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[INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTARE]
PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
AVAND CA OBIECT EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU
OBIECTIVUL DE INVESTITII
LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
TIP ACHIZITIE
MODALITATE DE ATRIBUIRE
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ACHIZITIE DIRECTA
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Sectiunea I Autoritatea contractanta
Denumire si adrese
COMUNA BERZOVIA
Adresa:Strada: Str. Revolutia din Decembrie, nr. 123 Cod fiscal:3228039 Cod postal:327030 Caras-Severin
Localitate:Berzovia Tara:Romania E-mail:primaria.berzovia@yahoo.com Telefon:+40 745/786866 Fax:+40
255525601 Adresa Internet (URL):www.primaria-berzovia.ro
Tipul autoritatii contractante
Autoritatea locală
Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice
Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
II.1.2 Cod CPV Principal:
45233140-2 Lucrari de drumuri
II.1.3 Tip de contract:
Lucrari – Executarea
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Cap. 4.1 – Constructii si instalatii
Total supus achizitiei

355,282.68 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General.
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 355,282.68 lei;
Moneda: RON
II.1.6) Impartire in loturi:
NU
II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal:
45233140-2 Lucrari de drumuri
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caras Severin
Locul principal de executare: UAT Berzovia
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II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Cap. 4.1 – Constructii si instalatii
Total supus achizitiei

355,282.68 lei fara TVA

Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul General.
Perioada de garantie acodata lucrarii: 36 luni
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic deachizitii
Durata in luni:4; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu
II.2.8 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la
art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa declaratiile pe
proprie raspundere de către ofertantul participant cu informațiile aferente situației lor.
Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în
situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art 60 din Lg 98/2016 se va
prezenta de catre ofertantul participant.
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile
de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile
care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis
de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență,
urmează să fie prezentate, de catre ofertant..
III.1.2) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.2.a) Garantie de buna executie:
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 5 % din valoarea ofertata, fara TVA,
constituita in conformitate cu prevederile art. 39 si ale art. 40 din HG nr. 395/2016.
Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termen de maxim 5 zile lucrătoare de
la data semnării contractului de către ambele părți. Garanția de bună execuție emisă în altă limbă
decât română va fi prezentată în original și va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română.
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a
reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația
de a completa garanția în corelație cu noua valoare.
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III.1.3) Legislatia aplicabila:
Legea privind achizitiile nr 98/2016
www.anap.gov.ro
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile nr. 98/2016 – cu modificarile si completarile ulterioare;
Alte prevederi legislative cu impact in domeniul contractului ce urmeaza a fii atribu
Sectiunea IV Desfasurarea achizitiei directe
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare:
Online
IV.1.1.b) Tipul de atribuire
Achizitie directa
IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: RON
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Se va elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate in cadrul documentatiei de
ofertare. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele
autoritatii contractante.
Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la
constatarea neconformitatii ofertei.
Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul
îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini. Se vor furniza orice alte informatii considerate
semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. Daca propunerea
tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini si a documenratiei de atribuire oferta va
fi considerata neconforma.
Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt prezentate in Documentatia de
atribuire.
Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei
cerinte cu restul prevederiilor caietului de sarcini si documentatiei de atribuire se
considera neconforme.
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Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în
fișa de date a achiziției și în caietul de sarcini și va include cel puțin următoarele secțiuni:
1.

SECTIUNEA PROPUNERE TEHNICA:
a.
-

2.

Pentru executia lucrarilor
Metodologia pentru realizarea lucrarii

SECTIUNEA DECLARATII
a. Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu.
b. Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și
Al Relațiilor De Muncă
c. Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale.
d. Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor
beneficiarului prevazute in documentatia de atribuire
e. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Cerintele prinvind modul de prezentare al propunerii tehnice sunt obligatorii. Lipsa oricarei
informatii solicitate in cadrul acestei rubrici duce la respingerea ofertei ca neconforma.
Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor
de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a
contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea
98/2016, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice (site: www.mmuncii.ro). I n f o r m a t i i s e p o t o b t i n e d e p e s i t e - u r i l e
:http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
Informatiile, prezentate în cadrul ofertei, ce nu au legatura cu contractul ce face obiectul
prezentei proceduri de achizitie publică, nu vor fi evaluate..
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Prevederi generale:
Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA, luându-se in considerare
cursul euro la data publicării anunţului de participare in SICAP.
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia
prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016.
La elaborarea ofertei, ofertantul tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale,
manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la
baza întocmirii situatiilor de plata.
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S.,
ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti
proprii ai ofertantului (indirecte si profit).
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare
la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a
solicita: documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii
prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru,
nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite
utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la
valoarea ofertei.
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/
listelor de cantitaţi estimative prezentate în documentaţia de atribuire tinand seama si de
eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Preţul unitar al fiecărei categorii de
lucrări se va oferta în conformitate cu cerinţele din Proiectul Tehnic astfel încât aceste
categorii de lucrări sa fie realizate „la cheie”.
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Orice neconcordanţă între: documentatiile tehnice depuse, evaluari/liste de cantităţi si
antemăsurători se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de
atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al
invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera
tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor
contractuale.
Orice neconcordanta intre partile scrise ( liste de cantitati ) si partile desenate ( planse) se
va seziza cu solicitari de clarificari cu respectarea termenului stabilit in fisa de date
Sectiunea I .1.
Propunerea financiara va contine urmatoarele:
1. Devize, liste de cantitati, centralizatoare
Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Prezentarea ofertei se va face în urmatoarele conditii:
Ofertele vor fii depuse pana la termenul limita prevazut in cadrul anuntului publicat
Ofertantii au obligatia de a incarca in cadrul propriului catalog electronic SEAP
propunerea financiara pana, cel tarziu, cu 24 de ore inainte de termenul de depunere al
ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei depusa ca inacceptabila.
Pozitia de catalog urmeaza sa contina urmatoarele detalii:
DENUMIRE ACHIZITIE
Se completeaza astfel: LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
DESCRIERE
Se completeaza astfel: CONFORM OFERTA DEPUSA IN BAZA ANUNTULUI
PUBLICITAR PUBLICAT
COD CPV
45316000-5 Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare
VALOARE
Se completeaza valoarea din cadrul ofertei depuse
CONDITII DE LIVRARE
Se completeaza astfel: Conform contract
CONDITII DE PLATA
Se completeaza astfel: Conform contract
Oferta se depune, in plic inchis sau pe email, pana la termenul limita de depunere al
ofertelor la:
Sediul Primariei Comunei Berovia.
Email: primaria.berzovia@yahoo.com
Documentele care urmeaza sa fie prezentate sunt:
Documentele de calificare
Propunerea tehnica
Propunere financiara

INTOCMIT
SERVICII AUXILIARE ACHIZITII PUBLICE
Razvan DAVID

t: +40 751 757 361
e: office@assistco.ro

REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)

DOCUMENTAȚIE TEHICĂ

Proiect nr. M8/2021

Faza:

D.T.

Beneficiar:

COMUNA BERZOVIA

Proiectant specialitate

S.C. SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN S.R.L.

2021

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării:

REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)

Amplasament:

LOCALITATEA BERZOVIA

Faza:

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

Beneficiar:

COMUNA BERZOVIA

Proiectant de specialitate: S.C. SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN S.R.L.
GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:28
Proiectant

REPARAȚII STRADALE ÎN
LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
(STRADA BETONATĂ)

COLECTIV DE ELABORARE

Șef proiect:

ing. Alexandru ȚÎC

Proiectanți de specialitate:

ing. Ștefan GALETAR
ing. Gabriel BUNDURUȘ

Mențiune:
Prezenta documentație, piese scrise şi desenate, poate fi folosită în exclusivitate pentru
scopul în care este în mod special furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu
poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată integral sau parțial, direct sau
indirect în alt scop, fără aprobarea în prealabil a S.C. SIMPLEX COMMUNICATION
DESIGN S.R.L., acordată legal în scris.
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REPARAȚII STRADALE ÎN
LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
(STRADA BETONATĂ)

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

S.C. SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN S.R.L. cu sediul în jud. Timiş, localitatea
Comloșu Mare, nr. 702, CUI RO40755874, O.R.C. J35/1279/2019, declarăm că:
Proiectul M8/2021: REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ), la care se referă această
declarație este în conformitate cu:
•

Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății privind Normele de igienă;

•

Ordinul 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor;

•

STAS 1598/1-89 Încadrarea îmbrăcăminților la lucrări de construcții noi și modernizări de
drumuri;

•

STAS 1598/2-9 Încadrarea îmbrăcăminților la ranforsarea sistemelor rutiere existente;

• STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții tehnice generale de calitate;
• STAS 6400-84 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiții tehnice generale de
calitate;

• STAS 2900-89 Lățimea drumurilor;
• STAS 10796/1-77 Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor.
Prescripții generale de proiectare.

• STAS 863-85 Elemente geometrice ale traseului;
• STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Adâncimea de
îngheț în complexul rutier;

• STAS 1709/2-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Prevenirea și
remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț;

• SR EN 12620 Agregate pentru beton;
• AND 550-99 Normativ pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ranforsare a sistemelor
rutiere suple și semirigide;

• PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide;
• SR 1848/1-2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare,
simboluri şi amplasare;
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REPARAȚII STRADALE ÎN
LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
(STRADA BETONATĂ)

• SR 1848/2-2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Prescripții
generale;

• SR 1848/7-2015 Marcaje rutiere şi siguranța circulației;
• SR EN 1824-2012 Produse pentru marcarea rutiera. încercări rutiere;
• SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Betoane asfaltice;
• AND 605 Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice executate la cald. Condiţii tehnice privind
proiectarea, prepararea și punerea în operă.

PROIECTANT,
S.C. SIMPLEX COMMUNICATION
DESIGN S.R.L

4

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:28
Proiectant

REPARAȚII STRADALE ÎN
LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
(STRADA BETONATĂ)

BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE
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DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
A. PĂRȚI SCRISE
I.

MEMORIU TEHNIC GENERAL

1.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții
„ REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)”
1.2. Amplasamentul
Strada ce face obiectul acestei documentații se găsește pe teritoriul administrativ al
comunei Berzovia, în intravilanul localității Berzovia.
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condiţiile legii, studiul de
fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
Hotărâre de consiliu local

1.4. Ordonatorul principal de credite
Comuna Berzovia, prin bugetul local.

1.5. Ordonatorul secundar de credite:
1.6. Beneficiarul Investiției
COMUNA BERZOVIA
Strada Revoluția din Decembrie, nr. 123, Cod poștal : 327030, Județul Caraș-Severin.
1.7. Elaboratorul documentației tehnice:
S.C. SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN S.R.L.
cu sediul în jud. Timiş, localitatea Comloșu Mare, nr. 702,
CUI RO40755874, O.R.C. J35/1279/2019.
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:
a) Descrierea amplasamentului
Berzovia este o comună în județul Caraș-Severin, formată din satele Berzovia (reședința),
Fizeș și Gherteniș. În cadrul județului Caraș-Severin se află în partea de nord-vest, la o distanță de 38
km de municipiul Reșița, de care se leagă prin drumul național DN 58B și la o distanță de 32 km de
orașul Buziaș de care este legată prin drumul județean DJ 572.

Fig. 1. Amplasamentul comunei Berzovia în județul Caraș-Severin
Drumul național DN58B, traversează comuna de la vest la est, iar drumul județean DJ
572 de la nord la sud, aceste două drumuri reprezintă căile de acces în comună.
Strada studiată în prezenta documentație tehnică se află în localitatea Berzovia și are o
lungime de 710 m.
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Fig. 2. Amplasamentul străzii studiate în comuna Berzovia
Strada studiată are o îmbrăcăminte existentă din beton de ciment rutier cu lățimea de circa
6,00 m, formată dintr-o parte carosabilă de 5,00 m și două acostament de 0,50 m fiecare.
Strada analizată din localitatea Berzovia, județul Caraș-Severin, este drum public deschis
unui trafic ușor și redus.
Din punct de vedere al reliefului, străzile analizate se caracterizează prin declivități reduse
și tramă stradală generoasă, caracteristici tipice străzilor amplasate în zone de câmpie.
Situația actuală este caracterizată prin:
- îmbrăcămintea din beton de ciment prezintă fisuri și crăpături, iar izolat există colțuri
de dale rupte și dale distruse;
- suprafața de rulare și-a pierdut din rugozitate fiind în general șlefuită și alunecoasă;
- în urma introducerii rețelelor subterane au fost deteriorate dale de beton, iar reparațiile
efectuate au fost deficitare;
- marcajele rutiere lipsesc în totalitate.
Din punct de vedere al stării tehnice, strada prezintă degradări specifice drumurilor cu
îmbrăcăminți rutiere rigide, degradări care afectează siguranța şi confortul circulației, iar întârzierea
lucrărilor de reparații va duce la defecte structurale iremediabile.
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FOTOGRAFII RELAVANTE

-STRADA 2-

-STRADA 3-

-STRADA 4-
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b) Topografia
Traseul străzii se desfășoară într-o regiune de câmpie, în intravilan, cu limitele de
proprietate bine conturate, cu locuințe sau garduri pe ambele părți în marea majoritate a traseului. În
profil longitudinal, străzile se caracterizează prin declivități reduse, fără posibilitatea depășirii
declivităților maxime admise de normele în vigoare.
Ridicarea Topografică care stă la baza documentației tehnice a fost pus la dispoziție de
către beneficiar.
c) Clima și fenomenele specifice zonei
Din punct de vedere climatic, comuna Berzovia se încadrează în climatul temperat
continental moderat, cu ușoare influențe submediteraneene.
Condiţiile climatice din zonă se caracterizează prin următorii parametri:
•

Media lunară minimă:

–1oC– Ianuarie

•

Media lunară maximă:

+20oC – Iulie-August

•

Temperatura minimă absolută:

–32,2oC - 10.02.1929 – Caransebeș

•

Temperatura maximă absolută:

+41,0oC - 07.1950 – Bocșa

•

Temperatura medie anuală:

+10,4oC … +10,5oC

Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 700,0 mm, cu observația că dacă în perioada
estivală se remarcă un deficit de umiditate pluvială, în restul anului se consemnează excedente de apă
atât în sol, cât şi la suprafața lui. Numărul mediu al zilelor cu zăpadă este de 37,7.
Din punctul de vedere al căilor de comunicaţie din zonă, STAS 1709/1 – 90 (Fig. 2)
situează amplasamentul în zona de tip climateric II, cu valoarea indicelui de umiditate Im = ¬0 …20.
Direcţia maselor de aer pe teritoriul județului este influențată de orientarea şi dispunerea
unităților de relief, predominante fiind vânturile de vest, nord-vest şi nord-est.
Relieful muntos al Banatului provoacă modificări însemnate în mișcarea aerului, creând
unele particularități locale. Astfel din cauza unor diferențe de presiune atmosferică se produce un vânt
în cascadă, de tip bora, denumit Coşava.
Roza vânturilor întocmită pentru stația de pe Semenic arată o frecvenţă anuală a vântului
din direcţia nord şi nord-vest de 29,2 %, iar dinspre sud şi sud-est 34,6 %. La stația de pe Ţarcu,
frecvența anuală este de 33,8 % din direcţia nord şi nord-est şi de 28,7 % dinspre sud şi sud-est.
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Influenţa reliefului se constată la stația de la Caransebeș, unde vântul predomină dinspre
nord-vest (11 %) şi sud-est (24,5 %), în concordanţă cu orientarea depresiunii.
Rețeaua hidrografică din zonă este bogată, fiind reprezentată în principal de râul Bârzava.
Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 – 77.
Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este I30max = 450, valoarea medie pentru cele mai
aspre trei ierni este I3/30max = 390, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani este
I5/30max = 300, conform STAS 1709/1 – 90.
Adâncimea de îngheţ în pământul de fundaţie, Z, se stabileşte în funcţie de tipul climatic
în care este situat drumul – tipul climatic II, de tipul pământului – P5 (argile prăfoase) şi de
condiţiile hidrologice ale amplasamentului – DEFAVORABILE conform STAS 1709/2-90.
Valoarea adâncimii de îngheţ în pământul de fundaţie, Z, este:
• Z = 72 cm, pentru I30max = 450 – drumuri cu sisteme rutiere rigide, indiferent
de clasa de trafic;
• Z = 66 cm, pentru I3/30max = 390 – drumuri cu sisteme rutiere nerigide, clasele
de trafic greu şi foarte greu;
• Z = 56 cm, pentru I5/30max = 300 – drumuri cu sisteme rutiere nerigide, clasele
de trafic mediu, uşor şi foarte uşor.
d) Geologia și seismicitatea
Situată în extremitatea nord-vestică a județului Caraș-Severin, pe DN 58 B, localitatea
Berzovia, reședința comunei cu același nume, se află la o distanță de 29 km de municipiul Reșița şi
74 km de municipiul Timişoara. Comuna Berzovia se întinde pe o suprafață de 10265 ha din care
9764 ha reprezintă terenul agricol.
Din punct de vedere geomorfologic se disting trei unități principale de relief: dealurile, care
ocupă o suprafață mai mică în sudul perimetrului, reprezentând ultimele prelungiri spre nord ale
Dealurilor Doclinului, cu altitudini în zonă de până la 230 m (Dealul Crucii 229 m, Dl. Talva 225 m,
Dl. Grindului 217 m, Dl. Lazu 196 m), câmpia înaltă piemontană, parte a Câmpiei Gătaiei, cu o
altitudine ce scade de la sud spre nord de la 180-190 m la 120-125 m, prezentând un uşor aspect de
terasare şi fragmentată de văi adânci de eroziune şi luncile Bârzavei, Fizeşului şi Agrişului.
Rețeaua hidrografică este reprezentată de râul Bârzava şi pârâul Fizeş, ale căror cursuri,
deși regularizate, prezintă un potențial semnificativ de inundabilitate în anii bogați în precipitaţii şi
de o serie de văi cu debit intermitent, precum Agriş, Corniş, Gorovei, Vâna Satului, ogaşele Bagrin
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şi Stuparilor, ca şi o serie de văi adânci de eroziune care în perioadele abundente în precipitaţii se
transformă în văi torențiale.
Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, acceleraţia terenului pentru
proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este ag = 0,15
g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.
Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național – Sesiunea
a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundații, amplasamentul cercetat se regăsește în lista
cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundații.
Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea
a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se
regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.
Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea
a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3, amplasamentul cercetat nu este situat în zone URBANE
pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României,
este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor.
e) Devierile şi protejările de utilități afectate
Executantul va avea grijă ca, în timpul execuției, să nu afecteze rețelele existente, fiind pe
deplin responsabil de eventualele pagube produse, efectuând lucrările de reparații a rețelelor afectate
pe cheltuială proprie.
Pentru a evita situații neprevăzute, beneficiarul va avea în vedere ca până la momentul
începerii lucrărilor de execuție la prezentul obiectiv de investiții, să nu permită amplasarea unor noi
utilități în zona lucrărilor proiectate.
f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea
Nu este cazul.

