimea stratului astfel incat sa rezulte o suprafata 

verticala precisa. 

In cazul rostului longitudinal al stratului de baza sau stratului de legatura cand 

benzile adiacente se executa in aceeasi zi, taierea nu mai este necesara. 

Suprafata nou creata prin taiere se va amorsa, iar mixtura pentru banda adiacenta 

se asterne depasind rostul cu 5 – 10 cm, acest surplus impingandu-se inapoi cu o 

racleta, astfel incat sa apara rostul, dupa care se efectueaza compactarea pe noua 

banda. 

Rosturile de lucru longitudinale si transversale se vor decala unul fata de celalalt 

cu minimum 10cm. 

Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si unul existent se va face dupa 

decaparea mixturii din stratul vechi pe o zona cu panta de 0,5%. In plan, liniile de 

decapare se recomanda sa fie in forma de V, la 45º. 

e)Compactarea 

Pentru obtinerea gradului de compactare (min 96%) se consideraun numar de 

treceri minim, functie de atelierul de compactare si tipul mixturii mentionat. 

Compactarea se executain lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona 

rostuluidintre benzi apoi la marginea mai joasa spre cea ridicata. 
 

5.INTRETINEREA –PLOMBAREA STRAZILOR CU MIXTURI 

ASFALTICE STOCABILE 

  CONSIDERATII GENERALE 

-mixturile asfaltice stocabile se pot utiliza la intretinerea suprafetelor carosabile 

din asfalt si din beton; 
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-se utilizeaza la intretinerea crapaturilor, gropilor, denivelarilor cu adincimi 

variabile, inlocuirea asfaltului crapat, intretinerea rosturilor  la drumuri, scari, 

trotuare; 

* Zone cu temperaturi scazute 

Intretinerea stricaciunilor cauzate de inghet-dezghet 

*Zone calde si aride 

Intretinerea suprafetelor uscate, crapate, topite si ondulate 

*Zone umede 

Intretinerea canalelor, zonelor spalate si rupte de apa 

*Zone izolate 

Situate la mare distanta, unde nu sunt in zona statii de asfalt 

* Orase 

Unde reprezinta avantajul executiei usoare si foarte rapide, neperturband 

circulatia, intretinerele raman fara deformatii multi ani 

* Zone de interes public 

In parcuri, autogari, parcari de autovehicule, piste de concurs, trotuare, 

campinguri, alei etc. 

Utilizarea produselor se poate face in orice anotimp de la – 40˚C …+ 60˚C 

Zapada, gheata, ploaia nu influenteaza calitatea materialului. 

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE 

-Se curata materialul din groapa cu matura si se evacueaza materialul degradat  

-Se evacueaza apa din gropi 

-Umplerea golurilor (cu cancioc sau lopata) cu  material se face rasturnind din 

ambalaj pe suprafata de intretinut.Se imprastie pina la acoperirea maxima a 

denivelarilor. 
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-Compactarea se face cu maiul de mina.La  intretinerea unor suprafete mai mari 

se poate folosi placa vibranta. 

- Materialul avand o capacitate deosebita de lipire, sculele vor fi tratate cu apa 

sau ulei. 

-Acoperirea suprafetelor este de cca 1 mp x 10-15 mm/25 kg. 

-Greutatea specifica a materialului este de 1700  in stare afinata si 2200 in stare 

compactata 

-In cazul gropilor adinci se va proceda astfel: 

           - la baza se asterne un strat de 10-15 mm mixtura  

           -peste ea se pune sort 3-8 criblura compactata 

           -la superior se asterne mixtura stocabila 15-20 mm 

-Dupa terminarea intretinerelor drumul poate fi redat circulatiei 

 

6.REFACERE TROTUARE/CAROSABILE CU PAVELE 

Aceste lucrari se refera la intreventiile pentru  intretinerea trotuarelor remodelate 

conform cu profilele transversale tip, in urma carora s-au creat spatii de circulatie 

pietonala lejere si totodata remodelarea spatiilor verzi in contextul structural nou, 

statiile de autobuz supralargindu-se pe tronsoanele marilor artere de circulatie. 

Structura complexului rutier (sau pietonal), are urmatoarea stratificatie: 

-strat filtrant si de fundatie  din balast de rau cu granulometria continua cuprinsa 

intre 0 si 70 mm in grosime medie dupa compactare de 20 cm (sau 10 cm pentru 

trotuare); 

-strat de nisip pilonat pentru pozarea elementelor de paviment in grosime 

mediede 20 cm; 

-pavaj din elemente MBM tip I-BETATHON  de culoare gri, combinate cu 10 % 

pavele tip MBM divers colorate, cu grosimea elementului de 8 cm (sau 6 cm pentru 

trotuare). 

Lucrarile de refacere se vor executa pe suprafete izolate, cu tasari locale, sau cu 

portiuni de pavaj deteriorat sau inexistent. 

