
 
 

CAIET DE SARCINI II 
 

STRAT DE FUNDAłIE DIN BALAST  
 

PREVEDERI GENERALE 
Prezentul Caiet de Sarcini se aplică la execuŃia straturilor de fundaŃie din 

balast din structurile rutiere şi cuprinde condiŃiile tehnice care trebuie îndeplinite de 
materialele folosite, prevăzute în SR EN 13242+A1-2008 şi de stratul de fundaŃie 
realizat, prevăzute în STAS 6400-84 şi în normativele CD 148/2003 - Ghid privind 
tehnologia de execuŃie a straturilor de fundaŃie din balast şi AND 589/2004 - Caiete 
de sarcini generale comune lucrărilor de drum. Caiet de sarcini nr.5 FundaŃii de 
balast şi/sau de balast amestec optimal.  

Antreprenorul va asigura prin posibilităŃile proprii sau prin colaborare cu 
unităŃi de specialitate, efectuarea tuturor încercărilor si determinărilor rezultate din 
aplicarea prezentului caiet de sarcini. 
 Antreprenorul este obligat sa Ńină evidenŃa zilnică a condiŃiilor de execuŃie a 
stratului de balast, a probelor prelevate si a rezultatelor obŃinute. 
 Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificări 
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 
 Pentru executarea acestor verificări antreprenorul va asigura punerea la 
dispoziție a tuturor rezultatelor obŃinute prin încercările efectuate la controlul calităŃii 
fundaŃiei şi materialelor componente si va efectua orice prelevări de probe sau 
determinări suplimentare necesare. 
 Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea tuturor măsurilor tehnologice 
si organizatorice care sa conducă la respectarea strictă a prevederilor prezentului 
caiet de sarcini. 
 In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, 
beneficiarul poate dispune întreruperea execuŃiei lucrărilor si până la eliminarea 
deficienŃelor constatate. 

Se va trece la execu Ńia stratului de funda Ńie din balast numai dup ă 
recep Ńia lucr ărilor de terasamente.  

 
1. MATERIALE 

1.1 Agregate naturale 
Pentru execuŃia stratului de fundaŃie din balast sau balast amestec optimal, 

se va folosi balast natural, care respectă caracteristicile din Tabelul 1. 
Agregatele vor proveni din roci stabile, nealterabile la apa, aer sau îngheŃ şi 

fără corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau 
alte materiale. 

Toate investigaŃiile, testele, chiriile şi taxele legate de exploatarea şi/sau 
aprovizionarea balastului vor fi suportate de Antreprenor. 

Balastierele şi depozitele trebuie să nu afecteze stabilitatea terasamentelor 
existente şi nici să producă eroziuni sub efectul apelor de suprafaŃă sau subterane. 
Antreprenorul este responsabil de orice pericole faŃă de persoane şi orice daune 
aduse proprietăŃii publice sau private, ca urmare a execuŃiei acestor lucrări. 

Transportul şi depozitarea agregatelor provenite din surse diferite se vor face 
astfel încât să se evite amestecul sau contaminarea lor. Drumurile de acces la 
depozitele de agregate vor fi amenajate astfel încât să se evite contaminarea 
agregatelor cu noroi sau alte materiale. 



Agregatele vor fi depozitate pe platforme amenajate, prevăzute cu pante si 
rigole în vederea drenajului apei. Amenajarea va fi de aşa natură încât să împiedice 
amestecul sau contaminarea agregatelor din stoc. Stocurile de agregate vor fi 
identificate prin panouri care să indice sursa şi dimensiunea agregatului.  

Antreprenorul trebuie să asigure o zona de depozitare temporară a 
agregatelor refuzate. În cazul exploatării balastului de sub nivelul apei, 
antreprenorul va asigura suprafeŃele necesare pentru depozitare provizorie, până la 
pierderea apei în exces. 