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații şi altele asemenea
Accesul în comună se realizează prin intermediul drumului național DN 58B și drumului
județean DJ 572.
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h) Căile de acces provizorii
Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul.
2.2. Soluția tehnică, cuprinzând:
a) Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții
Prezenta documentație tratează, în fază de documentație tehnică, „REPARAȚII
STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN (STRADA
BETONATĂ”
Lucrarea se încadrează, conform HG 766/97 şi 766/97 în categoria de importantă „C”.
Conform codului de proiectare P-100/2006 clasa de importanță este „C”
Conform Ordonanței 43/1997 „Clasificarea și încadrarea drumurilor”, strada este
clasificată ca stradă de categoria a IV-a - de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru
servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.
b) Varianta constructivă de realizare a investiției
Repararea străzii în localitatea Berzovia s-a condus având în vedere următoarele obiective:
•

corectarea liniei roșii și asigurarea unor elementele geometrice necesare pentru o
viteză de proiectare de 25 km/h;

•

înlocuirea dalelor degradate;

•

curățirea și colmatarea rosturilor cu mastic bituminos;

•

realizarea unui strat de rulare cu o rugozitate și planeitate conform standardelor în
vigoare;

•

realizarea acostamentelor consolidate;

•

executarea lucrărilor privind siguranța circulației.

c) Trasarea lucrărilor
Documentația s-a întocmit având la bază ridicarea topografică a zonei, întocmită la scara
1:1000, în sistem de proiecție STEREO 1970 şi sistem nivelitic Marea Neagră.
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Trasarea lucrărilor constă în stabilirea amplasamentului, în funcţie de poziţia punctelor
fixe, conform planurilor de situație, din partea desenată, şi a tabelului atașat acestora, ce conțin
coordonatele geografice, în sistem de proiecție Stereo `70, ale principalelor puncte de trasare.
În execuția lucrărilor trebuie să se respecte cu strictețe trasarea, orice modificare a traseului
putându-se realiza numai cu acceptul proiectantului.
Trasarea străzii se va face prin materializarea în teren a picheților de pe planul de situație
(coordonate x, y) și respectarea liniei roșii din profilul longitudinal (cota z). Coordonatele exacte ale
picheților sunt prezentate în tabelele următoare:
Tabel 1
PICHEȚI STRADĂ BETONATĂ
Nr.
Pichet

Poziție km

Nord (m)

Est (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0+000.00
0+030.00
0+060.00
0+090.00
0+120.00
0+150.00
0+180.00
0+210.00
0+240.00
0+270.00
0+294.95
0+330.00
0+360.00
0+390.00
0+420.00
0+450.00
0+477.42
0+510.00
0+540.00
0+583.73
0+630.00
0+660.00
0+690.00
0+710.00

441801.56
441821.51
441841.45
441861.39
441881.34
441901.28
441921.22
441941.17
441961.11
441981.05
441997.64
442021.03
442041.04
442061.06
442081.08
442101.10
442119.39
442140.95
442160.80
442189.73
442220.36
442240.23
442260.09
442273.33

236570.39
236592.81
236615.22
236637.63
236660.04
236682.45
236704.86
236727.27
236749.68
236772.10
236790.73
236816.84
236839.18
236861.53
236883.87
236906.22
236926.64
236951.07
236973.57
237006.36
237041.03
237063.52
237086.00
237100.98
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Cotă
proiectată
(m)
138.15
138.23
138.32
138.41
138.51
138.60
138.64
138.30
137.50
136.38
135.54
135.32
135.39
135.45
135.73
136.54
137.54
138.47
138.71
138.46
137.56
136.41
135.62
135.22
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d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;
Nu este cazul.
e) Organizarea de șantier;
Având în vedere dimensiunea mică a investiției nu se va realiza organizare de șantier,
termenul de realizare a lucrării fiind de 30 de zile lucrătoare.
Materialele necesare se vor aduce pe șantier numai pe măsura punerii lor în operă, nu se
vor depozita pe șantier materiale de construcții sau carburanți. BENEFICIARUL va pune la dispoziția
constructorului un spațiu cu grupuri sanitare, precum și un spațiu de depozitare a echipamentelor de
protecție.
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II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI
1. Memoriu de arhitectură
Nu este cazul.
2. Memorii corespondente domeniilor/ subdomeniilor de construcții
Elemente geometrice în plan
Lungimea străzii reparate este de 710 m. Traseul propus respectă fidel traseul existent,
utilizând zestrea rutieră existentă, fiind asigurate elementele geometrice necesare unei viteze de
proiectare de 25 km/h.
În urma proiectării lucrărilor de reparații au rezultat
• o lungime totală de 710 m;
•

4 aliniamente cu o lungime totală de 710 m;

•

trei vârfuri de frântură cu:
-

(β=199,787g, Pichet 11, km 0+294,95);99.7

-

(β=199,516g, Pichet 17, km 0+477,42);99

-

(β=199,953g, Pichet 20, km 0+583,73).9987

Elemente geometrice în profil longitudinal
Principalele criterii care au stat la baza corectării liniei roșii sunt:
•

asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei
viteze de proiectare de 25 km/h;

•

urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil;

•

realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

•

realizarea racordărilor verticale cu raze cât mai mari;

•

respectarea punctelor de cotă obligată.

În urma corectării liniei roșii au rezultat următoarele elemente geometrice principale:
•

declivitatea minimă de 0,23 %;

•

declivitatea maximă de 3,91%;

•

Raza minimă de racordare verticală de 900 m;

•

Raza maximă de racordare verticală de 2000 m;

•

Pasul minim de proiectare de 40,29 m.
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Elemente geometrice în profil transversal
Profil Transversal Tip 1 - km 0+000 – km 0+710
Bandă carosabilă

4,00 m

Pantă transversală

2,50 %

Acostamente consolidate

2x0,50 m

Platformă carosabilă

5,00 m

Structura rutieră
Pe baza dimensionării structurii rutiere ranforsate , realizate conform normativului PD 1772001 „Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide” s-a ales următoarea
structură rutieră:
•

6 cm strat de uzură din BA 16;

•

20 cm strat de bază din beton de ciment C35/45 / strat beton de ciment existent;

•

25 - 30 cm strat de fundație existent din balast;

Scurgerea și evacuarea apelor
Apele de pe partea carosabilă sunt dirijate prin pantă transversală și declivitățile
longitudinale spre șanțurile existente, iar evacuarea apelor din zona drumului se face prin cele 3
podețe tubulare existente pe traseul studiat.
Siguranța circulației
Pentru desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță se vor realiza marcaje
reflectorizante pentru delimitarea părții carosabile, iar indicatoarele rutiere existente se vor curății.
Executantul lucrării are obligația de a realiza semnalizarea rutieră provizorie a lucrărilor
pe cheltuiala proprie.
Organizarea execuției
Având în vedere dimensiunea mică a investiției nu se va realiza organizare de șantier,
termenul de realizare a lucrării este de 30 de zile lucrătoare.
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Materialele necesare se vor aduce pe șantier numai pe măsura punerii lor în operă, nu se
vor depozita pe șantier materiale de construcții sau carburanți. BENEFICIARUL va pune la dispoziția
constructorului un spațiu cu grupuri sanitare, precum și un spațiu de depozitare a echipamentelor de
protecție.
Norme de protecția muncii
Constructorul va respecta toate normele legale de protecția muncii, siguranța circulației și
PSI, acordând o atenție deosebită Măsurilor şi indicațiilor generale de protecția muncii, siguranța
circulației şi prevenirea incendiilor (PSI) pe tot timpul execuției și exploatării lucrărilor proiectate.
Nu se va începe nici o activitate pe șantier până nu sunt verificate toate condițiile de
respectare a normelor de tehnica securității muncii.
În vederea executării lucrărilor se va face instruirea întregului personal, a muncitorilor, a
tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea strictă a normelor și
instrucțiunilor de protecția muncii prevăzute în legislația în vigoare.
Controlul calității lucrărilor:
Controlul calității lucrărilor se va face conform standardelor, normelor şi normativelor în
vigoare la data execuției, concluziile fiind consemnate în procese verbale.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI:
Având în vedere că, din considerente financiare, nu a fost posibilă realizarea unei
îmbrăcăminți rutiere în două straturi, recomandăm beneficiarului ca pe viitor să efectueze toate
lucrările de întreținere la timp, precum și să monitorizeze cât mai atent starea tehnică a străzii reparate.

Întocmit:
ing. Alexandru ȚÎC
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III.

BREVIAR DE CALCUL

Dimensionarea ranforsării structurii rutiere
Dimensionarea ranforsării structurii rutiere s-a realizat pe baza "Normativului pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple şi mixte (metoda analitică)", indicativ PD 177-2001.
S-au luat în considerare următoarele etape în cadrul acestei dimensionări:
1.

Verificarea structurii din punct de vedere al deformației specifice de întindere

admisibile la baza straturilor bituminoase.
2.

Verificarea structurii din punct de vedere al deformației specifice verticale admisibile

la nivelul pământului de fundare.
1. Criteriul deformației specifice de întindere admisibile la baza straturilor
bituminoase
Criteriul deformației specifice de întindere admisibile la baza straturilor bituminoase este
respectat dacă rata de degradare prin oboseală (RDO) are o valoare mai mică sau egală cu (RDO)
admisibilă, care are valoarea max. 1,00.
RDOadm = max. 1,00
RDO = Nc / Nadm
în care:
Nc - traficul de calcul, în osii standard de 115 kN, în m.o.s;
Nadm - numărul de solicitări admisibil, în m.o.s., care poate fi preluat de straturile
bituminoase, corespunzător stării de deformație la baza acestora.
Nadm = 4,27 x 108 x εr -3,97

(m.o.s.) pentru Nc > 1 m.o.s.

Nadm = 24,5 x 108 x εr -3,97

(m.o.s.) pentru Nc < 1 m.o.s.

în care:
εr = deformația radială la baza straturilor bituminoase (în microdeformaţii)
Nc = 0,2 m.o.s
Structura rutieră dimensionată este următoarea:
• 6 cm strat de uzură din BA 16;
• 20 cm strat de bază din beton de ciment C35/45 / stratul de beton existent;
• 25 cm strat de fundație existent din balast;
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REPARAȚII STRADALE ÎN
LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
(STRADA BETONATĂ)

Parametrii problemei sunt:
Tip climateric: II
Tipul pământului: P5 (Ep= 70 MPa)
Es.f.=0,2x Hs.f.0,45xEp
Es.f.=0,2x 2500,45x70=167

Sarcina.....

57.50 kN

Presiunea pneului
Raza cercului

0.625 MPa
17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea

6.00 cm

Stratul 2: Modulul 5000. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea 20.00 cm
Stratul 3: Modulul 167. MPa, Coeficientul Poisson .000, Grosimea 25.00 cm
Stratul 4: Modulul

70. MPa, Coeficientul Poisson .000 si e semifinit

R E Z U L T A T E:
R

Z

cm

cm

DEFORMATIE DEFORMATIE
RADIALA VERTICALA
microdef

microdef

.0

-6.00

-.830E+02 -.161E+03

.0

6.00

-.830E+02 -.116E+03

.0 -51.00

.100E+03 -.149E+03

.0

.100E+03 -.355E+03

51.00

Pentru εr = 83 a rezultat Nadm — 61 m.o.s.
=> R.D.O. = 0.2/ 61 = 0.004 < R.D.O. adm = 1
=> structura este verificată din punct de vedere al respectării criteriului deformației
specifice de întindere la baza straturilor bituminoase.
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REPARAȚII STRADALE ÎN
LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
(STRADA BETONATĂ)

2. Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului
din terenul de fundare
Criteriul deformației specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare este
respectat dacă este îndeplinită condiția :

εz ≤ εz adm
unde :
εz este deformația specifică verticală de compresiune la nivelul pământului de fundare, în
microdeformaţii, conform tabelului cu rezultate ;
εz adm - deformația specifică verticală admisibilă la nivelul pământului de fundare, în
microdeformaţii, conform relației:

εz adm = 329 • Nc-0,27 pentru Nc > 1 m.o.s.
εz adm = 600 • Nc-0,28 pentru Nc < 1 m.o.s.
astfel: εzadm = 600 x 0.20-0,28 = 941 microdeformaţii
Având în vedere că εz = 355 microdeformaţii,
=> εz = 355 < εzadm = 941
=> structura este verificată din punct de vedere al respectării criteriului deformației
specifice verticale admisibile la nivelul pământului de fundare.
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REPARAȚII STRADALE ÎN
LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
(STRADA BETONATĂ)

Verificarea structurii din punct de vedere al rezistenței la acțiunea

3.

fenomenului de îngheţ-dezgheţ, conform STAS 1709/1, 2-1990
Verificarea se va face pe structura proiectată, astfel:
• 6 cm strat de uzură din BA 16;
• 20 cm strat de bază din beton de ciment C35/45 / stratul de beton existent;
• 25 cm strat de fundație existent din balast;
Conform STAS 1709/1, respectiv STAS 1709/2, etapele de calcul sunt următoarele :
Se calculează adâncimea de îngheţ în complexul rutier:
Zcr = Z + ΔZ (cm)
unde : Z este adâncimea de îngheţ în pământul de fundaţie;
ΔZ = Hst - He;
Hst - grosimea structurii rutiere;
He - grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a structurii rutiere.
Astfel,
Z = 72 cm (STAS 1709);
Hst = 6+20+25=51 cm;
He = 6x0,50 + 20x0,45 + 25x0,80= 32 cm;
ΔZ = Hst - He = 51 – 32 = 19 cm;
Zcr = Z + ΔZ = 72 + 19 = 91 cm;
Având în vedere că :
Hst < Zcr < Naf
ne găsim în situația e din tabelul 3, STAS 1709/2, deci este necesar calculul de verificare.
Se calculează gradul de asigurare la pătrunderea înghețului în complexul rutier:
K= He/ Zcr =32/91 = 0,35
Se consideră că o structură rezistă la îngheţ-dezgheţ atunci când gradul de asigurare la
pătrunderea înghețului K, are o valoare superioară, celei din tabelul 4, STAS 1709/2, col. 9, rând 5,
care este de 0,30.
În consecință, este verificat şi acest criteriu.
Întocmit:
ing. Alexandru ȚÎC
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CAPITOLUL I – GENERALITĂȚI
1.1. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE
1.1.1. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice pe care trebuie să le
îndeplinească mixturile asfaltice executate la cald în etapele de proiectare, controlul
calității materialelor componente, preparare, transport, punere în operă, precum şi
straturile rutiere executate din aceste mixturi.
1.1.2. Caietul de Sarcini se aplică la construcția, modernizarea, reabilitarea,
repararea și întreținerea drumurilor naționale și autostrăzilor. Pentru alte categorii de
drumuri (județene, comunale, trotuare, platforme, străzi, etc.) tipul mixturilor asfaltice
precum și caracteristicile acestora se vor indica în caietele de sarcini ale lucrărilor
respective.
1.1.3. Mixturile asfaltice utilizate la execuția straturilor rutiere vor îndeplini condițiile
de calitate din normativul indicativ AND 605 și va fi stabilită în funcție de clasa tehnică
a drumului şi zona climatică.
1.1.4. Performantele mixturilor asfaltice se studiază, se evaluează și se verifică în
laboratoarele autorizate sau acreditate, acceptate de inginer.
1.1.5. Tipul de mixturi asfaltice utilizate la execuția straturilor rutiere se stabileşte în
proiect de către proiectant.
1.1.6. Noțiunea „inginerul” semnifică pe reprezentatul beneficiarului.
1.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE
1.2.1. Mixtura asfaltică la cald este un material de construcție realizat printr-un
proces tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului,
malaxarea amestecului, transportul și punerea în operă, prin compactare la cald.
1.2.2. Mixturile asfaltice se utilizează pentru stratul de uzură (rulare), stratul de
legătură (binder), precum şi pentru stratul de bază. Aceste mixturi sunt similare
mixturilor asfaltice documentate în SR EN 13108 simbolizate EB -“ enrobés
bitumineux ” sau AC -“asphalt concrete”.
În prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu normativul indicativ AND 605,
se folosesc următoarele notații:
-

BA pentru betoane asfaltice în strat de uzură (rulare),

-

MAS pentru mixturi asfaltice stabilizate,

-

BAD pentru betoane asfaltice deschise în strat de legatură,

-

AB pentru anrobate bituminoase în strat de bază.
Îmbrăcămințile bituminoase cilindrate sunt alcătuite, în general, din două straturi:
stratul superior, denumit strat de uzură;

stratul inferior, denumit strat de legătură.
Îmbrăcămințele bituminoase cilindrate pot fi executate într-un singur strat
respectiv stratul de uzură, în cazuri justificate tehnic.
1.2.3. Stratul de bază din mixturi asfaltice intră în componența structurilor rutiere,
peste care se aplică îmbrăcămințile bituminoase.
1.2.4. Denumirea, simbolul și notarea mixturilor asfaltice este cea prezentată în
GALETAR
tabelul 1 din normativul AND 605.
STEFAN
2021.10.07
3
02:30
Proiectant

1.2.5. La execuția stratului de uzură, a straturilor de legătură şi a mixturilor asfaltice
pentru stratul de bază se vor utiliza mixturi asfaltice performante care să confere
rezistență şi durabilitatea necesară, precum și o suprafață de rulare cu caracteristici
corespunzătoare care să asigure siguranța circulației și protecția mediului
înconjurător, conform prevederilor legale în vigoare. Caracteristicile acestor mixturi
vor satisface cerințele din acest caiet de sarcini.
1.2.6. Pentru execția straturilor de uzură se vor avea în vedere următoarele tipuri de
mixturi asfaltice, în funcție de clasa tehnică a drumului (tabel 1):
-

BA - beton asfaltic conform cu SR EN 13108-1;

- MAS - mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust conform cu
SR EN 13108-5;
- MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate
care permit drenarea apei şi reducerea volumului de zgomot, conform cu SR EN
13108-7 .
Mixturile asfaltice pentru stratul de uzură au domeniul de aplicabilitate conform
tabelului 1, în funcție de dimensiunea maximă a granulelor, tipul agregatului și de
clasa tehnică a drumului.
Tabelul 1 - Mixturi asfaltice pentru stratul de uzură

crt.

Clasa
tehnică a
drumului

1

I, II

Nr.

Tipul mixturii asfaltice, în functie de
dimensiunea maximă a granulei
Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16
Mixtură asfaltică poroasă MAP 16
Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16

2

III

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16
Mixtură asfaltică poroasă MAP 16
Mixtură asfaltică stabilizată MAS 11,2, MAS 16

3

IV

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16
Beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC 11,2, BAPC 16

4

V

Beton asfaltic BA 11,2, BA 16
Beton asfaltic cu pietriş concasat BAPC 11,2, BAPC 16

Notă : În tabelele despre agregate, notațiile din paranteze reprezintă clase /
categorii indicate în SR EN 13043 referitor la agregate.
1.2.7. La execuția stratului de legătură se vor utiliza mixturi asfaltice performante
rezistente şi durabile, ale căror caracteristici vor satisface condițiile prevăzute în
acest caiet de sarcini, în functie de clasa tehnică a drumului.
Pentru execuția stratului de legatură, se vor folosi betoane asfaltice deschise
de tip BAD, conform SR EN 13108-1.
Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 2 în funcție GALETAR
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dimensiunea maximă a granulelor și tipul agregatului și clasa tehnică a drumului.
Tabelul 2 - Mixturi asfaltice pentru stratul de legătură

Nr. crt.

Clasa tehnică
a drumului

1

I, II

2

III, IV

Tipul mixturii asfaltice, în functie de
dimensiunea maximă a granulei
Beton asfaltic deschis BAD 22,4
Beton asfaltic deschis BAD 22,4
Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat
BADPC 22,4
Beton asfaltic deschis BAD 22,4

3

V

Beton asfaltic deschis cu pietriş concasat
BADPC 22,4
Beton asfaltic deschis cu pietriş sortat BADPS
22,4

1.2.8. Mixturile asfaltice prevăzute pentru execuția stratului de bază, vor fi mixturi
asfaltice performante, rezistente şi durabile ale căror caracteristici vor satisface
condițiile prevăzute în acest caiet de sarcini în functie de clasa tehnică a drumului.
Pentru stratul de bază, prezentul caiet de sarcini prevede mixturi asfaltice de tip
anrobat AB, conform SR EN 13108-1.
Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 3, în functie de
dimensiunea maximă a granulelor și tipul agregatului și clasa tehnică a drumului.
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Tabelul 3 - Mixturi asfaltice pentru stratul de bază

crt.

Clasa
tehnică a
drumului

1

I, II

Nr.

III,
2

IV

Tipul mixturii asfaltice, în functie de
dimensiunea maximă a granulei
Anrobat bituminos cu criblură AB 22,4, AB 31,5
Anrobat bituminos cu criblură AB 22,4, AB 31,5
Anrobat bituminos cu criblură AB 22,4, AB 31,5

3

V

Anrobat bituminos cu pietriş concasat ABPC 22,4,
ABPC 31,5
Anrobat bituminos cu pietriş sortat ABPS 31,5

1.2.9. Îmbrăcămințile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzură şi legătură se
aplică pe:
-

straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform
caiet de sarcini;
straturi de bază din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau lianți
puzzolanici,

-

conform STAS 10473/1 și reglementărilor tehnice în vigoare;

-

straturi de bază din macadam şi piatră spartă, conform SR 179 şi SR 1120;

-

îmbrăcăminte bituminoasă existentă, în cadrul lucrărilor de ranforsare;

-

îmbrăcăminte din beton de ciment existentă.
În situatii deosebite, dacă există capacitate portantă, stratul de bază poate fi
închis printr-un strat de uzură.
În cazul îmbrăcăminților bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bază din
agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici, sau pe
îmbrăcămintea din beton de ciment sau pe îmbrăcămintea bituminoasă existentă, se
recomandă executarea unui strat antifisură peste stratul suport.
1.2.10. Stratul de bază din mixturi asfaltice se aplică pe un strat de fundație suport
care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de STAS 6400.
1.2.11. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 și
standardelor europene SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7, SR EN
13108- 20 și SR EN 13043/AC.
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CAPITOLUL II - NATURA, CALITATEA ŞI PREPARAREA MATERIALELOR
2.1. AGREGATE
2.1.1. Agregatele care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform
SR EN 13043/AC. Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără
urme de degradare, rezistente la îngheț-dezgheț și să nu contină corpuri străine.
2.1.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie să fie conform
cerințelor prezentate în tabelele 4...7.
Tabelul 4 - Cribluri utilizate la prepararea mixturilor asfaltice
Nr.
crt.

Caracteristica

0

1

1.

Conținut de granule în afara clasei de
granulozitate:
- rest pe sita superioară (dmax), %,
max.