-se contureaza zona de lucru, incadrand-o cu benzi de avertizare; 
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-se desfac pavelele vechi,cu grija, se triaza, se curata depozitandu-le in afara 

spatiului de interventie; 

-se indeparteaza si se aplaneaza pe zona materialul neutilizabil; 

-nivelarea patului (dupa caz); 

-se reface (sau dupa caz)se inlocuieste stratul de fundatie; 

-se compacteaza cu mai pneumatic; 

-se pozeaza pavelele, se verifica suprafata cu sablonul sau nivela in acelasi 

desen; 

-se imprastie nisipul pe suprafata pavajului refacut si in rostuiri; 

-se dau in circulatie. 

 

7.INTRETINERE TROTUARE- INCADRARI CU BORDURI MARI SI 

MICI  

Lucrarile se refera  la incadrarile trotuarelor sau spatiilor verzi cu borduri, 

asemenea celor existente, in principal de tip MBM cu sectiunea 20x25x500 (pentru 

cele adiacentecarosabilului) sau cu sectiunea de 10x15x500 (pentru cele 

destinatetrotuarelor). 

Acestea se executa de regula  pe o fundatie din beton de ciment marca B150. 

Executarea  lucrarilor cuprinde: 

-identificarea zonelor cu borduri deteriorate, denivelate sau lipsa; 

-desfacerea bordurilor, scoaterea si depozitarea lor in vederea refolosirii (daca 

este cazul) sau indepartarea lor ; 

-sapatura in impietruire pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa ; 

-turnarea betonului B150; 

-pintretinerea mortarului pentru rostuire; 

-asezarea bordurilor la cota prescrisa; 

-rostuirea lor cu mortar de ciment. 
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8. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR 

Receptia lucrarilor 

Receptia la terminarea lucrarilor. 

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in 

documentatie sunt complet terminate. Comisia de receptie examineaza lucrarile 

privind conditiile tehnice si de calitate a executiei, constatarile consemnate in timpul 

executiei de beneficiar  sau alte organe de control. In urma receptiei se incheie 

procesul verbal de receptie preliminara. 

Receptia lucrarilor se face de regula zilnic de catre persoane desemnate de catre 
beneficiar,  diriginte de santier. Prestatiile executate se consemneazain documentele 
primare, completate de reprezentantii contractantului. Necesitatea, oportunitatea si 
realitatea prestatiilor inscrise in documentele primare de catre contractant se atesta 
cu semnatura de catre reprezentantii beneficiarului. 

Documentele primare utilizate vor fi cele agreate de beneficiar, (conform Notei 
Comune,  anexa la contract ),  se vor procura de catre contractant si vor fi supuse 
dupacompletare pentru verificare si confirmare reprezentantilor beneficiarului. 

Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale 
privind pastrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia 
beneficiarului si a organelor de control abilitate ori de cate ori este nevoie. 

In baza datelor consemnate in documentele primare si certificate de catre 
reprezentantii beneficiarului, se vor intocmi centralizatoare ale prestatiilor real 
executate. Aceste centralizatoare, insusite de reprezentantul DDSP, stau la baza 
decontarii prestatiilor. Aceste documente se vor intocmi in trei exemplare ce vor fi 
acceptate sub semnatura de catre reprezentantul DDSP si insusite sub semnatura de 
conducerea DDSP, pentru verificare si intocmirea formelor de plata. 

Pentru lucrarile de intretine curenta, receptia se va face in conformitate cu 
prevederile „Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si 
reparare curenta drumuri si poduri” – ind.AND 514-2007 aprobata prin Ordinul 
MTCT 616/2003. 

Receptia finala 

Receptia finala se efectueaza dupa expirarea perioadei de garantie si se va face 

conform prevederilor legale in vigoare si a normativului C22 92. 
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Implicatii asupra mediului inconjurator 

Din punct de vedere al mediului inconjurator lucrarilepropuse nu creeaza 

disfunctionalitati fata de situatia existenta. 

Lucrarile de modernizare a drumurilor nu reprezinta si nu produc surse de 

poluare a apelor, aerului, solului si subsolului, nu produc vibratii si radiatii. De 

asemenea, nu produc poluarea ecosistemelor terestre si acvatice, a asezarilor umane 

si a altor obiective de interes public si nu produc substante toxice periculoase sau de 

orice alta natura. 

9.MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI STINGEREA 

INCENDIILOR 

Acte normative ce se vor respecta 

Pe toata perioada executarii lucrarilor de intretinere a imbracamintii rutiere se 

vor respecta prevederile din urmatoarele acte normative: 

Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca; 

Hotararea nr. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare aprevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006; 

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

santiereletemporare sau mobile; 

H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de securitate si/sau de sanatate la 

loculde munca; 

H.G. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizareade catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de 

munca; 

H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

pentrumanipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in 

special deafectiuni dorsolombare; 

H. G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

locul demunca; 

“Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire 
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public 
si/sau pentru protejarea drumului” ale M.T./M.I. nr. 411/1112/2000 
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10. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI 

Contractantul are obligatia sa asigure nivelul de serviciu si nivelul de viabilitate 
solicitat prin prezentul caiet de sarcini pe toata durata contractului. 

Contractantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului 
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii 
prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Contractantul are obligatia de a prezenta beneficiaruluigraficul de executie a 
lucrarilor   cuprinse in oferta, defalcat pe luni. 

 In timpul executarii lucrarilor, contractantul are obligatia de a nu stanjeni inutil 
sau in mod abuziv: 

- confortul riveranilor; 
- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor sau private care deservesc 

proprietatile aflate in administrarea beneficiarului sau a oricarei persoane. 
Contractantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor actiunilor 

in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
pentru care responsabilitatea revine contractantului. 

Contractantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 
2, art.14 si art.17 din OG nr. 43/1997, republicatasi modificata) in executarea 
contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente 
produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002 Codul rutier). 

Contractantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, 
prevenirea si stingerea incendiilor. 

Contractantul are obligatia de a asigura semnalizarea corespunzatoare a punctului 
de lucru, cf. ˮNorme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de 
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucari in zona drumului 
public si/sau pentru protejarea drumuluiˮ, aprobate prin Ordin MT/MI 
nr.1112/411/2000. 

Contractantul va asigura intretinerea curenta a strazilorincepand cu data semnarii 
contractului. 

Contractantul va informa in scrisbeneficiarul cu privire la: 

- informatii meteo (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, viscole) si 
informatii privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, 
materiale) care pot afecta siguranta traficului; 

- orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a serviciilor 
prestate, a starii strazilor  si a bunurilor aferente acestuia. 
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11. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI 

Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului orice informatii 
pecare acesta le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 

Beneficiarul are dreptul de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate. 

 

BIBLIOGRAFIE 

-Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere bituminoase –

Indicativ NE-026-2004; 

-STAS 4032/1;SR 174/97 –Asternerea straturilor rutiere din mixturi asfaltice 

cilindrate la cald; 

-STAS 7970/76 –Asternerea mixturilor asfaltice; 

- SR EN 45014-2000 - Criterii generale pentru declaratia de conformitate de la 

furnizori; 

- SR EN 1427:2002 - Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda inel 

si bila; 

- SR 174-1:2002 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate la 

cald. Conditii tehnice de calitate; 

- SR 174-2:1997 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate 

lacald. Conditii tehnice pentru pintretinerea si punerea in opera a mixturilor asfaltice 

si receptia imbracamintilor executate; 

- STAS 539-79 - Filer de calcar, filer de cretasi filer de var stins in pulbere; 

- SR 599:2003 - Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii tehnice 

generale de calitate; 

- SR 662:2002 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera; 

- SR 667:2001 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii 

tehnice generale de calitate; 

- STAS 730-89 - Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. 

Metode de determinare; 

- SR 754:1999 - Bitum neparafinos pentru drumuri; 

- STAS 863-85 - Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor, 

prescriptii de proiectare; 
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- STAS 1338/1-84 - Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti 

bituminoase executate la cald. Pintretinerea mixturilor,pregatirea probelor si 

confectionarea epruvetelor. 

- STAS 1338/2-87 - Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti 

bituminoase executate la cald. Metode de determinare si incercare; 

- STAS 1913/1-82 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii; 

- STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de 

compactare.Incercarea Proctor; 

- STAS 2900-89 - Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor; 

- SR 4032-1:2001 - Lucrari de drumuri. Terminologie; 

- SR 7970:2000 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi astfaltice 

cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de 

executie; 

- STAS 4606-84 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti 

minerali. Metode de incercare; 

- STAS 8877-72 - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida, pentru lucrari 

de drumuri; 

- STAS 10969/1-83 - Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru 

drumuri la agregatele naturale. Metoda de determinare calitativa; 

- STAS 10969/3-83 - Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru 

drumuri la agregatele naturale. Metoda de determinare cantitativa; 

- Normativ AND, ind. 523 - Normativ privind executia straturilor bituminoase 

foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum; 

- Normativ AND, ind.537:2003 

- Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru 

drumuri; 

- Normativ AND, ind. 551 - Metodologie de determinare a caracteristicilor 

emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri; 

- Normativ AND, ind 552 - Normativ privind conditiile tehnice de calitate ale 

emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri; 

- CD 16-2000 - Normativ privind conditiile de executie aimbracamintilor 

bituminoase usoare; 

- CD 155/2001 - Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor 

moderne; 
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- Ordinul ministrului - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 

drumurilor transporturilor nr. 46/1998 publice; 

- Ordinul ministrului de interne si al ministrului transporturilor 

nr.1.112/411/2000 

- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire 

a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public 

si/sau pentru protejarea drumului; 

- NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii; 

- NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si 

podurilor; 

- Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor; 

- Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru 

lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor; 

- Normativ AND ind. 514 - Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor 

de intretinere si reparare a drumurilor publice; 

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu 

modificarile ulterioare; 

- Norme de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 43/1997. 
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