Agregatele care depăşesc 1,9 grame de sulfat (exprimat ca SO3) pe litru, nu 
vor fi depozitate sau folosite ca material de umplutură lângă lucrările care conŃin 
ciment (beton, balast stabilizat). DistanŃa minima faŃă de acestea este de 1,0 m. 

Tabel 1 - Caracteristicile agregatelor 
Valori admisibile Caracteristici 

Balast Balast optimal 
Reglementare de 

referinŃă 
Sort 0-63 0-63 - 
ConŃinut de fracŃiuni %: < 0,02 mm 
 < 0,2 mm 
 0 - 1 mm 
 0 - 4 mm 
 0 - 8 mm 
 0 - 16 mm 
 0 – 25 mm 
 0 - 50 mm 
 0 - 63 mm 

max. 3 
3-18 
4-38 
16-57 
25-70 
37-82 
50-90 
80-98 
100 

max. 3 
4-10 
12-22 
26-38 
35-50 
48-65 
60-75 
85-92 
100 

CD 148/2003 
AND 589/2004 
STAS 4606-80 

Granulozitatea Fig. 1 Fig. 1 STAS 4606-80, SR EN 
933/1-2002 

Coeficient de neuniformitate (Un), min.* 15 - - 
Echivalent de nisip (EN), min. 30 30 SR EN 933/8-2001 
RezistenŃa la fragmentare a agregatului 
grosier (coeficientul Los Angeles, %), max. 

LA50 (50%) LA30 (30%) SR EN 13242+A1-2008 
SR EN 1097/2-2010 

• Coeficientul de neuniformitate se determină cu relaŃia Un = d60/d10, unde 
Un – reprezintă coeficientul de neuniformitate 
d60 – diametrul ochiului ciurului sau latura ochiului sitei prin care trec 60% din masa 
probei analizate pentru verificarea granulozității, determinat pe curba granulometrică, în 
mm; 
d10 – diametrul ochiului ciurului sau latura ochiului sitei prin care trec 10% din masa 
probei analizate pentru verificarea granulozității, determinat pe curba granulometrică, în 
mm; 
Coeficientul de neuniformitate luat în considerare, reprezintă media rezultatelor a trei 
determinări care nu diferă între ele cu mai mult de 15%. 

 
După constituirea depozitelor, materialele vor fi supuse aprobării dirigintelui 

de șantier. 
Verificările asupra agregatelor dintr-un depozit, vor fi făcute conform 

Tabelului 2. 
Tabel 2 - Testele făcute asupra agregatelor 

AcŃiunea, procedeul de verificare 
sau caracteristici care se verifică FrecvenŃa minimă la aprovizionare 

Certificatul de calitate La fiecare transport 
Granulozitatea 
Echivalentul de nisip 
Neuniformitatea 

O probă pentru fiecare 400 t 

RezistenŃa la uzură cu maşina tip Los Angeles O probă pentru fiecare 5000 t 

 
FrecvenŃa minimă a determinărilor este de o probă la 400 t pentru balast, 

respectiv o probă la 200 t pentru nisipul natural, dacă este cazul. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.2 Apa 

Apa utilizată pentru corectarea umidității poate să provină din reŃeaua publică 
sau din altă sursă, dar în acest caz trebuie să îndeplinească condiŃiile prevăzute în 
SR EN 1008:2003 (să fie limpede, să nu conŃină suspensii organice sau 
anorganice, să nu aibă miros pronunŃat etc.). 
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 În timpul utilizării pe şantier se va evita poluarea ei cu detergenŃi, materii 
organice, uleiuri, argile, etc. 

 
 
2. EXECUłIA STRATULUI DE FUNDA łIE 
 

2.1 Transportul 
Antreprenorul va lua toate măsurile ca pe durata încărcării şi transportului la 

locul de punere în operă, balastul/balastul optimal să nu-şi modifice semnificativ 
compoziŃia (segregare, scăderea sau creşterea conŃinutului de apă, parte fină, etc.). 

 
2.2 Punerea în oper ă 

Aşternerea stratului de fundaŃie poate începe numai la aprobarea dirigintelui, 
după ce patul drumului a fost verificat şi aprobat de acesta. 