Condiții de

Metoda de

calitate

încercare

2

3

1-10 (Gc 90/10)
10

SR EN 9331

- trecere pe sita inferioară (dmin), %,
max.
2(1)

Coeficient de aplatizare, % max.

25 (A25)

SR EN 9333

3(1)

Indice de formă, %, max.

25 (SI25)

SR EN 9334

4.

Conținut de impurități - corpuri străine

nu se admit

vizual

5.

Conținut în particule fine sub 0,063 mm, %,
max.

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

SR EN 9331

clasă tehnică I-III
6.

7.

Rezistența la
fragmentare,
coeficient LA, %,
max.

(f0,5)
20 (LA20)

clasă tehnică IV-V

25 (LA25)

Rezistența la
uzură

clasă tehnică I-III

15 (MDE 15)

(coeficient microDeval),%, max.

clasă tehnică IV-V

7

20 (MDE 20)

SR EN
1097-2

SR EN
1097-1
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Continuare tabel 4

Nr.
crt.

Caracteristica

Condiții de

Metoda de

calitate

încercare

2

3

6

SR EN 13672

95 (C95/1)

SR EN 933-5

1

0

Rezistența la acțiunea sulfatului de
magneziu,
% max.

9(2)

Conținut de particule total sparte, %, min.
10.

(pentru cribluri provenind din roci detritice)

* agregate cu granula de max 8 mm
(1) forma agregatului grosier poate fi determinată prin metoda
coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă.
(2) rezistenta la inghet poate fi determinată prin sensibilitate la înghețdezgheț sau prin rezistența la acțiunea sulfatului de magneziu SR EN
1367-2.

Tabelul 5 - Nisip de concasaj sau sort 0-4mm de concasaj, utilizat la
prepararea mixturilor asfaltice
Nr.
crt.

Caracteristica

Condiții
de
calitate

Metoda de
încercare

1

Conținut de granule în afara sortuluirest pe ciurul superior (dmax), %, max.

10

SR EN 933-1

2

Granulozitate

continuă

SR EN 933-1

Conținut de impurități:

nu se
admit

vizual

3

- corpuri străine

4

Conținut de particule fine sub 0,063mm,
%max.

10 (f10)

SR EN 933-1

5

Calitatea particulelor fine (valoarea de
albastru), max.

2

SR EN 9339+A1

Pentru un conținut de particule fine mai mic de 3% nu este necesară
efectuarea unei încercări cu albastru de metilen pentru aprecierea
calității acestora.
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Tabelul 6 - Pietrişuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.
crt.

Caracteristica

Pietriş
sortat

0

1

2

Pietriş
concasat

Metoda
de
încercare

3

4

1-10

SR EN 9331

Conținut de granule în afara sortului:
- rest pe ciurul superior (dmax),
1

1-10

%, max.

10
10 (Gc 90/10)
Gc90/10)

- trecere pe ciurul inferior (dmin),
%, max.

2

Conținut de particule sparte, %, min.

3(1)

Coeficient de aplatizare, %, max.

4(2)

Indice de formă, %, max.

5

Conținut de impurități - corpuri străine

-

90 (C90/1)

SR EN 9335

25(𝐴25)

SR EN 9333

25(𝑆𝐼25)

SR EN 9334

Nu se admit

vizual

1,0(𝑓1,0 ) ∗/

SR EN 9331

25
(𝐴25)

25
(𝑆𝐼25)
Nu se
admit
1,0
(𝑓1,0 ) ∗

6

Conținut de particule fine, sub 0.063
mm, %, max.

/
0.5

0.5(𝑓0.5 )

(𝑓0.5 )
clasa
tehncă
I-III
7

Rezistența la fragmentare
coeficient LA, %, max.

-

20(𝐿𝐴25)
SR EN
1097-2

clasa
tehnică
IV-V

9

25
(𝐿𝐴25)

25(𝐿𝐴25)
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Continuare tabel 6
Nr.
crt.

Pietriş
sortat

Caracteristica

0

1

2
clasa
tehnică I-III

8

-

Metoda
de
încercare

3

4

15(𝑀𝐷𝐸 15)

SR EN
1367-1

Rezistența la uzură
(coeficient micro-Deval),
%, max.

clasa
tehnică IVV

Sensibilitatea la înghețdezgheț
9

Pietriş
concasat

20
(𝑀𝐷𝐸 20

20(𝑀𝐷𝐸 20)

2(𝐹2 )

- pierderea de masa (F),%,
max.

2(𝐹2 )

SR EN
1367-1

6

SR EN
1367-2

- pierderea de rezistentă
(∆SLA), %, max.
10

Rezintența la acțiunea
sulfatului de magneziu,
%, max.

6

*agregate cu granula de max 8 mm
(1) forma agregatului grosier poate fi determinate prin metoda
coeficientului de aplatizare sau a indicelui de formă
(2) rezistenta la înghet poate fi determinată prin sensibilitate la îngheț-dezgheț
sau prinrezistența la acțiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2

Notă : În tabelele referitoare la agregate, notațiile din paranteze reprezintă clase
/ categorii indicate în SR EN 13043 referitor la agregate.
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Tabelul 7 - Nisip natural sau sort 0-4 mm natural utilizat la prepararea
mixturilor asfaltic
Nr.
crt.
0

Caracteristica
1

Conditii de

Metoda de

calitate

încercare

2

3

Conținut de granule în afara sortului
1

- rest pe ciurul superior (dmax), %,
max.

10

SR EN 9331

2

Granulozitate

continuă

SR EN 9331

3

Coeficient de neuniformitate, min.

8

*
SR EN 9337 şi vizual

Conținut de impurităti:
4

- corpuri străine,
-continut de humus (culoarea
soluției de NaHO), max.

nu se admit
galben

SR EN
1744-1+A1

5

Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm,
%, min.

85

SR EN 9338+A1

6

Conținut de particule fine sub 0,063
mm, % max.

10 (f10)

SR EN 9331

2

SR EN 9339+A1

7

Calitatea particulelor fine,
(valoarea de albastru), max.

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

Nota 1: Pietrişurile concasate utilizate la executia stratului de uzură vor îndeplini
cerințele de calitate din tabelul 4.
Nota 2: Agregatele de balastieră folosite la realizarea mixturilor asfaltice trebuie
sa fie curate, spălate în totalitate. În cazul contaminării la transport sau depozitare
acestea vor fi spălate înainte de utilizare.
2.1.3. Fiecare tip şi sort de agregate trebuie depozitat separat în silozuri prevăzute
cu platforme betonate, având pante de scurgere a apei şi pereți despărtițori, pentru
evitarea amestecării şi impurificării agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripționat cu
tipul şi sursa de material pe care îl conține. Se vor lua măsuri pentru evitarea
GALETAR
contaminării cu alte materiale și menținerea unei umidități scăzute.
STEFAN
2021.10.07
11
02:30
Proiectant

2.1.4. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozității agregatelor
naturale sunt conform din SR EN 933-2, pentru setul de site de bază + setul de site
2.
2.1.5. Fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de
conformitate CE și, după caz, certificatul de conformitate a controlului producției în
fabrică sau rapoarte de încercare prin care să se certifice calitatea materialului,
eliberate de un laborator acreditat/autorizat.
2.1.6. Se vor efectua verificări ale caracteristicilor prevăzute în tabelele 4, 5, 6 şi 7,
pentru fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:
 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;
 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm.

2.2. FILER
2.2.1. Filerul (filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere) trebuie să
corespundă prevederilor SR EN 13043/AC.
Tabelul 8 - Filer utilizat la prepararea mixturilor asfaltice
Nr.
crt.
1

Caracteristica
Conținut de carbonat
de calciu

Conditii de calitate

≥ 90 % categorie cc90

Metoda de
încercare
SR EN
196-2

sita (mm) ............treceri (%)
2

Granulometrie

2..........................100
0,125 .................. min. 85

SR EN
933-1-2

0,063.....................min. 70
3

Continut de apa

4

Particule fine nocive

max.1%
valoarea vbf g/kg categorie ≤
10 vbf10

SR EN
1097-5
SR EN
933-9

2.2.2. Particulele fine nocive (de exemplu argile care se umflă), trebuie determinate
cu ajutorul valorii de albastru de metilen conform SR EN 933-9+A1.
2.2.3. Conținutul de apă ale filerelor de adaus, determinat conform SR EN 1097-5,
nu trebuie sa fie mai mare de 1% din masă.
2.2.4. Filerul se va livra de catre furnizori în saci sigilati și se va depozita în incăperi
acoperie, ferit de umezeală, sacii asezându-se în stive de cel mult 10 bucați, unul
peste altul. Fiecare sac de filer va avea inscripționat marcajul de conformitate CE,
numărul de identificare al organismului de certificare și informațiile însotitoare. Dacă
pe sac nu figurează toate informațiile, ci doar o parte, atunci trebuie ca documentele
comerciale însoțitoare să cuprindă informații complete.
2.2.5. Fiecare lot de material va fi însoțit de declarația de performanță, marcaj de
conformitate CE și, după caz, certificatul de conformitate al controlului producției în
fabrică sau rapoarte de încercare prin care să se certifice calitatea materialului,
GALETAR
eliberate de un laborator acreditat/autorizat.
STEFAN
2021.10.07
12
02:30
Proiectant

2.2.6. În șantier se va verifica obligatoriu granulozitatea și umiditatea la fiecare
maxim 100 t aprovizionate.
2.2.7. Este interzisă utilizarea ca înlocuitor al filerului, a altor pulberi decât cele
precizate la art. 2.2.1.
2.2.8. Filerul se depozitează în silozuri cu încărcare pneumatică. Nu se admite
folosirea filerului aglomerat.
2.3. LIANȚI
2.3.1. Lianții care se utilizează la prepararea mixturilor asfaltice sunt:
-

bitum rutier de clasă de penetrație 35/50, 50/70 şi 70/100, conform SR EN
12591 și art. 2.3.2 și 2.3.3 din acest caiet de sarcini;

bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4
(penetratie 45/80) şi clasa 5 (penetratie 40/100), conform SR EN 14023.
Lianții se selectează în funcție de penetrație, în concordanță cu zonele
climatice din anexa 1, şi anume:
pentru zonele calde se utilizează bitumurile 35/50 sau 50/70 şi bitumuri
modificate 25/55 sau 45/80
pentru zonele reci se utilizează bitumurile 50/70 sau 70/100 și bitumuri
modificate 45/80 sau 40/100, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm)
pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zonă, se utilizează
bitumurile 50/70 și bitumuri modificate 45/80.
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Tabelul 9 - Caracteristicile bitumului rutier (conform SR EN 12591 Anexa Natională)

Caracteristica

0

Penetrație la 25 C
Punct de înmuiere

Rezistența la întărire la
1630C
Penetrație reziduală
Creșterea punctului de
înmuiere – Severitate 1

Unitate
de
masură

35-50

50-70

70-100

0,1 mm

35-50

50-70

70-100

0C

50-58

46-54

43-51

≥ 53

≥ 50

≥ 46

≤8

≤9

≤9

Metoda
de
încercare
SR EN
1426
SR EN
1427

% 0C
SR EN
12607-1

Variația
masei*(valoarea
absolută)

%

Punct de
înflamabilitate

0C

Solubilitate

%

Indice de
penetrație

-

Vâscozitate
dinamică la 600C

Pa.s

Punct de rupere
Fraass

Clasa de bitumuri
neparafinoase pentru
drumuri conform penetrației

≤ 0,5

≥ 240

≤ 0,5

≥ 230

≤ 0,8

≥ 230

SR EN
ISO
2592

0

C

≥ 99

≥ 99

≥ 99

SR EN
12592

SR EN
12591
Anexa A

-1,5…+0,7

≥ 225

≥ 145

≥ 90

SR EN
12596

≤ -5

≤ -8

≤ -10

SR EN
12593
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Continuare tabel 9

Unitate
de
masură

Caracteristica

Vâscozitate
cinematică la 1350C

mm2/s

Clasa de bitumuri
neparafinoase pentru
drumuri conform penetratiei
35-50

50-70

70-100

≥ 370

≥ 295

≥ 230

Metoda
de
încercare

SR EN
12595

* – Variația masei poate fi pozitivă sau negativă.

Tabelul 10 - Caracteristicile bitumului modificat cu polimeri (conform SR EN 12591
Anexa Natională)
Clasa de bitumuri
modificate cu polimeri
conform penetrației

Caracteristica

Unitate
de
masură

0

1

2

3

4

5

Penetrație la 250C

0,1
mm

25-55

45-80

40-100

SR EN
1426

Punct de înmuiere

0C

≥ 65

≥ 65

≥ 65

J/cm2

De

De

De

Coeziune
Forta de ductilitate
(tracțiune 50)

Metoda de
încercare

SR EN
1427
SR
EN
13589
urmat de
SR EN
13398
SR EN ISO
2592
SR EN
12593
SR EN
12607-1

Revenire elastică la
250C

%

≥ 70

≥ 80

≥ 80

Punct de inflamabilitate

0C

≥ 250

≥ 250

≥ 220

Punct de rupere Fraass

0C

≤ -10

≤ -13

≤ -15

%

≥ 60

≥ 50

≥ 50

0C

≤8

≤

≤

SR EN
12607-1

%

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

SR EN
12607-1

%

≥ 60

≥ 70

≥ 70

SR EN
13398

Penetrație
reziduală
Creșterea
punctului
de
Rezistența înmuiere
la întărire Variație de
masă
Revenire
elastică
la 250C,
dupa EN
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Diferență
punct de

0C

≤5

≤

SR EN
13399

≤

SR EN
1427

Continuare tabel 10

Caracteristica

0
Stabilitate la
depozitare

înmuiere

Unitate
de
masură

Clasa de bitumuri
modificate cu polimeri
conform penetratiei

1

2

0,1

≤9

3

4
≤

Metoda
de
încercare
5

≤

SR EN
13399

2.3.2. Față de cerințele specificate în SR EN 12591 și SR EN 14023, bitumul trebuie
să prezinte condiția suplimentară de ductilitate la 25 °C (determinată conform SR
61):
mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 și 70/100 ;
-

mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;

-

mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 îmbătrânit prin metoda
TFOT/RTFOT1);

-

mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 îmbătrânit prin metoda
TFOT/RTFOT1);

mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 îmbătrânit prin metoda
TFOT/RTFOT1);
1)

Notă Îmbătrânirea TFOT şi RTFOT se realizează conform SR EN 12607-1,
SR EN 12607-2.
2.3.3. Bitumul rutier și bitumul modificat cu polimeri trebuie să prezinte o adezivitate
de minim 80% față de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivă. În caz
contrar, se aditivează cu agenți de adezivitate.
2.3.4. Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativă descrisă în SR 10969
(cu spectrofotometrul) și/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN
12697-11. În etapa initială de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda
cantitativă descrisă în SR 10969 (cu spectrofotometrul) și se va adopta soluția de
ameliorare a adezivității atunci când este cazul (tipul și dozajul de aditiv).
2.3.5. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri şi bitumul aditivat se depozitează
separat, pe tipuri de bitum, în conformitate cu specificațiile producătorului de bitum,
respectiv specificațiilor tehnice de depozitare ale stațiilor de mixturi asfaltice.
Perioada şi temperatura de stocare vor fi alese în funcție de specificațiile
producătorului, astfel încât caracteristicile inițiale ale bitumului să nu sufere modificări
la momentul preparării mixturii.
2.3.6. Pentru amorsare se utilizează emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă
realizate cu bitum sau bitum modificat.
2.3.7. Fiecare lot de material aprovizionat va fi însotit de declarația de performanță
sau alte documente (marcaj de conformitate CE şi certificat de conformitateGALETAR
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controlului producției în fabrică) și se vor efectua verificări ale caracteristicilor
produsului, pentru bitum şi bitum modificat și pentru emulsii bituminoase pentru
fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:
500 t bitum/bitum modificat din acelaşi sortiment;
-

100 t emulsie bituminoasă din acelaşi sortiment.

Verificarea adezivității, conform art. 2.3.4, se va efectua la fiecare lot de bitum
aprovizionat după aditivare atunci când se utilizează aditiv pentru îmbunatătirea
adezivittății.
Tabelul 11 - Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase
Nr.
crt.

Condiții de

Metoda de

Caracteristica

calitate

încercare

1.

Conținutul de liant rezidual

min.58%

SR EN 1428

2.

Omogenitate, rest pe sita de
0,5mm

≤ 0,5 %

SR EN 1429

2.4. ADITIVI
2.4.1. În vederea atingerii performanțelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerințelor, se
pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluați în conformitate cu legislația în
vigoare. Aceşti aditivi pot fi adăugați fie direct în bitum, (de exemplu agenții de
adezivitate sau aditivii de mărire a lucrabilității), fie în mixtura asfaltică (de exemplu
fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.)
2.4.2. Conform SR EN 13108–1 aditivul este un „material component care poate
fi adăugat în cantități mici în mixtura asfaltică, de exemplu fibre minerale sau
organice, sau de asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice,
lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice”.
Față de terminologia din SR EN 13108–1 în acest caiet de sarcini, au fost
considerați aditivi și produşii care se adaugă direct în bitum şi care nu modifică
proprietățile fundamentale ale acestuia (AND 605).
2.4.3. Tipul şi dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat
de către un laborator autorizat sau acreditat, agreat de inginer, fiind în funcție de
realizarea cerințelor de performanță specificate.
2.4.4. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi însoțit de documente de conformitate
potrivit legislației de punere pe piată, în vigoare.
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CAPITOLUL III - MODUL DE PREPARARE A MIXTURILOR
3.1. COMPOZIȚIA MIXTURILOR ASFALTICE
3.1.1. Materialele utilizate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu,
aditivat sau modificat) şi materialele granulare (agregate naturale și filer).
Tabelul 12 - Materiale granulare utilizate la prepararea mixturilor asfaltice

Nr.

Tipul mixturii
asfaltice

Materiale utilizate

1.

Mixtura asfaltică
stabilizată MAS

Criblură;
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer

2.

Mixtura asfaltică
poroasă MAP

Criblura 4 -8, 8-16;
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer

crt.

Criblură;
3.

Beton asfaltic cu
criblură BA

4.

Beton asfaltic cu pietriş
concasat BAPC

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer
Pietriş concasat;
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer
Criblură;

5.

Beton asfaltic deschis
cu criblură BAD

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer
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Continuare tabel 12

Nr.

Tipul mixturii
asfaltice

Materiale utilizate

6.

Beton asfaltic deschis
cu pietriş concasat
BADPC

Pietriş concasat;
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer

7.

Beton asfaltic deschis
cu pietriş sortat
BADPS

crt.

Pietriş;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer
Criblură;
8.

Anrobat bituminos cu
criblura AB

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer
Pietriş concasat;

9.

Anrobat bituminos cu
pietris concasat ABPC

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer
Pietriş sortat;

10.

Anrobat bituminos cu
pietris sortat ABPS

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;
Filer

3.1.2. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzură şi la mixturile asfaltice
deschise destinate stratului de legătură şi de bază 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, nisipul natural este în proporție de maximum:
-

25% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de uzură;

-

50% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de legătură și de bază.

Pentru mixturile asfaltice tip ABPS, 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 proporție variabilă, după caz.
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3.1.3. Limitele procentelor de agregate naturale şi filer din cantitatea totală de

agregate sunt conform:

tabelului 13 pentru mixturi tip betoane asfaltice destinate straturilor de
uzură, legătură şi bază;

tabelul 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate.
3.1.4. Zonele granulometrice reprezentând limitele impuse pentru curbele
granulometrice ale amestecurilor de agregate naturale şi filer sunt conform:

tabelului 14 pentru mixturile asfaltice tip betoane asfaltice destinate
straturilor de uzură și legătură, anrobatelor bituminoase pentru stratul de bază;

tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;

tabelului 16 - pentru mixturile asfaltice poroase.
3.1.5. Conținutul optim de liant se stabileşte prin studii preliminare de laborator, de
către un laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinând cont de
recomandările din tabelul 17. În cazul în care, din studiul de rețetă rezultă un dozaj
optim de liant în afara limitei din tabelul 17, acesta nu va putea fi acceptat decât cu
aprobarea proiectantului şi a inginerului.
3.1.6. Valorile minime pentru conținutul de liant la efectuarea studiilor preliminare de
laborator în vederea stabilirii conținutului optim de liant, sunt prezentate în tabelul 17
3

au în vedere o masă volumică medie a agregatelor de 2.650 kg/m . Pentru alte valori
ale masei volumice a agregatelor, limitele conținutului de bitum se calculează prin
corecția cu un coeficient a = 2.650/d, unde "d' este masa volumică reală (declarată
de producător și verificată de laboratorul antreprenorului) a agregatelor inclusiv filerul
3

(media ponderată conform fracțiunilor de agregate utilizate la compoziție), în kg/m
şi se determină conform SR EN 1097-6.
3.1.7. În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiți aditivi, aceştia se utilizează
conform agrementelor tehnice precum și reglementărilor tehnice în vigoare pe baza
unui studiu preliminar de laborator.
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Nr. crt.

Tabelul 13 - Limitele procentelor de agregate şi filer

1.

Fracțiuni
de
agregate
naturale
din
amestecul
total

Filer și
fracțiuni din
nisipuri sub
0,125 mm,

Strat de uzură

Strat de
legatură

BAPC 8

BA 11,2
BAPC
11,2

BA16
BAPC
16

BAD 22,4
BADPC
22,4
BADPS
22,4

9…18

8…16

8…15

5…10

BA 8

Strat de bază

AB 22,4
ABPC
22,4

AB 31,5
ABPC
31,5
ABPS
31,5

3…8

3…12

57…73

40…63

%

2.

3.

Filer și
fracțiunea
(0,125…4
mm), %
Agregate
naturale cu
dimensiune
a peste 4
mm,

Diferența până la 100

22…44

34…48

36…61

55…72

%
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Tabelul 14 - Zona granulometrică a mixturilor asfaltice, tip betoane asfaltice, și
anrobate bituminoase
Mărimea
ochiului
sitei
conform
SR EN
933-2,
mm

BAD 22,4
BA 8

BA 16

BADPC
22,4

AB
22,4

AB 31,5
ABPC
31,5

BAPC 8

BA 11,2
BAPC11,2

45

-

-

-

-

-

100

31,5

-

-

-

100

100

90…100

22,4

-

-

100

90…100

90…10
0

82…94

16

-

100

90…100

73…90

70…86

72…88

11,2

100

90…100

-

-

-

-

8

90…100

75…85

61…82

42…61

38…58

54…74

4

56…78

52…66

39…64

28…45

27…43

37…60

2

38…55

35…50

27…48

20…35

19…34

22…47

0,125

9…18

8…16

8…15

5…10

3…8

3…12

0,063

7…11

5…10

7…11

3…7

2…5

2…7

BAPC 16

22

BADPS
22,4

ABPC
22,4

ABPS
31,5
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Tabelul 15 - Limitele procentuale și zonă granulometrică pentru mixturi asfaltice
stabilizat
Strat de uzură

Nr.
crt.

Caracteristica

1.
1.1.

MAS
11,2

Fractiuni de agregate naturale din amestecul total
Filer şi fracțiuni din nisipuri sub 0,1 mm,
%
Filer și nisip fracțiunea 0,1

1.2.
4 mm, %
1.3.

MAS 16

Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, %

9...13

10...14

Diferenta până la
100
58...70

63...75

Granulometrie
Mărimea ochiului sitei,

2.

Treceri,%

22,4

-

100

16

100

90...100

11,2

90...100

71...81

8

50...65

44...59

4

30...42

25...37

2

20...30

17...25

0,125

9...13

10...14

0,063

8...12

9...12

Tabelul 16 - Zona granulometrică a mixturilor asfaltice poroase MAP*
Site cu ochiuri pătrate,mm

Treceri, %

22.4

100

16

90...100

2

8...12

0,063

2...4

*Limitele sunt orientative, se va urmări respectarea condițiilor din tabelele 19 și
23.

23

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:30
Proiectant

Tabelul 17 – Conținutul optim de liant
Conținut de liant, min. %
Tipul stratului

Tipul mixturii asfaltice

în mixtură

MAS11,2

6,0

MAS16

5,9

BA11,2, BAPC11,2

6.0

BA16, BAPC 16

5,7

MAP 16

4

Legătura (binder)

BAD 22,4, BADPC22,4,
BADPS22,4

4,2

Bază

AB22,4, ABPC22,4,
AB31,5, ABPC31,5,
ABPS31,5

4,0

Uzură (rulare)

3.1.8. În cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza
conform agrementelor tehnice și reglementarilor tehnice în vigoare pe baza unui
studiu preliminar de laborator.
3.1.9. Raportul de încercare pentru stabilirea compozitției optime a mixturii asfaltice
(dozaj) va include rezultatele încercărilor efectuate conform art. 3.1.10, pentru cinci
conținuturi diferite de liant.
3.1.10. Stabilirea compoziției mixturilor asfaltice în vederea elaborării dozajului de
fabricație se va face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Dozajul 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 funcție de curba granulometrica aleasă;

validarea dozajului optim pe baza testelor inițiale de tip conform tabelului
31 nr.crt.1.
Un nou studiu de dozaj se realizează obligatoriu de fiecare dată când apare
măcar una din situațiile următoare: schimbarea sursei sau a tipului de liant,
schimbarea sursei de agregate, schimbarea tipului mineralogic al filerului,
schimbarea aditivilor.
3.1.11. Validarea în productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu, prin
transpunerea dozajului pe stație și verificarea caracteristicilor acesteia conform
tabelului 31, nr. crt.2.
3.1.12. Mixtura asfaltică va fi însotită de declarația de performanță, marcaj de
conformitate CE și, după caz, certificatul de conformitate a controlului producției în
fabrică sau rapoarte de încercare prin care să se certifice calitatea materialului,
eliberate de un laborator acreditat/autorizat.
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3.2. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE
3.2.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe corpuri
de probă confecționate din mixturi asfaltice preparate în laborator pentru stabilirea
dozajelor optime (încercări inițiale de tip) și pe probe prelevate de la malaxor sau de
la aşternere pe parcursul execuției, precum şi din straturile îmbrăcăminții gata
executate.
3.2.2. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuției lucrărilor,
precum și din stratul gata executat, se efectuează conform SR EN 12697-27.
3.2.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic
trebuie să se încadreze în limitele din tabelele 18, 19, 20 și 21.
3.2.4. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determină conform SR EN
12697-6 şi SR EN 12697-34 şi vor respecta condițiile din tabelul 18.
Absorbția de apă se va efectua conform metodei din ANEXA nr. 1B.
Sensibilitatea la apă se determină conform SR EN 12697–12 metoda A şi SR
EN 12697-23 și va respecta condițiile din tabelul 18.
Tabelul 18 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin încercări pe
cilindrii Marshall

Nr. crt.

Caracteristici pe epruvete cilindrice tip
Marshall

1.
2.
3.
4.

Tipul
mixturii
asfaltice

Beton asfaltic
Mixtură asfaltică
poroasă
Beton asfaltic
deschis
Anrobat
bituminous

Stabilitate
S,la 60°C,
kN

Indice
de
curgere
mm

Raport
S/I,
min.
kN/mm

6,5...13

1,5...4,0

1,6

1,5...5,0

min.80

5,0...15

1,5...4,0

2,1

-

min.60

5,0...13

1,5...4,0

1,2

6,5...13

1,5...4,0

1,6

Absorbția
Sensibilitate
de apă
% vol.
la apă,%

1,5...6,
0
1,5...6,
0

min.80
min.80

3.2.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin
încercări dinamice se vor încadra în valorile limită din tabelele 19, 20, 21, 22 și 23.
Încercările dinamice care se vor efectua în vederea verificării caracteristicilor
fizico- mecanice ale mixturilor asfaltice sunt următoarele :
Rezistența la deformații permanente (încercarea la compresiune
ciclică și încercarea la ornieraj) reprezentată prin:
•
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 deformație și adâncimea făgaşului, determinate prin încercarea
de ornieraj pe epruvete confecționate în laborator conform SR EN 12697-33
sau prelevate prin tăiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 1269722, dispozitiv mic în aer, procedeul B;
Rezistența 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;
GALETAR
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Nr.
crt.

cilindrice din mixtură asfaltică, conform SR EN 12697-26, anexa C;
Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete
confecționate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.
Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzură determinate prin
încercări dinamice

1.
1.1.

Mixtură asfaltică pentru
stratul de uzură / clasă
tehnică drum
I-II
III-IV

Caracteristică

Caracteristici pe cilindrii confectionați la presa giratorie
Volum de goluri la 80 giratii , % maxim

5,0

6,0

20 000

30 000

1,0

2,0

Rezistența la deformații permanente (fluaj
dinamic)

1.2.

- deformația la 50 °C, 300 kPa și 10000
impulsuri,
µ m/m, maxim
- viteza de deformație la 50 °C, 300 kPa și
10000 impulsuri,µm/m/ciclu, maxim

1.3.
2.

Modulul de rigiditate la 20°C, 124ms, MPa,
4200
4000
minim
Caracteristici pe plăci confecționate în laborator sau pe carote din
îmbrăcăminte
Rezistența la deformații permanente, 60 °C
(ornieraj)
- viteza de deformație la ornieraj, mm/1000

2.1.

cicluri maxim
- adâncimea făgaşului, % din grosimea inițială
a probei, maxim

26
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Nr. crt.

Tabelul 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legătură determinate prin
încercări dinamice

Caracteristică

0

1

1.

Mixtură asfaltică
pentru stratul de
legătură / clasă
tehnică drum
I-II

III-IV

2

3

Caracteristici pe cilindrii confectionați la presa giratorie

1.1.

Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim

1.2.

Rezistența la deformații permanente (fluaj
dinamic) deformația la 40 °C, 200 kPa și
10000 impulsuri,
µm/m, maxim
- viteza de deformație la 40 °C, 200 kPa
și 10000 impulsuri, µm/m/ciclu, maxim

9,5

10,5

20 000

30 000

2,0

3,0

1.3.

Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms, MPa,

5000

4500

1.4.

Rezistența la oboseală, proba cilindrică
solicitată la întindere indirectă : Număr minim
de cicluri

400 000

300 000

2.

Rezistența la oboseală, epruvete
trapezoidale sau prismatice ε6 10-6, minim

150

100
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Nr.
crt.

Tabelul 21 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bază determinate prin
încercări dinamice

1.

Mixtură asfaltică
pentru stratul de bază
/ clasă tehnică drum

Caracteristică

I-II

Caracteristici pe cilindrii confectionați la presa giratorie

1.1.

Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim

1.2.

Rezistenta la deformații permanente (fluaj
dinamic)
- deformația la 40 °C, 200 kPa și 10000
impulsuri, µm/m, maxim
- viteza de deformație la 40°C, 200 kPa şi 10000
impulsuri, µm/m/ciclu, maxim

1.3

1.4

2.

III-IV

Modulul de rigiditate la 20 °C, 124 ms,
MPa, minim
Rezistența la oboseală, proba cilindrică
solicitată la întindere indirectă : Număr
0

9

10

20 000

30 000

2,0

3,0

6000

5600

500 000

400 000

150

100

minim de cicluri până la fisurare la 15 C
Rezistența la oboseală, epruvete
trapezoidale sau prismatice ε6 10-6, minim

Notă: Valorile modulilor de rigiditate determinați în laborator, sunt stabiliți ca
nivel de performanță minimală pentru mixturile analizate în condiții de laborator. La
proiectarea structurilor rutiere se utilizează valorile de elasticitate dinamică din
reglementările tehnice în vigoare privind dimensionarea structurilor suple și
semirigide.
3.2.6. În cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură stabilizată,
aceasta va îndeplini condițiile din tabelele 19 și 22, volumul de goluri se va determina
prin metoda densităților aparente și maxime astfel cum sunt precizate în SR EN
12697-8.
3.2.7. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor
confecționa conform specificațiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe
fiecare parte a epruvetei.
Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determină conform SR EN 126978. Sensibilitatea la apă se determină conform SR EN 12697-12, metoda A.
Testul Shellenberg se efectuează conform SR EN 12697-18.
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Tabelul 22- Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate
Nr.
crt.

Caracteristica

1

Volum de goluri pe cilindri Marshall, %

3...4

2

Volum de goluri umplut cu bitum, %

77...83

3

Test Shellenberg, %, maxim

0,2

4

Sensibilitate la apă, % minim

80

În cazul în care mixtura pentru stratul de uzură va fi o mixtură poroasă, aceasta
va îndeplini condițiile din tabelele 18 și 23.
Tabelul 23 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase
Nr.
crt.
1
2

Caracteristica
Volum de goluri pe cilindri Marshall, %
minim
Pierdere de material, SR EN 12697-17,%
maxim

12 - 20
30

3.3. CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE
3.3.1. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
-

gradul de compactare şi absorbția de apă – tabel 24

-

rezistența la deformații permanente – tabel 19

-

elementele geometrice ale stratului executat – tabel 25

-

caracteristicile suprafeței îmbrăcămintilor bituminoase executate – tabel 26

Gradul de compactare și absorbția de apă
3.3.2. 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 confecționa conform specificațiilor SR EN 1269730 pentru toate tipurile de mixturi asfaltice abordate în prezentul caiet de sarcini, cu
excepția mixturilor asfaltice tip MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare
parte a epruvetei.
3.3.3. Densitatea aparentă a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote
prelevate din stratul gata executat sau prin măsurători în 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.
3.3.4. Încercările de laborator efectuate pentru verificarea compactării constau în
GALETAR
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sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.
3.3.5. Condițiile tehnice pentru absorbția de apă şi gradul de compactare al straturilor
din mixturi asfaltice, cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile
din tabelul 24.
Tabelul 24 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice
Grad de
compactare,

Tipul stratului

Absorbție de
apă, % vol.

1

Mixtură asfaltică stabilizată

2…6

2

Mixtură asfaltică poroasă

3

Beton asfaltic

2…5

97

4

Beton asfaltic deschis

3…8

96

5

Anrobat bituminous

2…8

97

Nr.
crt.

-

% minim
97
97

Rezistența la deformații permanente
3.3.6. Rezistența la deformatii permanente a stratului de uzură executat din mixturi
asfaltice se verifică pe minim două carote cu diametrul de 200 mm prelevate din
stratul executat, la cel putin două zile după aşternere.
3.3.7. Rezistența la deformații permanente pe carote se măsoară prin determinarea
vitezei de deformație la ornieraj şi adâncimea făgaşului, la temperatura de 60 °C,
conform SR EN 126973.3.8. Valorile admisibile pentru aceste caracteristici, sunt prezentate în tabelul 19.
Elemente geometrice
3.3.9. Elementele geometrice, condițiile de admisibilitate și abaterile limită locale
admise la elementele geometrice sunt cele prevăzute în tabelul 25.
3.3.10. 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 față de grosimea prevazută în proiect
pentru fiecare strat.
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Tabelul 25 - Elementele geometrice şi abaterile-limită pentru straturile
bituminoase executate

Nr.
crt.

Elemente geometrice

0

1

1

Grosimea minimă a
stratului compactat,
conform SR EN 1269736:
-strat de uzură:
-strat de legătură
-strat de bază 22,4
-strat de bază 31,5

2

Lățimea părții carosabile:

Conditii de
admisibilitate

Abateri limită locale
admise la elementele
geometrice

2

4,0 cm
5,0 cm
6,0 cm
8,0 cm

Profil
transversal
proiectat

3

- nu se admit abateri în
minus față de
grosimea minimă
prevăzută în proiect
pentru fiecare strat

± 20 mm

Profilul transversal

sub formă
acoperiș conform
STAS 863
-în curbe și zone aferente
pantă unică
-cazuri speciale
-în aliniament

3

4

Profil longitudinal, în
cazul drumurilor noi,
declivitate, % maxim*:
-autostrăzi
-drumuri nationale

conform STAS
863

± 5,0 mm față de cotele
profilului adoptat

± 5,0 mm față de cotele
profilului proiectat, cu
condiția respectării
pasului de proiectare
adoptat

* Declivități mai mari pot fi prevăzute numai cu acordul inginerului și asigurarea
măsurilor de siguranță a circulației.
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Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice
3.3.11. Caracteristicile suprafeței straturilor executate din mixturi asfaltice și condițiile
tehnice care trebuie să fie îndeplinite sunt conform tabelului 26.
3.3.12. Determinarea caracteristicilor suprafeței straturilor executate din mixturi
asfaltice se efectuează, pentru:
strat uzură (rulare) – cu minim 15 zile înainte de recepția la terminarea
lucrărilor şi la sfârșitul perioadei de garanție;
strat de legătură şi strat de bază – înainte de aşternerea stratului următor
(superior).
Tabelul 26 - Caracteristicile suprafeței straturilor bituminoase

Nr. crt.

Caracteristică

0

1

Strat
1

Planeitatea în profil
longitudinal, prin
măsurarea cu
echipamente omologate
Indice de planeitate, IRI,
m/km:
drumuri de clasă tehnică
I...II
drumuri de clasă tehnică III
drumuri de clasă tehnică IV
drumuri de clasă tehnică V

Condiții de
admisibilitate
Uzură

Legătura

(rulare)

bază

2

3

≤ 1,5
≤ 2,0
≤ 2,5
≤ 3,0

32

≤2,5

Metoda de
încercare

4

Reglementări
tehnice în vigoare
privind măsurarea
indicelui de
planeitate.
Măsurătorile se vor
efectua din 10 în 10
m iar în cazul
sectoarelor cu
denivelări mari se
vor determina
punctele de maxim.
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Continuare tabel 26
Condiții de
Caracteristică
Nr. crt.

admisibilitate

Strat

Uzură
(rulare)

0

1

2

2

Planeitatea în profil
longitudinal, sub dreptarul de
3m
Denivelări admisibile, mm:
drumuri de clasă tehnică I şi
II drumuri de clasă tehnică
III
drumuri de clasă tehnică
IV...V

≤3,0

Legătura
baza
3

Metoda de
încercare

4

≤4,0

SR EN 13036-7

±1,0

SR EN 13036-8

≤4,0
≤5,0

Planeitatea în profil
3
4

4.1.

4.2.

±1,0

transversal, mm/m

Rugozitatea suprafetei
Aderenta suprafeței.
Încercarea cu
pendul (SRT) - unităti PTV
drumuri de clasă tehnică I...II
drumuri de clasă tehnică III
drumuri de clasă tehnică
IV ...V

≥80

Adâncimea medie a
macrotexturii, metoda
volumetrică MTD, adâncime
textura, mm:
drumuri de clasă tehnică I...II
drumuri de clasă tehnică III
drumuri de clasă tehnică
IV ...V

≥1,2

-

SR EN 13036-4

≥75
≥70

SR EN 13036-1

≥0,8
≥0,6

33

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:30
Proiectant

Continuare tabel 26
Condiții de
admisibilitate

Nr. crt.