Balastul va fi aşternut pe terasamentul recepŃionat, într-unul sau mai multe 
straturi, în funcŃie de grosimea prevăzută în proiect. 

Antreprenorul nu va începe execuŃia nici unui strat înainte ca stratul inferior 
să fie terminat, verificat şi recepŃionat de dirigintele de șantier. Antreprenorul va 
asigura, pe propria cheltuială, întreŃinerea necesară pentru straturile recepŃionate, 
până la acoperirea cu următorul strat. 

RecepŃia oricărui strat va fi refăcută atunci când între recepŃia iniŃială şi 
acoperirea cu stratul următor, au trecut mai mult de 7 zile sau când, în interiorul 
acestui interval, în opinia dirigintelui, stratul recepŃionat nu mai corespunde 
condiŃiilor pentru a fi acoperit. 

Compactarea se va face cât mai curând posibil după ce materialul a fost 
aşternut şi nivelat, în conformitate cu cerinŃele procedurii de execuŃie. 

Caracteristicile efective decompactare vor fi determinate pe probe prelevate 
din lucrare:ρef = densitatea efectivă (g/cm3); 

W ef = umiditatea efectivă pentru compactare (%).   
ρef 

Gradul de compactare gc =   -------------- x 100 
    ρmax..PM 

Acolo unde stratul de fundaŃie nu se realizează pe întreaga lăŃime a 
platformei, acostamentele vor fi completate şi compactate simultan cu execuŃia 
stratului de fundaŃie, astfel încât stratul de fundaŃie să fie permanent încadrat de 
acostamente, cu asigurarea evacuării apei din stratul de fundaŃie. 

Pentru evitarea degradărilor accidentale, Antreprenorul va lua toate măsurile 
pentru limitarea circulaŃiei pe stratul compactat şi finisat. 

Este interzisă aşternerea stratului de fundaŃie atunci când: 
o balastul este îngheŃat sau conŃine gheaŃă; 
o condiŃiile meteo determină ca patul drumului / stratul de formă (dacă este 

cazul) să nu mai răspundă cerinŃelor pentru a fi acoperit. 
 
 
3. CONTROLUL EXECUłIEI şi RECEPłIA LUCRĂRILOR 
 

Testele din timpul execuŃiei stratului de fundaŃie, vor fi făcute conform 
Tabelului 4. 

Tabel 4 - Testele asupra stratului de fundație 

Determinarea, procedeul de verificare 
sau caracteristicile care trebuie verificate 

FrecvenŃa minimă la locul de 
punere în operă 

Reglementare de 
referință 



Examinarea documentelor de transport la fiecare transport - 
Granulozitatea  
Coeficient de neuniformitate 
Echivalent de nisip 

La fiecare 400 t 
SR EN 933/1/2 
* 
SR EN 933-8 

RezistenŃa la fragmentare a 
agregatului grosier (coeficientul Los 
Angeles, %), max. 

La fiecare 400 t 
SR EN 13242+A1-
2008, SR EN 1097/2-
2010 

Umiditatea optimă de compactare (Testul 
Proctor Modificat) 

pentru fiecare sursă şi oricând 
se consideră necesar STAS 1913/13-83 

Umiditatea înainte de compactare 3 pct. la 250 m de banda sau 
1000 mp STAS 1913/13-83 

Grosimea stratului 3 determinări la fiecare 2000 
m2 de fundaŃie - 

Caracteristicile de compactare 
- umiditatea 
- densitatea 

6 probe la fiecare 2000 m2de 
strat aşternut 

STAS 1913/1-82 
STAS 1913/5-85 
STAS 12288-85 

Gradul de compactare 
(prin determinarea greutăŃii volumetrice 
în stare uscată) 

în fiecare zi, 6 probe la fiecare 
2000 m2de strat aşternut 

STAS 1913/15-75 
STAS 12288-85 

Capacitatea portantă 

în fiecare profil transversal din 
proiect, la fiecare 25 m pe 
fiecare bandă, inclusiv benzile 
de staŃionare de urgenŃă 

Normativ 
CD 31-2002 

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

granulozităŃii d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru 
verificarea granulozităŃii 

 
 

3.1 Verificarea elementelor geometrice ale stratulu i 
Grosimea stratului de fundaŃie va fi verificată oriunde se consideră necesar, 

dar în cel puŃin 3 puncte la 2000 m2 de fundaŃie executat; toleranŃa admisibilă fiind 
de ±2 cm. 