Caracteristică

Strat

Uzură
(rulare)

Legătura
baza

0

1

2

3

4.3

Adâncimea medie a
macrotexturii, metoda
profilometrică MPD,
adâncime medie profil
exprimată în coeficient
de frecare (µGT):
drumuri de clasă tehnică
I...II
drumuri de clasă
tehnică III
drumuri de clasă
tehnică IV-V

5

Omogenitate.Aspectul
suprafeței

≥0,67

Metoda de
încercare

4

AND 606

≥0,62
≥0,57

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, apariția făgaşelor și se face cu echipamente electronice
omologate sau metoda şablonului.
Pentru verificarea rugozității se vor determina atât aderența prin metoda cu
pendulul SRT cât și adâncimea medie a macrotexturii.
Aderența suprafeței se determină cu aparatul cu pendul alegând 3 sectoare
reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secțiuni situate la
distanța de 5…10 m între ele, pentru care se determină rugozitatea, în puncte
situate la un metru de marginea părții carosabile (pe urma roții) și la o jumătate de
metru de ax (pe urma roții). Determinarea adâncimii macrotexturii se face în
aceleaşi puncte în care s-a aplicat metoda cu pendul.
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CAPITOLUL IV - PREPARAREA ȘI PUNEREA ÎN OPERĂ A MIXTURILOR
ASFALTICE
4.1. PREPARAREA ȘI TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE
4.1.1. Mixturile asfaltice se prepară în instalații prevăzute cu dispozitive de
predozare, uscare, resortare și dozare gravimetrică a agregatelor naturale, dozare
gravimetrică sau volumetrică a bitumului şi filerului, precum și dispozitiv de malaxare
forțată a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea funcționării instalațiilor de
producere a mixturii asfaltice se face în mod periodic de către personal de
specialitate conform unui program de întreținere specificat de producătorul
echipamentelor și programului de verificare metrologic al dispozitivelor de măsura și
control.
Certificarea conformitații instalației privind calitatea fabricației şi condițiile de
securitate, se va efectua cu respectarea procedurii PCC 019.
Controlul producției în fabrică se face conform SR 13108-21.
4.1.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului şi ale mixturii asfaltice la
ieşirea din malaxor se stabilesc în funcție de tipul liantului, conform tabelului 27 (sau
confom specificațiilor producătorului), cu observația că temperaturile maxime se
aplică în toate punctele instalației de asfalt şi temperaturile minime se aplică la livrare.
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.
Tabelul 27 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Tip
bitum

Bitum

Agregate

Betoane
asfaltice

Mixturi
asfaltice
stabilizate

Mixturi
asfaltice
poroase

Mixtura asfaltică la ieşirea din malaxor
Temperatura, ° C
35-50

150-170

140-190

150-190

160-200

150-180

50-70

150-170

140-190

140-180

150-190

140-175

70-100

150-170

140-190

140-180

140-180

140-170
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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.
4.1.3. Temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor trebuie reglată astfel încât
în condițiile concrete de transport (distanță și mijloace de transport) și condițiile
climatice să fie asigurate temperaturile de aşternere şi compactare conform tabel 28.
4.1.4. Se interzice încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului peste valorile
specificate în tabelul 27, în scopul evitării modificării caracteristicilor liantului, în
procesul tehnologic.
4.1.5. Trebuie evitată încălzirea prelungită a bitumului sau reîncălzirea aceleiaşi
cantități de bitum de mai multe ori. Dacă totuşi din punct de vedere tehnologic nu a
putut fi evitată reîncălzirea bitumului, atunci este necesară determinarea penetrației
acestuia. Dacă penetrația bitumului nu este corespunzătoare se renunță la utilizarea
lui.
4.1.6. Durata de malaxare, în funcție de tipul instalației, trebuie să fie suficientă
pentru realizarea unei anrobări complete şi uniforme a agregatelor naturale și a
filerului cu liantul bituminos.
4.1.7. 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 și uscate.
4.1.8. Mixtura asfaltică preparată cu bitum modificat cu polimeri se transportă
obligatoriu cu autobasculante cu bena termoizolantă și acoperită cu prelată.
4.1.9. Fiecare transport va fi însoțit de documente de conformitate conform legislației
în vigoare (incluzand bon de cântar care va avea înscris pe langa cantitate și
următoarele date: temperatura mixturii la plecarea mijlocului de transport din stația
de producție, ora plecării, traseul pe care urmează să-l parcurgă și punctul de lucru
pe care-l deservește).
4.2. LUCRĂRI PREGĂTITOARE
Pregătirea stratului suport înainte de punerea în operă a mixturii asfaltice
Înainte de aşternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curătat, iar dacă este
cazul se remediază și se reprofilează. Materialele neaderente, praful şi orice poate
afecta legătura între stratul suport şi stratul nou executat trebuie îndepărtat.
În cazul stratului suport din macadam, acesta se curătă şi se mătură.
În cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparațiile se realizează
conform prevederilor reglementarilor tehnice în vigoare privind prevenirea și
remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere moderne.
Când stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita
contaminarea suprafeței acestuia cu impurități datorate traficului. În cazul în care
acest strat nu se protejează sau nu se acoperă imediat cu stratul următor se
impune curățarea prin periere mecanică şi spălare.
După curățare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie să fie
conform proiectului de execuție.
În cazul în care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi
asfaltice existente, aducerea acestuia la cotele prevăzute în proiectul de execuție
se realizează, după caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtură
asfaltică, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de execuție.
Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelaşi tip de mixtură ca şi GALETAR
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stratul superior. Grosimea acestora va fi determinată funcție de preluarea
denivelărilor existente.
4.3. AMORSAREA
La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorsează stratul
suport şi rosturile de lucru cu o emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă.
Amorsarea se va face pe o suprafață curată și uscată și se realizează uniform
cu un dispozitiv special care poate regla cantitatea de liant pe metru pătrat în
funcție de natura stratului suport. După amorsare se așteaptă timpul necesar
pentru ruperea emulsiei bituminoase.
Caracteristicile emulsiei trebuie să fie de așa natură încât ruperea să fie
efectivă înaintea așternerii mixturii bituminoase.
În funcție de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasă după
aplicarea amorsajului trebuie să fie de (0,3...0,5) kg/m2.
4.4. AŞTERNEREA MIXTURII ASFALTICE
4.4.1. Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de
o

minim 10 C, pe o suprafață uscată.
4.4.2. În cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri aşternerea se face
o

la temperaturi ale stratului suport și temperatura exterioară de minim 15 C, pe o
suprafată uscată.
4.4.3. Lucrările se întrerup pe vânt puternic sau ploaie şi se reiau numai după
uscarea stratului suport.
4.4.4. Aşternerea mixturilor asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu
repartizatoare – finisoare prevăzute cu sistem de nivelare încălzit care asigură o
precompactare, cu exceptia lucrărilor în spații înguste în care repartizatoarele finisoarele nu pot efectua această operație. Mixtura asfaltică trebuie aşternută
continuu, în grosime constantă, pe fiecare strat şi pe toată lungimea unei benzi
programată a se executa în ziua respectivă. 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 conformității echipamentelor
de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu respectarea procedurii
PCC 022.
4.4.5. În cazul unor întreruperi accidentale care conduc la scăderea temperaturii
mixturii asfaltice rămasă necompactată aceasta va fi îndepărtată. Această operatie
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 4.4.13.
4.4.6. Mixturile asfaltice trebuie să aibă la aşternere şi compactare, în funcție de tipul
liantului, temperaturile prevăzute în tabelul 28. Măsurarea temperaturii va fi efectuată
în masa mixturii, în buncărul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate
în SR EN 12697- 13.
4.4.7. În cazul utilizării aditivilor pentru mărirea lucrabilității mixturilor asfaltice la
temperaturi scăzute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic și specificațiile
tehnice ale producătorului.
Pentru mixtura asfaltică stabilizată, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari
decât cele prevăzute în tabelul nr. 28.
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Tabelul 28 - Temperaturile mixturii asfaltice la aşternere și compactare
Temperatura mixturii
Temperatura
mixturii asfaltice
Tipul liantului

o

la aşternere C,
min.

o

asfaltice la compactare C,
min.
început

sfârşit

Bitum rutier:
35/50

150

145

110

50/70

140

140

110

70/100

140

135

100

25/55

165

160

120

45/80

160

155

120

40/100

155

150

120

Bitum modificat cu
polimeri:

4.4.8. Aşternerea se va face pe întreaga lățime a căii de rulare, ceea ce impune
echiparea repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare şi precompactare de lungime
corespunzătoare.
4.4.9. Grosimea maximă a mixturii aşternute printr-o singură trecere este cea fixată
de proiectant, dar nu poate fi mai mare de 10 cm.
4.4.10. Viteza optimă de aşternere se va corela cu distanța de transport şi
capacitatea de fabricație a stației, pentru a se evita total întreruperile în timpul
execuției stratului şi apariției crăpăturilor / fisurilor la suprafața stratului proaspăt
aşternut. Funcție de performanțele finisorului, viteza la aşternere poate fi de 2,5...4
m/min.
4.4.11. În buncărul utilajului de aşternere, trebuie să existe în permanentă suficientă
mixtură, necesară pentru a se evita o răspândire neuniformă a materialului.
4.4.12. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenție 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 inclusiv zona benzii de
încadrare (acostament), se taie la toate straturile asfaltice, de baza, de legatura sau
de uzura pe toata grosimea stratului, astfel încat sa rezulte o muchie vie verticala.
În cazul rostului longitudinal, când benzile adiacente se execută în aceeaşi zi,
tăierea nu mai este necesară, cu excepția stratului de uzură.
Rosturile de lucru longitudinale şi transversale ale stratului de uzură se vor
decala cu minimum 10 cm față de cele ale stratului de legătură, cu alternarea lor.
Atunci când există și strat de bază bituminos sau din materiale tratate cu liant
hidraulic, rosturile de lucru ale straturilor se vor executa întrețesut.
GALETAR
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al drumului se va face după decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime
variabilă în funcțe de grosimea noului strat, astfel încât să se obțină 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 prin amorsarea suprafeței, urmată de
aşternerea și compactarea noii mixturi asfaltice, până la nivelul superior al ambelor
straturi (nou şi existent).

4.4.14. Stratul de bază va fi acoperit imediat cu straturile îmbrăcămintei bituminoase,
nefiind lăsat neprotejat sub trafic.
4.4.15. Având în vedere porozitatea mare a stratului de legătură, realizat din beton
asfaltic deschis, acesta nu se va lăsa neacoperit. Este recomandat ca stratul de
binder să fie acoperit înainte de sezonul rece, pentru evitarea apariției unor degradări
structurale.
4.5. COMPACTAREA MIXTURII ASFALTICE
4.5.1. Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii
corespunzătoare, care să asigure caracteristicile tehnice și gradul de compactare
prevăzute pentru fiecare tip de mixtură asfaltică și fiecare strat în parte.
Operația de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizează
cu compactoare cu rulouri netede, cu sau fără dispozitive de vibrare, şi/sau
compactoare cu pneuri, prevăzute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel încât să
se obțină gradul de compactare conform tabelului 24. Certificarea conformității
compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.
4.5.2. Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut, se execută un sector
GALETAR
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de performantele acestora, tipul și grosimea straturilor executate.
Sectorul experimental se realizează înainte de începerea aşternerii stratului în
lucrare, utilizând mixturi asfaltice preparate în conditii similare cu cele stabilite pentru
producția curentă.
4.5.3. 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 și a normativului indicativ AND 605.
4.5.4. Metoda de compactare propusă va fi considerată satisfăcătoare dacă, pe
sectorul de probă, se obține gradul de compactare minim menționat la tabelul 24.
Pentru obținerea gradului de compactare prevăzut, numărul minim de treceri
recomandat pentru compactoarele uzuale este cel menționat în tabelul 29.
La compactoarele dotate cu sisteme de măsurare a gradului de compactare în
timpul lucrului, se va ține seama de valorile afişate la postul de comandă.
Compactarea se va executa pe fiecare strat în parte.
Tabelul 29 - Compactarea mixturilor asfaltice. Număr minim de treceri
Ateliere de compactare
A
Tipul stratului

B

Compactor cu
pneuri

Compactor cu
rulouri

Compactor cu
rulouri

de 160 kN

netede de 120 kN

netede de 120 kN

Număr de treceri minime
Strat de uzură

10

4

12

Strat de
legătură

12

4

14

Strat de bază

12

4

14

4.5.5. 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 face 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 și nu se vor îndepărta
mai mult de 50 m în spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, în
special în lungul bordurilor, în jurul gurilor de scurgere sau ale căminelor de vizitare,
se compactează cu compactoare mai mici, cu plăci vibrante sau cu maiul mecanic.
4.5.6. Suprafața stratului se controlează în permanență, iar micile denivelări care
apar pe suprafața stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate după prima
trecere a rulourilor compactoare pe toată lățimea benzii.

CAPITOLUL V - CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR
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5.1. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE EXECUTIE
Controlul calității lucrărilor de execuție a straturilor de uzură, de legătură și de
bază din mixturi asfaltice se efectuează conform prevederilor normativului indicativ
AND 605.
5.2. CONTROLUL CALITĂȚII MATERIALELOR
Controlul calității materialelor din care se compune mixtura asfaltică se va
efectua conform prevederilor prezentului normativ, atat în etapa inițiala, cat și pe
parcursul execuției, conform capitolului II și art. 3.1.10 din capitolului III și vor fi
acceptate numai acele materiale care satisfac cerințele prevazute în acest caiet de
sarcini.
5.3. CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PREPARARE A MIXTURII
ASFALTICE
5.3.1. Controlul reglajului instalației de preparare a mixturii asfaltice:
- funcționarea corectă a dispozitivelor de cântărire sau dozare volumetrică: la

începutul fiecărei zile de lucru;
- funcționarea corectă a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
5.3.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea în malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate și încălzite la ieşirea din uscător:

permanent;

- temperatura mixturii asfaltice la ieşirea din malaxor: permanent.
5.3.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:
- pregătirea stratului suport: zilnic, la începerea lucrării pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la aşternere și compactare: cel puțin de

două ori pe zi la compactare cu respectarea metodologiei impuse de SR
EN12697-13;

- modul de execuție a rosturilor: zilnic;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, număr de treceri): zilnic.
5.3.4. Verificarea respectării compoziției mixturii asfaltice conform amestecului
prestabilit (dozajul de referintă) se va face în felul următor:
- 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 de câte ori se observă o calitate necorespunzătoare a mixturilor
asfaltice;
- conținutul minim obligatoriu de materiale concasate: la începutul fiecărei zile
de lucru;
- compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică conform SR EN

12697-2 şi conținutul de bitum conform SR EN 12697-1) prin extracții, pe probe
de mixtură prelevate de la malaxor și aşternere: zilnic.

5.3.5. Verificarea calității mixturii asfaltice, se va face prin analize efectuatuate de un
GALETAR
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- compoziția mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă compoziției stabilite

prin studiul preliminar de laborator;

- caracteristici fizico-mecanice cate trebuie să se încadreze în limitele din

prezentul caiet de sarcini (tabelul 31).

- volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuției pe epruvete

Marshall şi se va raporta la limitele din tabelele 22 și 23, în funcție de tipul
mixturii asfaltice preparate.

- abaterile compoziției mixturilor asfaltice față de amestecul de referință

prestabilit (dozaj) sunt indicate în tabelul 30.

Tabelul 30 - Abateri față de dozajul optim
Abateri admise față de dozajul optim, în valoare absolută %

Agregate
Treceri pe sita
de, mm

31,5

±5

22,4

±5

16

±5

11,2

±5

8

±5

4

±4

2

±3

0,125

±1,5

0,063

±1,0

Bitum

±0,2
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5.3.6. Tipurile de încercări şi frecvența acestora, în functie de tipul de mixtură și clasa
tehnică a drumului sunt prezentate în tabelul 31, în corelare cu SR EN 13108-20.
Tabelul 31 - Tipul și frecvența încercărilor realizate pe mixturi asfaltice

Nr
crt.

Natura
controlului/încercării
şi frecvența încercării

Caracteristici
verificate şi limite
de încadrare

Tipul mixturii asfaltice

0

1

2

3
Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului de
uzură, de legătură şi de bază

Încercări inițiale de tip

1.

(validarea în
laborator)

cu exceptia mixturilor
Conform tabel 18

asfaltice stabilizate

Conform tabel 19

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului
de uzură, cu exceptia
mixturilor poroase, pentru
clasa tehnică a
drumului I, II, III, IV.

Conform tabel 20
şi 21

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului
de legătură şi de bază,
conform prevederilor din
acest caiet
de sarcini pentru clasa
tehnică
a drumului I, II, III, IV.
Mixturile asfaltice indiferent

Conform tabel 22

de clasa tehnică a drumului.

Conform tabel 23

Mixturile asfaltice poroase
indiferent de clasa tehnică a
drumului.

43

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:30
Proiectant

Continuare tabel 31

Nr
crt.

Natura
controlului/încercării
şi frecvența încercării

Caracteristici
verificate şi limite
de încadrare

Tipul mixturii asfaltice

0

1

2

3

Idem punctul 1

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

Compoziția mixturii
conform art. 17.4 şi
17.5

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

Compozitia mixturii
conform art. 17.4 şi
17.5

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

Caracteristici fizicomecanice pe
epruvete Marshall
conform tabel 18

Toate tipurile de mixturi
asfaltice destinate stratului
de uzură, de legătură şi de
bază cu exceptia mixturilor
asfaltice stabilizate.

Conform tabel 22

Mixturi asfaltice stabilizate

2.

Încercări initiale de
tip (validarea în
productie)

Verificarea
caracteristicilor
mixturii asfaltice
prelevate în timpul
execuției:

3.

Frecvența:
1/400 tone mixtură
asfaltică fabricată
sau 1/700 tone
mixtură fabricată în
cazul stațiilor cu
productivitate mai
mare de 80 to/oră,
dar cel puțin o dată
pe zi.
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Continuare tabel 31

Nr
crt.

Natura
controlului/încercării
şi frecvența încercării

Caracteristici
verificate şi limite
de încadrare

Tipul mixturii asfaltice

0

1

2

3

Caracteristici fizicomecanice pe
epruvete Marshall
conform tabel 18 şi
volum de goluri pe
cilindri

Mixturi asfaltice poroase

Marshall – tabel 23

Verificarea calității
stratului executat:
4.

-verificare pentru fiecare
10.000 m2 executați;
- min. 1/lucrare, în cazul
lucrărilor cu suprafata
mai mică de 10.000 m2

Conform
tabel 24
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Toate tipurile de
mixtură asfaltică
pentru stratul de
uzură, de legătură și
de bază
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Continuare tabel 31

Nr.
crt.

Natura
controlului/încercării şi
frecvența încercării

Caracteristici
verificate şi limite
de încadrare

Tipul mixturii asfaltice

0

1

2

3

5.

Verificarea rezistenței
stratului la deformații
permanente pentru stratul
executat:
- verificare pentru fiecare
10.000 m2 executați;
- min. 1/lucrare, în cazul
lucrărilor cu suprafată mai
mică de 10.000 m2

Conform tabel 19
pentru rata de
ornieraj şi/sau
adâncime făgaş,
cu respectarea
art. 9.6 şi 9.7

6.

Verificarea modului de
rigiditate:
- verificare pentru fiecare
10.000 m2 executați;
- min. 1/lucrare, în cazul
lucrărilor cu suprafată mai
mică de 10.000 m2

Conform tabel
21

Strat de bază

7.

Verificarea elementelor
geometrice ale statului
executat

Conform tabel
25

Toate straturile
executate

46

Toate tipurile de
mixtură asfaltică
destinate stratului
de uzură, pentru
drumurile de clasă
tehnică I, II şi III,
IV.

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:30
Proiectant

Continuare tabel 31

Nr.
crt.

Natura
controlului/încerc
ării şi frecventa
încercării

Caracteristici
verificate şi limite
de încadrare

Tipul mixturii
asfaltice

0

1

2

3

Conform tabel 26

Toate straturile
executate

8.

9.

Verificarea
Suprafeței stratului
executat

Verificări suplimentare în
situatii cerute de comisia
de recepție (inginer):
- 1 set carote pentru

Conform solicitării comisiei de receptie

fiecare solicitare

5.4. CONTROLUL CALITĂȚII STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURI
ASFALTICE
5.4.1. Verificarea calității stratului se efectuează prin prelevarea de epruvete,
conform SR EN 12697-29, astfel:
- carote ≤ 200 mm pentru determinarea rezistenței la ornieraj;
- carote ≤ 100 mm sau plăci de min.( 400 x 400) mm sau carote de ≤ 200 mm

(în suprafață echivalentă cu a plăcii menționate anterior) pentru determinarea
grosimii straturilor, a gradului de compactare și absorbției de apă, precum și,
la cererea inginerului, a compoziției.
Epruvetele se prelevează în prezenta delegatului antreprenorului, al inginerului,
la aproximativ 1 m de la marginea părții carosabile, încheindu-se un proces verbal,
în care se va nota grosimea straturilor prin măsurarea cu o riglă gradată.
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de către
antreprenor şi inginer din sectoarele cele mai defavorabile.
5.4.2. Verificarea compactării stratului, se efectuează prin determinarea gradului de
compactare în situ, prin încercări nedistructive sau prin încercări de laborator pe
carote.
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Încercările de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactării
constau în determinarea densității aparente şi a absorbției de apă, pe plăcute
(100x100) mm sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.
Rezultatele obținute privind compactarea stratului trebuie să se încadreze în
limitele din tabelul 24.
5.4.3. Alte verificari, în caz de litigiu, constau în măsurarea grosimii stratului şi a
compoziției (granulometrie conform SR EN 12697-2 şi conținut de bitum solubil
conform SR EN 12697- 1).
5.5. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE
5.5.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului şi a uniformității suprafeței,
constă în:
verificarea îndeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport şi
fundatie, conform prevederilor STAS 6400;
verificarea grosimii stratului, în functie de datele înscrise în rapoartele de
încercare întocmite la încercarea probelor din stratul de bază executat, iar la
aprecierea comisiei de recepție, prin maximum două sondaje pe kilometru,
efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat;
verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calității
îmbrăcămintii, tabel 24 și conform tabel 25;
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 față de grosimea prevăzută în proiect.
Abaterile în plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrării, cu
condiția respectării prevederilor prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea
suprafeței, abaterile admise la cotele proiectate și gradul de compactare.
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CAPITOLUL VI – RECEPȚIA LUCRĂRILOR
6.1. RECEPȚIA PE FAZE DE EXECUTIE
6.1.1. Recepția pe faze determinante (de lucrări ascunse) se efectuează conform
Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu HG
492/2018 și se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepționează s-a executat
conform proiectului și atestă condițiile impuse de AND 605 și de prezentul caiet de
sarcini.
6.1.2. În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze determinante,
în care se confirmă posibitatea trecerii execuției la faza imediat următoare.
6.1.3. Recepția pe faze determinante se efectuează de către inginer, antreprenor,
proiectant, cu participarea reprezentantului Inspecției în Construcții iar documentul
ce se încheie ca urmare a recepției va purta semnăturile factorilor participanți.
În prealabil se întocmesc procese verbale de recepție calitativă pentru diverse
faze intermediare de lucru, aceste documente fiind întocmite și semnate de inginer
și antreprenor și fiind puse la dispoziția comisiei care face recepția fazelor
determinante.
6.2. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Recepția la terminarea lucrărilor se efectueaza de către inginer conform
Regulamentului de recepție a lucrărilor în construcții şi instalații aferente acestora,
aprobat cu HGR 343/2017 cu modificările și completările ulterioare.
Comisia de recepție examinează lucrările executate în conformitate cu
documentația tehnică aprobată, proiect de executie, caiet de sarcini, precum şi
determinări necesare în vederea realizării recepției la terminarea lucrării, după cum
urmează:
verificarea elementelor geometrice – tabel 25;
-

grosimea;

-

lățimea părții carosabile;

-

profil transversal și longitudinal;

-

planeitatea suprafeței de rulare – tabel 26

-

rugozitate – tabel 26;

-

capacitate portantă- conform normativ CD 155;

-

rapoarte de încercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform
tabelului 31.
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6.3. RECEPȚIA FINALĂ
6.3.1. Recepția finală se face dupa expirarea perioadei de garanție a lucrării.
6.3.2. Pentru lucrările de ranforsare, reabilitare, precum și construcții noi de drumuri
și autostrăzi, în vederea recepției finale, antreprenorul va prezenta măsurătorile de
planeitate, rugozitate şi capacitate portantă, pentru confirmarea comportării în
exploatare a lucrărilor executate.
6.3.3. Recepția finală se va face conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de
construcții şi instalații aferente acestora, aprobat prin HGR 343/2017 cu modificările
și completările ulterioare, după expirarea perioadei de garanție.
6.3.4. La recepția finală a lucrării se va consemna modul în care s-au comportat
straturile asfaltice și dacă acestea au fost întreținute corespunzător în perioada de
garanție a întregii lucrări, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului aprobat
cu HGR 343/2017 și modificărilor și completărilor aprobate cu HG 1045/2018 și HG
1303.
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ANEXA NR. 1A (NORMATIVĂ)
Determinarea absorbției de apă
Absorbția de apă este cantitatea de apă absorbită de golurile accesibile din
exterior ale unei epruvete din mixtură asfaltică, la menținerea în apă sub vid și se
exprimă în procente din masă sau volumul inițial al epruvetei.
Aparatură
etuvă;
balanță hidrostatică cu sarcină maximă de 2 kg cu clasa de precizie III;
aparat pentru determinarea absorbției de apă alcătuit dintr-un vas de
absorbție (exsicator de vid);
 pompă de vid (trompă de apă);
 vacuummetru cu mercur;
 vas de siguranță şi tuburi de legătură din cauciuc între părțile componente.
Pompa de vid trebuie să asigure evacuarea aerului în aşa fel încât să se
realizeze o presiune scăzută de 15...20 mmHg după circa 30 minute.




Modul de lucru
Determinarea se efectuează pe epruvete sub formă de cilindri Marshall
confecționate în laborator, precum și pe plăcuțe sau carote prelevate din
îmbrăcămintea bituminoasă. Confecționarea epruvetelor se realizează conform SR
EN 12697-30. Epruvetele din îmbrăcămintea bituminoasă se usucă în aer la
temperatura de maxim 20 °C până la masă constantă.
Notă: Masa constantă se consideră când două cântăriri succesive la interval
de minim 4 ore diferă între ele cu mai putin de 0,1%.
Epruvetele astfel pregătite pentru încercare se cântăresc în aer (mu), după
care se mențin timp de 1 oră, în apă, la temperatura de 20 °C ± 1 °C, se scot din
apă, se şterg cu o tesătură umedă și se cântăresc în aer (m1) şi apoi în apă (m2).
Diferența dintre aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă
volumul inițial al epruvetei:
V=

m1 − m2
ρw

Epruvetele sunt introduse apoi în vasul de absorbție (exsicatorul de vid)
umplut cu apă la temperatura de 20 °C ± 1 °C se aşează capacul de etanşare și se
pune în funcțiune evacuarea aerului astfel ca după circa 30 minute să se obțină un
vid între 15...20 mmHg. Vidul se întrerupe după 3 ore, dar epruvetele se mențin în
continuare în apă la temperatura de 20 °C ± 1 °C timp de 2 ore la presiune
atmosferică.

52

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:30
Proiectant

Epruvetele se scot apoi din apă, se şterg cu o tesătură umedă și se cântăresc
în aer (m3) şi în apă (m4)
Diferența între aceste două cântăriri raportată la densitatea apei reprezintă
volumul final al epruvetelor:

Calcul
Absorbția de apă, exprimată în procente, se poate calcula în două moduri cu
următoarele formule:
În cazul în care volumul inițial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final
(V1):
Absorbția de apă ( A m) raportată la masa epruvetei:

Absorbția de apă (Av) raportată la volumul epruvetei:

În cazul în care volumul final (V1) este mai mare ca volumul inițial (V):
Absorbția de apă (Am) raportată la masa epruvetei:

Absorbția de apă (Av) raportată la volumul epruvetei:

În care:
mu - masa epruvetei după uscare, cântărită în aer, în grame;
m1 - masa epruvetei după 1 oră de mentinere în apă, cântărită în aer, în grame;
m2 masa epruvetei după 1 oră mentinere în apă , cântărită în apă, în grame;
m3 - masa epruvetei, după 3 ore în vid și alte 2 ore la presiune atmosferică,
cântărită în aer, în grame;
m4 - masa epruvetei după 3 ore în vid şi alte 2 ore la presiune atmosferică,
cântărită în apă, în grame;
ρw - densitatea apei, în grame pe centimetru cub, calculată cu formula:

unde t este temperature apei.
Abaterea valorilor individuale față de medie nu trebuie să fie mai mare de ±
GALETAR
0,5% (procente în valoare absolută).
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ANEXĂ - DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

I. ACTE NORMATIVE

Directiva
89/655/30.XI.1989

Privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru a
CEE (Comitetul Economic folosirea de către lucrători a
echipamentului de lucru la European) locul de muncă
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii și instalatii

HG nr. 273/1994

aferente acestora

HG 300/2006

Norme de securitate și sănătate pe șantiere

HG 668/2017

privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea
produselor pentru construcții

HG 766/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
constructii modificată și completată cu HG 675/2002 și HG
1231/2008
pentru modificarea și completarea Regulamentului de
receptie a lucrărilor de constructii şi instalatii

HG nr. 940/2006

HG nr. 1303/2007

aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
273/1994
pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii și instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr.
273/1994

HG 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr.

Legea 10/1995

privind calitatea în constructii

Legea nr. 82/1998

Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015

referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 calitatea în constructii

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea împotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006

Legea securitatii și sănătătii în muncă

Ordinul MT nr.
1297/2017

Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes
national

Ordinul MT nr.
1296/2017

Norme tehnice privind proiectarea, construirea și
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr.
1295/2017

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice

319/2006 cu modificări și completări
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Ordinul MT/MI
nr.411/1112/2000
publicat în MO
397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de închidere a
circulatiei și de instruire a restrictiilor de circulatie în vederea
executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru
protejarea drumului

OG nr. 43/1997

Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificările
completările ulterioare

OUG nr. 195/2005

Ordonanța privind protecția mediului, cu completările
ulterioar

II. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 605-2016

Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate la
cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea și
punerea în operă.

AND 606-2014

Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a
rugozitatii drumurilor cu ajutorul echipamentului
GRIPTESTER MK2

NE 022:2003

Normativ privind determinarea adezivitătii liantilor bituminoşi
la agregate.

PCC 019-2015

Procedura de inspectie tehnică a statiilor pentru prepararea
mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi

PCC 022-2015

Procedura pentru inspectia tehnică a echipamentelor pentru
punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri
şi aeroporturi

PD 177:2001

Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple şi
semirigide (metoda analitică).

CD 155-2001

Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a
drumurilor moderne

III. STANDARDE

STAS 539:1979

Filer de calcar, filer de cretă și filer de var stins în pulbere.

STAS 863:1985

Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.
Prescriptii de proiectare.

STAS 6400:1984

Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.

STAS 10473/1-1987

Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau
pământuri stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de
calitate.

SR 61:1997

Bitum. Determinarea ductilitătii.
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SR 179:1995

Lucrări de drumuri. Macadam. Conditii generale de calitate.

SR 1120:1995

Lucrări de drumuri. Straturi de bază și îmbrăcăminti
bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat.

SR 4032-1:2001

Lucrări de drumuri. Terminologie.

SR 8877 – 1:2007

Lucrări de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice.
Conditii de calitate.

SR 10969:2007

Lucrări de drumuri. Determinarea adezivitătii bitumurilor
rutiere şi a emulsiilor cationice bituminoase fată de
agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică.

SR EN 196-2:2013

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza
chimică a cimentului

SR EN 933-1:2012

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Determinarea granulozitătii. Analiza
granulometrică.

SR EN 933 - 2:2020

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 2 – Analiza granulometrică. Site de
control, dimensiunile nominale ale ochiurilor.

SR EN 933 - 3:2012

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor.
Coeficient de aplatizare.

SR EN 933-4:2008

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor.
Coeficient de formă.

SR EN 933-5:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de
suprafete concasate și sfărâmate din agregatele grosiere.

SR EN 933-7:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 7: Determinarea continutului de
elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate.

SR EN 9338+A1:2015

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părtilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip.

SR EN 9339+A1:2013

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea părtilor fine. Încercare
cu albastru de metilen.

SR EN 1097-1:2011

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și
fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la
uzură (micro-Deval).

Conditii tehnice de calitate.
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SR EN 1097-2:2020

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea
rezistentei la sfărâmare

SR EN 1097-5:2008

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi
fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea continutului
de apa prin uscare în etuva ventilata

SR EN 1097-6:2013

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice
și fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale
și a coeficientului de absorbtie a apei.

SR EN 1367-1:2007

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de
alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la înghet-dezghet.

SR EN 1367-2:2010

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice și de
alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat
de magneziu.

SR EN 1426:2015

Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea penetrabilitătii cu ac.

SR EN 1427:2015

Bitum și lianti bituminoşi. Determinarea punctului de
înmuiere. Metoda cu inel și bilă.

SR EN 1428:2012

Bitum și lianti bituminosi. Determinarea continutului de apa
din emulsiile bituminoase.
Metoda distilarii azeotrope

SR EN 1429:2013

Bitum și lianti bituminosi. Determinarea reziduuluipe sita al
emulsiilor bituminoase și determinarea stabilitatii la
depozitare prin cernere

SR EN
1744+A1:2013

Încercări pentru determinarea proprietătilor chimice ale
agregatelor.

SR EN ISO
2592:2018

Petrol şi produse conexe. Determinarea punctelor de
inflamabilitate şi de aprindere. Metoda Cleveland cu vas
deschis

SR EN 12591:2009

Bitum şi lianti bituminoşi. Specificatii pentru bitumuri rutiere.

SR EN 12592:2015

Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea solubilitătii

SR EN 12593:2015

Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea punctului de rupere
Fraass.

SR EN 12595:2015

Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea viscozitătii
cinematice

SR EN 12596:2015

Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea viscozitătii dinamice
cu viscozimetrul capilar sub vid
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SR EN 12607-1:2015

Bitum și lianti bituminoşi. Determinarea rezistentei la
încălzire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1. Metoda
RTFOT.

SR EN 12607-2:2015

Bitum și lianti bituminoşi. Determinarea rezistentei la
încălzire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2. Metoda
TFOT.

SR EN 12697-5:2019

Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 5:
Determinarea densității maxime

SR EN 12697-6:2020

Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 6:
Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase

SR EN 12697-8:2019

Mixturi asfaltice. Metode de încercare.
Partea 8. Determinarea caracteristicilor volumetrice ale
epruvetelor bituminoase.

SR EN 1269711:2020

Mixturi asfaltice. Metode de încercare.
Partea 11. Determinarea afinitătii dintre agregate şi bitum.
Mixturi asfaltice. Metode de încercare .

SR EN 1269712:2018

Partea 12: Determinarea sensibilitătii la apă a epruvetelor
bituminoase.

SR EN 1269713:2018

Mixturi asfaltice. Metode de încercare .

SR EN 1269717:2017

Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 17: Pierderea
de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă

SR EN 1269718:2017

Mixturi asfaltice. Metode de încercare

SR EN 1269722:2020

Partea 13: Măsurarea temperaturii.

Partea 18. Încercarea de scurgere a liantului.
Mixturi asfaltice. Metode de încercare.
Partea 22. Încercare de ornieraj.

SR EN 1269723:2018

Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 23:
Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor
bituminoase

SR EN 1269724:2018

Mixturi asfaltice. Metode de încercare .
Partea 24. Rezistenta la oboseală.
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SR EN 1269725:2016

Mixturi asfaltice. Metode de încercare .
Partea 25. Încercare la compresiune ciclică.

SR EN 1269726:2018

Mixturi asfaltice. Metode de încercare .

SR EN 1269727:2017

Mixturi asfaltice. Metode de încercare.

SR EN 12697–
29:2020

Mixturi asfaltice. Metode de încercare .
Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor.

SR EN 1269730:2019

Partea 30. Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu
impact.

Partea 26. Rigiditate.

Partea 27. Prelevarea probelor.

Mixturi asfaltice. Metode de încercare .

Mixturi asfaltice. Metode de încercare .

SR EN 1269731:2019

Partea 31. Confectionarea epruvetelor cu presa de
compactare giratorie.

SR EN 1269733:2019

Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 33:
Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu placă

SR EN 1269734:2020

Mixturi asfaltice. Metode de încercare .

SR EN 13036-1:2010

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor și pistelor

Partea 34. Încercare Marshall.

aeroportuare. Metode de încercare. Partea 1.
Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafetei îmbrăcămintei
prin tehnica volumetrică a petei.

SR EN 13036-4:2012

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor și pistelor
aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4. Metode de
măsurare a aderentei unei suprafete. Încercarea cu pendul.

SR EN 13036-7:2004

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor și pistelor
aeroportuare. Metode de încercare. Partea 7. Măsurarea
denivelărilor straturilor de uzură ale îmbrăcămintilor rutiere:
încercarea cu dreptar.

SR EN 13036-8:2008

Caracteristici ale suprafetei drumurilor şi pistelor
aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea
indicilor de planeitate transversală.

SR EN
13043:2003/AC:2004

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru
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finisarea suprafetelor utilizate în constructia şoselelor, a
aeroporturilor și a altor zone cu trafic.
SR EN 13108-1:2016
SR EN 13108-5:
2016
SR EN 13108-7:2016

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
Partea 1 Betoane asfaltice.
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5:
Asfalt cu conţinut ridicat de mastic.
Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale.
Partea 7: Asfalt drenant

SR EN 13108-20:
2016

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20:
Procedura pentru încercarea de tip.

SR EN 1310821:2016

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21:
Controlul productiei în fabrică.

SR EN 13398:2018

Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea revenirii elastice a
bitumului modificat

SR EN 13399:2018

Bitum şi lianti bituminoşi. Determinarea stabilitătii la
depozitare a bitumului modificat

SR EN 13589:2018

Bitumuri şi lianti bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de
tractiune a bitumurilor modificate prin metoda fortei de
ductilitate

SR EN 13589:2018

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea caracteristicilor de
tracţiune ale bitumurilor modificate prin metoda forţă ductilitate

SR EN 13808:2013

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru
emulsiile bituminoase cationice.

SR EN 14023:2010

Bitum şi lianti bituminoşi. Cadru pentru specificatiile
bitumurilor modificate cu polimeri.

NOTĂ IMPORTANTĂ
Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază
(stas-uri, normative, instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaborării
proiectului.
Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul
caietului de sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data elaborării
proiectului, sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul
prezentului caiet de sarcini.
Pentru referințele nedatate, se aplică ultima ediție a publicației la care se
face referire (inclusiv eventualele modificări).
Întocmit,
ing. Alexandru ȚÎC
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REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)

Titlu Planşă :

DATA
10/2021

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

Faza:
D.T.
Nr. Planşă
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Început proiect
lucrări de reparații
Profil transversal tip 1
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se păstrează
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se păstrează

Podeț existent
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β=199.787ᵍ
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MARGINE CAROSABIL (INCLUSIV
ACOSTAMENT CONSOLIDAT)
MARCAJ DELIMITARE PROIECTAT
CAROSABIL PROIECTAT
CĂMIN CANAL EXISTENT
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13 km 0+360.00

12 km 0+330.00

STÂLP EXISTENT

IMOBIL AVIZAT OCPI

11 km 0+294.95

AXĂ PROIECTATĂ

CONSTRUCȚII AVIZATE OCPI

10 km 0+270.00

9 km 0+240.00

8 km 0+210.00

7 km 0+180.00

PUNCT STAȚIE-BULON METALIC

COTE TEREN
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JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)
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CĂMIN CANAL EXISTENT
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24 km 0+710.00

23 km 0+690.00
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Linia roșie (cote proiectate)

hm 7
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Proiectant:

LEGENDĂ

24

L=126.27 m

Vfr
Nord:442189.728
Est:237006.361
U= 199.95ᵍ

hm 5

0+710.00

DIST. ÎNTRE PICHEŢI

135.45

COTE TEREN

135.38

135.39

6

COTE PROIECT

135.33

DIFERENŢE ÎN AXĂ

L=40
.9
-2.00 2 m
%

L=57.88 m
-3.91%

L=97.33 m
-0.58%

L=91.71 m
3.65%

L=122.00 m
0.23%

DECLIVITĂŢI

SEMNĂTURĂ

SCARA
1:100
1:1000
DATA
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REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)

Titlu Planşă :

PROFIL LONGITUDINAL

Faza:
D.T.
Nr. Planşă
4.2

Se aplică pe:
STRADA BETONATĂ
km 0+000 - km 0+710

.50

marcaj longitudinal
discontinuu b=15cm

ȘANȚ EXISTENT

5.00

curațire și colmatare rosturi
longitudinale și transversale

Det A

.50

AXĂ
PROIECTATĂ

LIMITĂ PROPRIETATE

6.00

2.50%

2.50%

6 cm strat de uzură BA16
+1 cm preluare denivelări
20 cm strat de bază din
beton de ciment C35/45
folie de polietilenă groasă

ȘANȚ EXISTENT

marcaj longitudinal
discontinuu b=15cm

Det B

LIMITĂ PROPRIETATE

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1
sc 1:50

6 cm strat de uzură BA16
+1 cm preluare denivelări
20 cm strat de bază (stratul de beton de ciment existent)
min. 25 cm strat de fundație existent
din balast

3 cm strat de nisip de așezare
min. 25 cm strat de fundație existent
din balast

Notă: Pe suprafața verticală a rostului de contact se aplică o peliculă de bitum
tăiat sau emulsie bituminoasă, peste care se va lipi o folia de polietilenă.

DETALIU A
Structură rutieră
sc 1:20
se aplică în cazul
dalelor înlocuite

DETALIU ROST
ROST DE CONTACT
sc 1:10
8...10mm

Rost de contact

DETALIU ROST
ROST DE CONTRACȚIE
sc 1:10

6
20

min. 25 cm strat de fundație
existent din balast

50mm

Detaliu rost

Detaliu rost
Rost de contracție

30mm

8...10mm
50mm

30mm

8...10mm
20 cm

20 cm strat de bază
(stratul de beton de ciment existent)

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:32
Proiectant

Mastic bituminos

Dală

6 cm strat de uzură BA16
+1 cm preluare denivelări

min. 25

20

Dală 2

min. 25

Dală 1

6 cm strat de uzură BA16
+1 cm preluare denivelări
20 cm strat de bază din
beton de ciment C35/45
folie de polietilenă de joasă densitate
3 cm nisip de așezare
min. 25 cm strat de fundație
existent din balast

6

30mm

20 cm

Mastic bituminos

DETALIU B
Structură rutieră
sc 1:20
se aplică în cazul
dalelor existente

Mastic bituminos
Rost tăiat
min. 3mm
Fisură spontană
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comuna Berzovia
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COMMUNICATION
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Amplasament:

loc. Berzovia, com.Berzovia, jud. Caraș-Severin

Notă: Toate rosturile existente se vor curăța
și se vor colmata cu mastic bituminos.
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SPECIFICAŢIE

Nr. Proiect

SEMNĂTURĂ

REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,

SCARA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)
1:10,1:20,
1:50
Titlu Planşă :
DATA
10/2021

PROFILURI TRANSVERSALE TIP

Faza:
D.T.
Nr. Planşă
5

Investiția:
REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)
BENEFICIAR: comuna BERZOVIA, județul CARAȘ-SEVERIN

PROIECTANT: SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL
CUI RO40755874, J35/1279/2019, loc. Comloșu Mare, nr.702, jud. Timiș

CAP V. DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ
FĂRĂ VALORI DE PREȚURI

REPARAȚII STRADALE ÎN LOCALITATEA BERZOVIA,
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (STRADA BETONATĂ)
AMPLASAMENT: UAT BERZOVIA, JUD. CARAȘ-SEVERIN
CONȚINUT:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

DG – Deviz general
F1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
F2cp – Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
F3cp – Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
C6cp – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect
C7cp – Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru cumulat pe proiect
C8cp – Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare cumulat pe proiect
C9cp – Lista cuprinzând consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Întocmit:
SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL
ing. Ștefan GALETAR
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OBIECTIV:
Beneficiar:

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul
Caras-Severin (strada betonată)
COMUNA BERZOVIA

Proiectant:

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL

Executant:

________________________________________

Anexa Nr. 7

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

10/4/2021
Conform H.G. nr. 907 din 2016

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin (strada betonată)

Nr.
crt.