LăŃimea stratului se măsoară oriunde se consideră necesar, dar cel puŃin în 
fiecare profil transversal din proiect; toleranŃa admisibilă este de +5 cm.  

Panta transversală a stratului de fundaŃie este aceeaşi cu panta proiectată a 
îmbrăcăminŃii rutiere şi va fi măsurată oriunde se consideră necesar, dar cel puŃin 
în fiecare profil transversal din proiect; toleranŃa admisibilă este de ±0,4%. 

Cotele stratului se măsoară oriunde se consideră necesar, dar cel puŃin în 
fiecare profil transversal proiectat; toleranŃa admisibilă este de ±1 cm. 

DeclivităŃile în profil longitudinal vor fi conform proiectului. 
 

3.2 Verificarea compact ării şi capacit ăŃii portante 
Pentru drumuri de clasa tehnică IV si V stratul de fundaŃie va fi compactat 

până la atingerea gradului de compactare de 98 % Proctor Modificat pentru cel 
puŃin 95% din punctele măsurate şi a gradului de compactare de minim 95%, în 
toate  punctele de măsurare.  

Capacitatea portant ă la nivelul superior al stratului de funda Ńie se 
consider ă realizat ă dacă valoarea deforma Ńiei elastice (m ăsurate conform 
prevederile normativului CD 31-2002) este mai mic ă decât deforma ția 
admisibil ă de 185 1/100 mm (conform CD 148-2003, art. 54). 

Se consideră realizată capacitatea portanta necesară dacă deflexiunea are 
valori mai mari decât cea admisibilă în cel mult 10% din punctele de măsurare. 

Uniformitatea execuŃiei este considerată satisfăcătoare dacă valoarea 
coeficientului de variaŃie este sub 35%, cu condiția ca în nici un punct de măsurare 



deflexiunea să nu depășească deformația admisibilă cu mai mult de 30% 
(deflexiunea măsurată să nu depășească 234 1/100 mm). 

Dacă se constată puncte de măsurare în care deflexiunea nu îndeplinește 
condițiile de mai sus, antreprenorul va reface stratul necorespunzător și va relua 
măsurătorile de deflexiune pe zona respectivă. 
 

3.3 Verificarea caracteristicilor  suprafe Ńei  stratului 
Verificarea denivelărilor suprafeŃei fundaŃiei se face cu lata de 3 m lungime, 

oriunde se consideră necesar, dar cel puŃin: 
o în profil longitudinal, în axul fiecărei benzi de circulaŃie; denivelările admisibile 

măsurate sub lată sunt de ±2 cm; 
o în profil transversal, în secŃiunile transversale din proiect; denivelările 

admisibile măsurate sub lată sunt de ±1 cm; 
 

3.4 Recep Ńia lucr ărilor 
După terminarea lucrărilor pe un tronson, lucrările executate vor fi supuse 

aprobării dirigintelui de şantier, înaintea aşternerii stratului următor. 
Inspectarea lucrărilor care devin ascunse trebuie să stabilească dacă 

acestea au fost realizate conform proiectului şi prezentului Caiet de Sarcini. 
RecepŃia presupune verificarea înregistrărilor din timpul execuŃiei şi a 

rezultatelor încercărilor precum şi examinarea efectivă a lucrărilor.  
În urma verificării se încheie un proces verbal de recepŃie prin care se 

autorizează trecerea la faza următoare de execuŃie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