Valoare
Valoare unitara
(fara
TVA)
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliCant
UM
-leilei
euro

1

2

3

4

TVA

Valoare
cu TVA

lei

lei

euro

4

5

7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3
1.4

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

3.2
3.3
3.4
3.5

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor
Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
Proiect tehnic si detalii de executie

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

3.7

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2

Auditul financiar

3.8
3.8.1
3.8.1.1
3.8.1.2

Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe perioada de executie a lucrarilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii
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DEVIZUL GENERAL: Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin (strada betonată)
1
2
3
4
4
5
3.8.2

Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1

Constructii si instalatii

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3
4.4
4.5
4.6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,
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OBIECTIV:
Beneficiar:

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul
Caras-Severin (strada betonată)
COMUNA BERZOVIA

Proiectant:

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL

Executant:

________________________________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
10/4/2021
Nr. cap./
Nr.subcap.
crt. deviz
general
0
1
1 1.2
2 1.3
3 1.4
42
5 3.5
6 3.5.1
7 3.5.2
8 3.5.3
9 3.5.4
103.5.5
113.5.6
124
134.1.1

145.1
175.3
186.2

Valoarea
cheltuielilor
pe obiect
(exclusiv
TVA)

Denumirea capitolelor de cheltuieli

2

Din care:
C+M

lei

euro

lei

euro

3

4

4

6

Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Realizarea utilităților necesare obiectivului
Proiectare
Tema de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
Proiect tehnic si detalii de executie
Investiția de bază
Reparatii stradale

Organizare de santier
Cheltuieli diverse si neprevazute
Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 19 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL,
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OBIECTIV:
Beneficiar:

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul
Caras-Severin (strada betonată)
COMUNA BERZOVIA

Proiectant:

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL

Executant:

________________________________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr.
cap./subcap.
deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare
(exclusiv TVA)
lei

1

2

3

I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1
4.1.1

Constructii si instalatii
[13.1] Reparatii stradale

4.1.1.1

[13.1.1] Spargeri si desfaceri

4.1.1.2

[13.1.2] Refacere dale

4.1.1.3

[13.1.3] Strat de uzura

4.1.1.4

[13.1.4] Marcaje rutiere

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL II
III. Procurare
4.3
4.4
4.5
4.6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
Dotari
Active necorporale

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste
6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Întocmit,
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OBIECTIV:
Beneficiar:

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul
Caras-Severin (strada betonată)
COMUNA BERZOVIA

Proiectant:

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL

Executant:

________________________________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

04.10.2021
SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

Capitolul de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M. Cantitatea

0

1

2

3

4

5=3x4

OBIECTUL: Reparatii stradale
STADIUL FIZIC: Spargeri si desfaceri
1

2

3

DG06B1

TSC35B32

TRA01A05P

Spargerea si desfacerea betonului de
ciment pe suprafete limitate, pentru
pozarea cablurilor, conductelor, podetelor
si gurilor de scurgere etc, executate in :
alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

mc

Excavat,transport,cu incarcator frontal,la
distante de :...incarcare in autovehicul cu
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta
de 21-30 m

100
mc

Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

20.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.24

material:
manopera:
utilaj:
transport:
48.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

TSD03C1

Imprastierea pamantului afanat provenit
din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3
sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 81-180 CP,in straturi cu
grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 sau
2

procent

material

100
mc

0.24

material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
OBIECTUL: Reparatii stradale
STADIUL FIZIC: Refacere dale
1

2

DA06A2

20012899

Strat de agregate naturale cilindrate (nisip),
avand functia de rezidenta filtranta,
izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu
asternere manuala;

mc

Folie de polietilena

mp

3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
120.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Refacere dale

0

1

2

3

4

5=3x4

OBIECTUL: Reparatii stradale
STADIUL FIZIC: Refacere dale
3

CA01A1

Turnarea betonului simplu în fundatii
continue, izolate si socluri cu volum pâna la
3 mc, inclusiv

mc

20.00

material:
manopera:
utilaj:

3.L
4

2100995
DI08A1

Beton de ciment C35/45
Intretinerea rosturilor si colmatarea
crapaturilor, la imbracaminti cu lianti
hidraulici, folosind mastic bituminos.

mc

transport:
20.16

m

1,770.00

material:
manopera:
utilaj:

5

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona

transport:
56.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
OBIECTUL: Reparatii stradale
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
1

2

3

DB01B1

DB02D1

DB19G1

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport alcatuite
din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica;

mp

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura din
mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida

100
mp

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat
mare, executata la cald, in grosime de : 6
cm cu asternere mecanica

mp

4,296.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
42.96
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3,866.00
material:
manopera:
utilaj:

3.L
4

20018326
DB19C1

Mixtura asfaltica BA16
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat
mare, executata la cald, in grosime de : 6
cm cu asternere manuala

tona

transport:
545.11

mp

430.00

material:
manopera:
utilaj:

4.L

20018326

Mixtura asfaltica BA16

tona

transport:
60.63
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STADIUL FIZIC: Strat de uzura

0

1

2

3

4

5=3x4

OBIECTUL: Reparatii stradale
STADIUL FIZIC: Strat de uzura
5

20018326

tona

Mixtura asfaltica BA16

101.00

material:
manopera:
utilaj:
6

TRA01A50

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

tona

transport:
707.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TRA05A50

Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)
pe dist de 50

tona

2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent

material

manopera

utilaj

transport

total

transport

total

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
OBIECTUL: Reparatii stradale
STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere
1

2

DB01A1

DF17A1

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport alcatuite
din : suprafete bituminoase din beton
cimentat sau pavaje din piatra bitumate,
executata cu peria mecanica;
Marcaje longitudinale, transversale si
diverse executate mecanizat, cu vopsea de
pe suprafete carosabile.

mp

4,296.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp

107.00

material:
manopera:
utilaj:

3

DI19F1

Utilaje si mijloace de transport, pentru
lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor
autovehicul special pentru reparatii si
intretinerea drumurilor cu caroseria LEA de
5,5 t

procent

material

ora

transport:
16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

manopera

utilaj

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit
Total Inclusiv Beneficiu:
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0

1

2

3

4

5=3x4

Cheltuieli directe:
Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (faraTVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Întocmit,
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OBIECTIV:
Beneficiar:

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul
Caras-Severin (strada betonată)
COMUNA BERZOVIA

Proiectant:

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL

Executant:

________________________________________

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
04.10.2021
Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

0

1
1 6202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
2 6202818 Apa industriala pentru

U.M.
2

Consumul
cuprins in
oferta
3

Pret unitar
(exclusiv TVA)
-lei4

Valoarea
(exclusiv TVA)
-lei5=3x4

Furnizorul
6

Greutatea
-tone7

mc

37.00

DataConstruct

37.00

mc

2.00

DataConstruct

2.00

kg

814.20

DataConstruct

0.81

mc

20.16

DataConstruct

53.42

kg

761.10

DataConstruct

0.76

kg

37.45

DataConstruct

0.04

kg

78.11

DataConstruct

0.08

kg

1,954.68

DataConstruct

1.95

mp

120.00

DataConstruct

0.01

tona

706.74

DataConstruct

706.74

kg

1,062.00

DataConstruct

1.06

mc

3.93

DataConstruct

5.31

kg

68.74

DataConstruct

0.07

kg

12.20

DataConstruct

0.01

kg

203.55

DataConstruct

0.20

kg

49.56

DataConstruct

0.05

mortare si betoane de la retea
3 2205680 Azbest crisolitic fulgi
cal 2 s 3315
4 2100995 Beton de ciment
C35/45
5 2600220 Bitum pentru drumuri
tip D 180/200 s 754
6 6109418 Diluant ptr produse de
marcare d009-3 ni 1708-61 a9
7 6108804 Email alb ii
e.109-5 ni 1707-61
8 2600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida
s8877
9 20012899 Folie de polietilena
10 20018326 Mixtura asfaltica BA16
11 6200951 Motorina pentru motor
DIESEL-LD iarna vara s 240
12 2200525 Nisip sortat nespalat
de rau si lacuri 0,0-7,0 mm
13 3421918 Otel patrat lam.cald s
334 OL 37-1N lT = 50
14 6621727 Placa teh.cauciuc gar.f
ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm
15 6621612 Pudreta cauciuc cu
continut de deseuri
tex.gran.0,1-5mm
16 6200676 White spirit rafinat tip A
stas 44

TOTAL

809.52

lei

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL ,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:30
Proiectant

Pag 10
OBIECTIV:
Beneficiar:

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul
Caras-Severin (strada betonată)
COMUNA BERZOVIA

Proiectant:

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL

Executant:

________________________________________

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
04.10.2021
Nr.
crt. Denumirea meseriei

0

1

Consumul cu
manopera
- (om/ore) -

Tariful mediu
- lei/ora -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

Procentul

2

3

4=2x3

5

1 10151

Asfaltator

2 10221

Betonist

3 10721

Dulgher constructii

1.20

4 29931

Muncitor deservire constructii masini

0.00

5 19921

Muncitor deservire constructii-montaj

118.54

6 19911

Muncitor deservire c-tii.montaj

7 12821

Pavator

8 13351

Zugrav vopsitor

Total ore manopera:

592.55
16.60

35.95
3.48
10.27
778.59

lei

TOTAL
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OBIECTIV:
Beneficiar:

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul
Caras-Severin (strada betonată)
COMUNA BERZOVIA

Proiectant:

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL

Executant:

________________________________________

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect
04.10.2021
Nr.
crt. Denumirea utilajului de constructii

0

1

Ore de
functionare

Tariful unitar
(exclusiv TVA)
- lei / ora -

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei -

2

3

4=2x3

1 5603

Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire

3.51

2 4047

Autogudronator 3500-3600l

2.28

3 4052

Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea
5,5t
Buldozer pe senile 81-180 CP

4 3554

16.00
0.12

5 2801

Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg

12.00

6 4005

38.14

7 4008

Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de
14tf
Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf

8 7406

Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9

9 4035
10 4062

30.54
0.45

Malaxor manual de asfalt pina la 600l

14.16
5.14

11 2509

Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere
interna 40-45cp
Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min

12 4026

Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp

13 4046

Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara
palpator 92cp

30.54

14 3716

Vibrator de interior pentru beton actionat, electric
0,9-1,5 kw

10.00

12.00
3.87

178.73

Total ore utilaje:

lei

TOTAL

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL ,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:30
Proiectant

Pag 12
OBIECTIV:
Beneficiar:

Reparatii stradale in localitatea Berzovia, judetul
Caras-Severin (strada betonată)
COMUNA BERZOVIA

Proiectant:

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL

Executant:

________________________________________

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect
Nr.
crt.

Tone

Tipul de transport

0

1

Km

Ore de

tran-

par-

functio-

sportate

cursi

nare

2

3

4

Tariful unitar
(exclusiv TVA)
- lei/tona*km 5

04.10.2021
Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei 6=2x5

Transport rutier
1 TRA05A50 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist
de 50
2 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.
3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

2.00

763.00

48.00

lei

TOTAL

Întocmit,

SC SIMPLEX COMMUNICATION DESIGN SRL ,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

GALETAR
STEFAN
2021.10.07
02:30
Proiectant

FORMULARE PENTRU OFERTANTI
PRIVIND ATRIBUIREA CONTRCTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA AVAND CA OBIECT
LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Nr.crt.

Denumire

1

Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Naționale De Mediu

2

Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social și Al Relațiilor De
Muncă

3

Declaratie privind conflicul de interese

4

Formular declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale

5

Declaratie pe proprie raspundere privind acceptarea cerintelor beneficiarului prevazute
in documentatia de atribuire

6

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

7

Formular propunere financiara

8

Declaraţie privind eligibilitatea

9

Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

10

Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

11

Declaraţie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

12

Declarație privind termenul de garanție acordat

1

Formular Declarație Privind Respectarea Reglementãrilor Nationale De Mediu
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ………………………………..
reprezentant legal al
…………………………………………., ofertant la achizitia directa pentru executia: ………………….(obiectivul de
invesțiție) declar pe propria raspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã
vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite
prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin
tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei
............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
....................................................
Data
...................................................

2

Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social Si Al Relațiilor De
Munca
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului si datele de identificare)
declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executarea lucrarilor cuprinse în ofertã
conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională,
prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al
relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor
obligaţii.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei
............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
....................................................
Data
...................................................

3

Formularul DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE1
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al
................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele
asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei achizitii
directe şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

1

Prezentul formular are rol orientativ. Va putea fi prezentat orice document cu valoare de declaratie pe proria raspundere.
Omiterea prezentarii declaratiei de acceptare a clauzelor contractuale va fi temei pentru solicitarea de clarificari.
4

Formularul DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR
BENEFICIARULUI PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ACCEPTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
PREVAZUTE IN DOCUMENTATIA DE OFERTARE

Subsemnatul
_________________________________________________________________________________,
reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________________________,
participant la atribuirea contractului de achizitie publica desfasurata prin anunt publicitar având ca
obiect „____________________________________________________________________________”, mentionez ca am
luat la cunostinta despre cerintele prevazute in documentatia de ofertare, in caietul de sarcini,
respectiv in Proiectul Tehnic aprobat, precum si in normele si normativele tehnice din constructii in
vigoare si ma oblig sa le respect in totalitate. Ma oblig sa execut lucrarile solicitate in integralitatea
lor, conform normelor, normativelor si stasurile in vigoare la nivel national, iar in cazul modificarii
acestora pe timpul derularii contractului, sa aplic noile reglementari fara costuri suplimentare pentru
beneficiar. Ma oblig sa folosesc materii prime si materiale avand certificate de conformitate la nivelul
cerintelor din normative.

Ma oblig sa respect procedurile de executie specifice lucrarilor.

Declar că nivelul tehnic solicitat și prezentat va fi menținut pe întreaga perioadă de derulare a
contractului. Declar ca, pe perioada de derulare a contractului, asigurarea si paza santierului sunt in
sarcina ____________________________________________________________________________________________, iar
soluțiile adoptate vor corespunde situației reale din teren.

Ca urmare, îmi insusesc caietul de sarcini in totalitate și documentația de oferte asa cum a fost publicat
pe site-ul www.e-licitatie.ro, cu clarificarile si completarile ulterioare.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

5

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a
dispozițiilor legale în vigoare, Comuna Berzovia are statutul de operator de date cu caracter personal.
Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de
subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui eventual
contract, sunt prelucrate de Comuna Berzovia, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului
European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în
desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va
fi încheiat cu dumneavoastră).
Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date
cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după
sine respingerea ofertei.
În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi
de opoziţie privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E.
nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.
Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal,
în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

Semnătură

Dată

6

Formularul FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

Către ...........................
(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne obligam ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm
„...............................................................” (denumirea lucrării) pentru suma de ...........................lei, (suma în litere
şi în cifre), fără TVA.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările cât
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie anexat, ...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că:
depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativa”
nu depunem oferta alternativă
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire..
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
7

ANEXA LA FORMULAR PROPUNERE FINANCIARA

1. Valoarea maxima a lucrărilor executate de subcontractanți
total ofertat)

_________

(% din prețul

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :
_________
in cuantum de:
_________ (%)
(Cuantumul garanției de buna execuție este de 5% din prețul total ofertat, fără TVA)
3. Perioada de garanție acordata lucrării

_________

4. Durata de realizare

_________

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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luni

luni

Formularul DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185din Legea
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, ca nici un membru al organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în
calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod
CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în
calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod
CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea respingerii ofertei şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem..

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul
________________________________,
reprezentant
împuternicit
al
________________________________________ cu sediul in ________________________________________________, în
calitate de ofertant la achizitia directa „________________________________________________________”, cod
CPV ______________________________, organizată de __________________________________________________,
declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurenței;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor
de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint documentele
justificative solicitate;
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic
pe care-l reprezint.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
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Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Formularul DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT

Subsemnatul __________________________, reprezentant împuternicit al __________________________________,
participant
la
procedura
de
achizitie
publica
avand
ca
obiect
lucrarea
„________________________________________________________”, declar pe propria răspundere că perioada de
garanție acordată lucrărilor executate pe___________________________________ o ofertează și și-o asumă
pentru lucrarea „_________________________________________________” este de _____ luni și decurge de la
data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Lucrările ce urmează a fi executate în perioada de garanție conform clauzelor contractuale, sunt toate
lucrările necesare pentru remedierea / îndepărtarea defecţiunilor sau degradărilor aparute, cu riscul
si pe cheltuiala proprie.

Având în vedere că toate materialele folosite se încadrează, din punct de vedere al calității, în
normativele tehnice în vigoare, iar utilajele folosite la toate lucrările menționate în caietul de sarcini
sunt de înaltă performanță, putem menționa că lucrările care se vor executa se pot încadra la o
perioada de garanție de ______ luni.

După executarea lucrărilor constructorul va trebui să urmărească comportarea în exploatare, în timp,
precum și intervenția rapidă în vederea eliminării apariției unor defecțiuni din vina sa, pe toată
perioada de garanție. Termenul pentru remedierea defecțiunilor este conform documentației de
atribuire.

Reparatiile, rezultate in urma degradarilor survenite exclusiv din vina constructorului si nu a
calamitatilor naturale sau din vina omului (tertului/tertilor), pe care constructorul le va executa, se vor
realiza exclusiv pe cheltuiala acestuia, Beneficiarul nefiind obligat la plata nici unei sume suplimentare.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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Nr.
Data

________/_________/__________________

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI (EXECUŢIE)
PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
AVAND CA TEMEI LEGAL
-

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE EXECUTIE (“CONTRACTUL”)

Intre
ACHIZITOR – COMUNA BERZOVIA
cu sediul in Berzovia,

str.

Revolutiei din

Decembrie nr.123, CIF

3228039, cont bancar

R009TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Statului, numar de telefon 0255-525 910, prin
reprezentant Mircea Ion SERAFIN - primar, în calitate de achizitor.
si
EXECUTANT – SC ______________________________________
cu sediul in localitatea _____________________________ - str. _________________________ , nr. _________________,
judet ______________________________, telefon/fax: _______________________________________, inmatriculata in
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul _____________________________ sub nr. J__/_____/________, cod
unic

de

identificare

fiscala

_______________________________________________,

______________________________________________, deschis la

cont

nr.

Trezoreria Statului, reprezentata prin

administrator - __________________________________________, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.
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1. Definiţii
În prezentul Contract, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii:
1.1 Părţile contractante - achizitorul și executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.
1.2 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare şi al Lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi
succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în
înțelesul legislației achizițiilor.
1.3 Executant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu
realizarea obiectului Contractului.
1.4 Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între
unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de
lucrări şi servicii de proiectare.
1.5 Standard - o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național
de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;
1.6 Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau
lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;
1.7 Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate
obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este
urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă
pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu
au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate
competentă.
1.8 Reprezentanții Părților - reprezintă persoanele fizice și/sau juridice desemnate ca atare de către o Parte pentru
relația cu cealaltă Parte. Achizitorul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi lucrărilor şi reprezentării intereselor
acestuia, de a încheia contracte de servicii de consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii.
1.9 Preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
1.10 Zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
1.11 Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile
contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor din contract;
1.12 Data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor de
execuţie emis de Achizitor.
1.13 Durata de Execuţie - înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuţie, conform
Graficului general de realizare a investiției, calculată de la Data de începere a lucrărilor;
1.14 Cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) de către Executant, în legătură cu
executarea contractului, conform Ofertei.
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1.15 Documentele Executantului - înseamnă calculele, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă
există), furnizate de către Executant conform prevederilor Contractului'
1.16 Utilajele si Echipamentele Executantului - înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele tehnologice, inclusiv
dotări și active necorporale și alte asemenea necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele.
1.17 Ţară - înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul.
1.18 Riscurile Contractului - înseamnă acele evenimente ce pot influența negativ implementarea Contractului.
1.19 Materiale înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele), care vor fi sau sunt utilizate pentru
realizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
1.20 Echipamente înseamnă maşinile, aparate, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu
montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din obiectul de investiție ce face
obiectul prezentului contract.
1.21 Amplasament înseamnă totalitatea suprafețelor pe care se vor executa lucrările permanente, conform
autorizației de construire.
1.22 Santier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce
cuprinde amplasamentul și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului
1.23 Lucrări - înseamnă toate serviciile de proiectare și lucrările execuţie care urmează să fie realizate de către
Executant conform Contractului, precum şi orice modificare a acestora în condiţiile legislației achizițiilor
publice/sectoriale.
1.24 Instrucţiunea Achizitorului - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor sau de
reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la îndeplinirea
obligaţiilor din contract.
1.25 Perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei
finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala
sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.
1.26 Diverse şi neprevăzute - reprezintă un procent din prețul contractului de achiziţie publica, reglementat în
Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe
parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate iniţial şi preţul contractului, modificări ce pot fi
incidente in perioada de valabilitate a contractului şi nu reprezintă modificări substanţiale ale acestuia şi care se
plătesc Executantului, numai dacă acestea au făcut obiectul unui act adiţional de modificare a contractului, semnat
de părţi.
1.27 Subcontractant - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută
anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul
prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest
scop.
1.28 Abandon - înseamnă acțiunea Executantului prin care întrerupe nejustificat serviciile de proiectare ori Lucrările
de

execuție

sau

retrage

nejustificat

Personalul/Utilajele/Echipamentele

și

lasă

nesupravegheat

Amplasamentul/Șantierul.
1.29 Teste - înseamna toate testele care sunt specificate în documentele proiectului obligatorii pentru executarea
corectă și conformă a proiectului
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1.30 Probe - înseamna toate încercările și determinările dispuse de Achizitor sau împuterniciții acestuia ori de câte
ori este necesar sau dacă există suspiciuni în privința calității materialelor sau a calității lucrărilor executate.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului este reprezentat de executia lucrarilor la obiectivul „LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE
ÎN COMUNA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”
2.2 Executantul se obliga să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma
executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii „LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA
BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”
3. PREŢUL CONTRACTULUI si DURATA CONTRACULUI
3.1 - Executantul se obligă să execute obiectul contractului de „LUCRARI DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA
BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” în mod corespunzător în perioada convenita prin prezentul contract şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
3.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de

„LUCRARI

DE REPARAȚII STRADALE ÎN COMUNA BERZOVIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” în mod corespunzător, în
perioada convenită prin prezenatul contract și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
3.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de
către achizitor este de _____________________________ lei, fara TVA, la care se adauga TVA.
3.4 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, durata de executie a lucrarii find de 3 luni,
perioada de garantie fiind de 36 luni.
3.5 Durata de execuție a prezentului contract este de:
- Termenul de executie a lucrarilor va fi urmatorul: ____________________________ luni de la primirea ordinului de
incepere a lucrarilor din partea beneficiarului.
4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documente, parte a contractului, specificate in ordinea importantei:
a. Documentatia de ofertare
b. Oferta depusa
c. Garantia de buna executie
5. Interpretări
5.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural
şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
6. Modalitati de plata si Prioritatea Documentelor
6.1 In situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile
propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență
este cea stabilită la pct. 4 „Documentele Contractului”.
6.2 Evaluarea Lucrărilor Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Propunerea financiară.
63 Situaţii de Lucrări se intocmesc in funcție de stadiile de execuție a lucrărilor (gradul de îndeplinire a lucrărilor
determinat în valori relative) așa cum sunt ele stabilite prin prezentul contract.
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6.4 Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însuşite şi confirmate de către dirigintele de
şantier/reprezentant şi prin situaţii intermediare de lucrări, verificate, însuşite şi confirmate de către Achizitor.
Situațiile intermediare de lucrări vor sta la baza întocmirii situațiilor intermediare de plată.
6.5 Situaţiile de plată se confirmă de către reprezentantul Achizitorului în termen de 7 zile de la înregistrarea acestora
la sediul Achizitorului.
6.6 Plăţile parţiale se efectuează, conform facturii fiscale transmisa de către Executant, emisă în temeiul situațiilor
de plată acceptate de Achizitor insoțită de procesul verbal de recepție parțială și nu influenţează responsabilitatea
şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a recepţiei lucrărilor executate, de către
Achizitor.
6.7 In situatia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situatia finală de lucrări face obiectul
unui diferend între părtile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinţă, una
dintre părți a dedus litigiul spre soluţionare instanţelor de judecată competente, Executantul va achita sumele ce
exced obiectului litigiului.
6.8 In ipoteza în care părţile au solutionat amiabil diferendul privind sume parţiale din situatiile de lucrări, Achizitorul
va efectua plata acestor sume în termen de 30 zile de la data primirii facturii, emisă de către Executant în temeiul
încheierii acordului amiabil.
7.Comunicarea
7.1 În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către
o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise
celeilalte părți cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.
7.2 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.
7.3
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica
de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.
8 . Achizitorul
8.1 Dreptul de Acces pe Amplasament
Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini
care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.
8.2 Autorizaţii şi Acorduri
Executantul are obligația de a obtine toate autorizațiile și avizele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si a
execuției lucrărilor, in numele beneficiarului, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de
sarcini. Achizitorul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea de către Executant a oricăror acorduri,
avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în vigoare, în scopul îndeplinirii prevederilor contractului,
dacă este cazul.
8.3 Instrucţiuni emise de către Achizitor
Executantul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire la execuţia Lucrărilor,
inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.
În ipoteza în care Executantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii,
va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la comunicarea instrucţiunii. Transmiterea acestor
obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar
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conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale
sau penale a Executantului.
8.4 Aprobări
Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de
obligaţiile sale.
In privinţa obligaţiilor si drepturilor părților, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare,
tăcerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.
8.5 Notificări / Comunicări
8.5.1. În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabila îndeplinită
dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
8.5.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât și în momentul primirii.
8.5.3 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră primită de
destinatar la momentul confirmării de către acesta a primirii, iar in lipsa unei confirmări primirea se consideră
efectuată la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul expedierii de către expeditor.
8.5.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate
prin una din modalităţile mai sus prevăzute.
9. Reprezentantul Achizitorului1
9.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri.
10. Obligațiile Executantului
10.1 Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligațiile prevăzute la art. 2325 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acesta
va proiecta, executa, testa si termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului si instrucţiunile
Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de
muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.
10.2 Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice și
calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini și declarate de către executant în propunerea tehnică, va
corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în
contract.
10.3 Executantul se obliga sa plateasca neconditionat si fara a implica in nici un fel beneficiarul sau pe reprezentantii
acestuia, orice suma constatata de organele de control ca fiind insusita ilegal sau ca folos necuvenit
10.4 Executantul are obligaţia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei.
10.5 Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor lucrarilor
executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi
reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, consimțământ sau absenţă a unor observaţii ale
Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligaţiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de
daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane.
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10.6 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după
caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor.
10.7 Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu pot fi demarate
sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract și cu încadrarea în procentul de diverse și
neprevăzute precizat în Contract. În lipsa actului adiţional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul
să solicite plata valorii respectivelor lucrări.
10.8 Executantul este responsabil de buna execuție a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii
obligaţiilor contractuale.
10.9 În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
10.10 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate în cadrul perioadei
de garanţie, Executantul are obligaţia:

a)

de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;

de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă
şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente,
în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

b)

de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului, pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă
sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori
generaţi de metodele sale de lucru;
d)
de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, detaliile de execuţie aprobate
de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele
de o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. In orice situaţie Executantul nu va putea proceda la eventuale
înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, în condițiile legii.
e)
de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricţiona utilizarea căilor de
acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în
posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare
de şantier;

c)

f)
g)
h)

de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;

de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus;
Executantul are dreptul de a menține pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;
i)
de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare;
j)
de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in şantier, conform modelelor
primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de şantier, aprobat de Achizitor;
de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi
desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor
ascunse;

k)

I)

de a remedia lucrările cuprinse in situatiile de lucrări comunicate si care au făcut obiectul obiectiunilor si

respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces
verbal incheiat cu dirigintele de şantier, atestand remedierea respectivelor lucrări;
m)
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n)
de a instiinţa anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depăşiri a termenelor convenite, oricare ar fi
cauza respectivei intârzieri.
o)
de a respecta legislația referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau antichități,
monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obține în numele Achizitorului toate
autorizațiile și certificatele necesare și va asigura supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrărilor.
10.11
Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor
si până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si predarea -primirea obiectivului
realizat.
10.12 Executantul va lua toate masurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului si cailor de acces.
10.13
Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelorinterese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea
obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
10.14
Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului
potrivit destinației și constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul
propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.
10.15
Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa
fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor
sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura
în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
10.16
În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod, tunel sau drum care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.
10.17
In situatia prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea
sau îmbunătăţirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.
10.18
Costurile pentru racordarea si consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către Executant pe durata existenţei şantierului.
10.19
Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare si potrivit prezentului contract.
10.20 La finalizarea lucrărilor de construcţie Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului documentaţia de
funcţionare a echipamentelor autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul și documentele necesare întocmirii Cărții tehnice a construcţiei,
întocmită potrivit legislaţiei în vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul, odată cu cartea tehnica,
Executantul va preda Achizitorului si documentaţiile de funcţionare si/sau autorizare ale echipamentelor
achiziţionate si montate potrivit contractului.
10.21 Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul
Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în
vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de securitate și sănătate în muncă.
Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerințelor de securitate și
sănătate în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.
10.22
Executantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate înştiinţările şi va plăti toate
taxele care îi revin ca obligație, conform prevederilor legale în vigoare.
10.23
Executantul are obligația să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin ascunse.
Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care va acoperi lucrările.
10.24
Executantul are obligația de a aduce la starea initiala orice zona care urmeaza sa fie afectata de sau prin
executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului.

8

PRIMARIA COMUNEI BERZOVIA
ACHIZITII PUBLICE

Str. Revoluţia din Decembrie - 123
327 030 – Berzovia
+40 255 525 601
+40 255 525 910
primaria.berzovia@yahoo.com

10.25
Achizitorul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul său împuternicit, are obligaţia de a se prezenta
în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primită din partea Executantului, în vederea
încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.
10.26
Achizitorul are obligaţia de a pune Executantului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară pentru
îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.
10.27
Controlul în faze determinante se realizează de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.
10.28
Achizitorul va fi indreptatit sa invoce in mod discretionar rezilierea unilaterala a prezentului contract, prin
simpla transmitere a unei declaratii de reziliere catre Executant, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără
intervenţia instanţei de judecată, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii :
- Dacă Executantul nu începe lucrările la data stabilită sau le intrerupe in mod nejustificat;
- Daca Executantul incalca oricare din prevederile contractului (inclusiv prevederile oricareia din anexele la
contract);
- Daca Executantul inregistreaza intarzieri fata de termenele de executie – principale sau intermediare –
prevazute in contract sau in Graficul de executie, precum si in situatia in care Antreprenorul constata ca
respectarea termenelor a devenit in mod vadit imposibila din motive legate de activitatea Executantului;
- Daca Executantul nu executa Lucrarile in modul convenit si/sau nu remediaza lipsurile/ deficientele constatate,
respectiv nu schimba pentru viitor modul de executare a lucrarilor.
10.29 Urmare a rezilierii contractului, Achizitorul va achita Executantului pretul tuturor lucrarilor la timp si in mod
corespunzator executate pana la momentul respectiv, cu deducerea, dupa caz, a penalitatilor de intarziere si a
oricaror alte daune datorate de Executant pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului prin incalcarea obligatiilor
sale contractuale.
10.30 Executantul nu va putea denunta unilateral contractul si nici nu va putea intrerupe sau sista unilateral lucrarile
inainte de a le finaliza, , in caz contrar obligânde-se să achite în întregime valoarea contractului precum și să acopere
toate prejudiciile cauzate Achizitorului.
11. Documentatia tehnico-economica
11.1 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului documentatia tehnico-economica in baza căreia
urmeaza sa se execute lucrairle.
12. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
12.1
Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de
construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu
prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea
acţiunii în daune.
12.2
Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de subdobânditorii dreptului de
proprietate asupra construcţiilor.
12.3
Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală si este
de 36 luni.
12.4
In perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate
lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea Clauzelor
contractuale pe cheltuiala proprie
12.5
Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor
sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în
perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea
notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp
posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție
cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți.
12.6
Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala
acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile
documentației tehnico-economice;
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ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect
însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; iii)
neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în
baza contractului.
12.7 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul

este liber să

contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul lor sa fie
recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna
execuţie.
12.8 Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în
legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

a)

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de dauna
rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

b)

13. Subcontractarea
13.1 Nu e cazul
14. Terţul Sustinator
14.1 Nu este cazul
15. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
15.1. Garanția de bună execuție a contractului se constituie în cuantum de 5% din valoarea fără T.V.A. pe o perioadă
egală cu perioada de valabilitate a contractului.
15.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de achiziție publică, executantul are obligatia
de a deschide un cont de garanție la unitatea Trezoreriei Statului arondată.
15.3. Pe parcursul indeplinirii prezentului contract de achizitie publica, autoritatea contractanta se obligă sa
alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta
contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.
15.4. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de
catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia
de buna executie. Contul de disponibil este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Din contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu
avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie.
Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
15.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat,
dacă executantul nu îşi execută/ execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a
notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
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15.6 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 42, alin (4) din
HG 395/2016:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesuluiverbal de recepţie finală.
15.7 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
16. Securitate si sanatatea in munca
16.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului propriu.
Executantul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare și daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel
de masuri, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în
permanenţă pe Şantier şi în încăperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate
măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.
16.3. Executantul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care
desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută
pe timpul desfăşurării contractului.
16.4. În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securității și sănătății în
muncă privind comunicarea cercetarea și înregistrarea evenimentelor.
16.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea evenimentului. Executantul va
păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la securitatea și sănătatea și asistența socială acordată
lucrătorilor precum și la daunele aduse proprietăţii.
16.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale H.G. nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile precum și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă.
17. Riscurile contractului
17.1 Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării acesteia
cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din următoarele
situaţii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:
utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu excepţia celor specificate în
Contract;
(b)
suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului;

(a)

obstacole sau condiţii fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care
nu puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experienţă şi pe care acesta le-a notificat imediat
Achizitorului;
(d)
orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa cum este
specificat în Contract;

(c)

(e)
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18. Penalitati in caz de nerespectare a obligatiilor partilor
18.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul termenului
convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere in cuantum de:
1%/ zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai puţin de cuantumul stabilit prin art.3 alin 21 din OG
nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare) in situatia
epuizării Duratei de execuţie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligaţiei Executantului si pana la
data indeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate.
18.1 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întarziere
sau efectuarea vreunei alte formalități.
18.2 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate.
18.3
Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor
imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.
18.4 Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau
responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.

a)

Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:
a)
condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor
şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice.
în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la
cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre
aceasta,

b)

18.4

Lipsa informării si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de

şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către
Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.
18.5

În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termen de

30 zile de la expirarea perioadei convenite, Executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare,
aplicată la valoarea plății neefectuate, în cuantum de 0,01%/ zi din valoarea facturii.
19. Recepţia lucrărilor de execuţie
19.1 Terminarea lucrărilor
19.1.1 Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut a fi finalizat într-un termen
stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care curge
împotriva Executantului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor.
19.2 Inştiinţarea de Recepţie
19.2.1 Executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie,
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare.
19.2.2 În cazul în care Achizitorul constată că sunt defecte sau neconformități față de proiect, standarde și
reglementări tehnice în vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi notificate Executantului,
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, sub sancțiunea perceperii de penalități.
19.2.3 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul
contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu
respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau
de a respinge recepţia.
19.2.4 Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa Executantulu de decizia sa
de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la terminarea Lucrărilor.
19.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere
calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul.
19.2.6 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
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20. Remedierea Defectelor
20.1 Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări
nefinalizate.
20.2 Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului că
Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.
20.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrărilor în cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului
va îndreptăţi Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.
20.4 Remedierea defectelor calitative apărute din vina Executantului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada
de garanţie stabilită potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.
21. Desfacerea şi Testarea
21.1 Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea oricărei lucrări. Probele și testele
necesare dar neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor
fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa
a Executantului. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor, testelor şi încercărilor,
inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.
21.2 Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si aprobarea Achizitorului.
21.3 Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi
examinate, testate şi măsurate. In caz contrar, Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare,
pe cheltuiala sa si la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
22. Modificări
22.1 Dreptul de a Modifica
23.1.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condiţiile
prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.
22.2 Notificarea Promptă
22.2.1 Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor
circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor.
23. Acordarea de avans
23.1 NU SE ACORDA.
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24. Actualizare /Ajustarea Preţului Contractului.
24.1

Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,se

va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la
contract.
24.2 Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor
legislative privind moificarea de taxe si impozite.
24.3 Actualizarea pretului contractului cu indicele de inflatie, se aplica doar in situatia in care durata de executie
depaseste 12 luni si rata anuală a inflaţiei depăşeşte pragul de 2,5%, aplicarea formulei de ajustare se face anual ,dar
nu mai devreme de 12 luni de la semnarea contractului. Actualizarea se aplica restului de executat, fara a se raporta
la restul de plata in situatia in care exista diferente intre acestea. Mecanismul specific realizarii actualizarii de pret
este urmatorul:
Y =[(1+I)1/12 -1]X100%, unde I = e rata anuala a inflatiei exprimata ca zecimala din 100 (adica 10%=0.10) iar Y =
rata lunara a inlfatiei exprimata ca procent. Evolutia indicilor poate fi consultata la adresa www.insse.ro.
25.Neindeplinirea obligatiilor de catre executant :
25.1 Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile Achizitorului sau nu
reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin
care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând un termen de 10 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina
dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere. Daca Executantul nu se conformează, Achizitorul
considera contractul reziliat de plin drept, fară nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instante, Executantul
urmând să plătească penalitati si daune interese în cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.
25.2. După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea notificării de
reziliere şi să părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier Materialele şi Echipamentele plătite de către Achizitor.
25.3. În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datorează
Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care Achizitorul o reține. În
situația în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție,
Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării
Achizitorului. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în faţa
instanţelor judecătoreşti competente din Timișoara.
26. Dizolvare, faliment
26.1 La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul Executantului, prezentul contract se
consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi data, Achizitorul întreprinde toate
măsurile necesare preluării Amplasamentului şi evaluării situaţiei Materialelor si Echipamentelor identificate în
Şantier.
26.2 În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului, contractul se consideră reziliat de drept fără
îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Executantul va preda amplasamentul în termen de 5 zile de la
primirea comunicării de reziliere si va părăsi Şantierul, lăsând pe acesta, toate Materialele şi Echipamentele plătite
de către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea
lucrărilor. Executantul va plăti daune interese în valoare egală cu valoarea contractului neexecutat.
27. Clauze specifice de încetare a contractului
27.1 Achizitorul iși rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziti publice, notificand executantul
inainte cu 15 zile.
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27.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu
dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în
perioada de valabilitate și următoarele situaţii:
Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

(a)

contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene.

(b)

27.3
Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care
Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea
de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice
care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei
proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie
implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în
procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul
unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
27.4
Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile
Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în
oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitânduse la acestea:
a)
Executantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la
acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);
b)
Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către Achizitor ori refuză să
răspundă solicitărilor acestuia;
c)
Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;
d)
Executantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu
exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
e)
Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă
de către Achizitor;
f)
Împotriva Executantului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având autoritate de
lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în
dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;
g)
Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau persoana care
furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
h)
Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice
fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

-

a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;
a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;

sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.
i)
În cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE,
Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor
Contractuale;
j)
Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;
k)
în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul Achizitorului de a
solicita rezilierea.
l)
Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică,
natura sau controlul Executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act
Adiţional la prezentul Contract;
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m)
Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea
finanţării din motive neimputabile Achizitorului;
27.5 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct. 31.4 lit.a) – m)
Achizitorul, la împlinirea termenului de 15
(cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare
prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea
vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului,
Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune interese compensatorii.
27.6
Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către
Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze
Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze
finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va
fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.
27.7
În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind
obligat la plata de penalităţi.
27.8
Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
Contractante.
27.9
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea
Contractului.
28. Forţa Majoră
28.1 Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, Partea
afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3 zile de la data constatarii intervenţiei acestor împrejurări si va lua
toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte
parti. Dacă este necesar, Executantul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit
astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe Şantier.
28.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, pe toată
perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
28.3 Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior intervenţiei
împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.
28.4 Dacă această situaţie continuă timp de 30 zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o notificare de reziliere
a Contractului care va produce efecte în termen de 10 zile de la data primirii notificării. După rezilierea Contractului,
Executantul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi
Echipamentelor livrate pe Şantier.
29. Utilizarea Documentelor Executantului de către Achizitor
29.1 În relaţia dintre Părţi, Executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate
intelectuală/industriala asupra Documentelor Executantului până la aprobarea acestor documente de către
Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia.
29.2 Anterior aprobarii menţionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului, autorizeaza
Achizitorul să copieze, să folosească şi sa transmită Documentele Executantul, inclusiv modificările aduse acestora.
29.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala,
dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza,
publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia
situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
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30. Soluţionarea Litigiilor
30.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care
se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
30.2 In ipoteza in care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 zile, fiecare dintre acestea poate
solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti.

Părţile au înteles să încheie azi, ________________________, prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

COMUNA BERZOVIA – achizitor

SC _____________________ - executant

REPREZENTANT LEGAL

ADMINISTRATOR

Mircea Ion SERAFIN
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