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ANEXA 1/1 
 
 

FACILITĂŢI PRIVIND AMENAJAREA, DOTAREA ŞI ECHIPAREA 
SPAŢIILOR DE LUCRU PENTRU DIRIGINTE SI REPREZENTANTUL SAU 
 
BIROU PRINCIPAL PENTRU DIRIGINTE SI/SAU REPREZENTANTUL SAU 
 
Antreprenorul va asigura, la momentul începerii lucrărilor, la fiecare amplasament, şi va îndepărta 
la încheierea lucrărilor sau atunci când primeşte instrucţiuni în acest sens din partea dirigintelui, 
clădiri pentru birouri şi utilităţi, precum şi echipament pentru folosinţa exclusivă a dirigintelui şi a 
reprezentanţilor acestuia.  
Antreprenorul va pune la dispoziţie ……… birouri principale, localizate la ……………….. 
Antreprenorul se va ocupa de furnizarea tuturor celor necesare pentru încălzire, alimentare cu 
combustibil, apă, lumină, curent electric, două linii telefonice şi rezerve de materiale consumabile 
pentru durata lucrărilor sau conform instrucţiunilor primite în acest sens din partea dirigintelui. 
Antreprenorul, de asemenea, se va ocupa de realizarea tuturor celor necesare pentru întreţinerea 
birourilor cel puţin o dată pe zi şi pentru îndepărtarea corespunzătoare a resturilor menajere. 
 
Descrierea birourilor, mobilierului, utilării, echipamentului şi proviziilor trebuie să corespundă 
indicaţiilor de mai jos. Fără a ţine seama de acestea, trebuie respectate cerinţele statutelor şi 
regulamentelor româneşti corespunzătoare. Toate componentele trebuie să fie în perfectă stare de 
funcţionare, reprelucrate şi repuse la punct în cazul în care au fost folosite pentru un amplasament 
anterior, şi sunt supuse aprobării dirigintelui. 
 
Clădirea pentru dirigintele rezident şi pentru personal trebuie să cuprindă următoarele: 
 
a) Camera de şedinţe pentru dirigintele rezident – suprafaţa minimă – 20 metri pătraţi. 

b) Camera dirigintelui asistent / supraveghetorului – suprafaţa minimă – 12 metri pătraţi. 

c) Camera pentru servirea mesei – suprafaţa minimă – 10 metri pătraţi. 

d) Toaleta / dus – suprafaţa minimă – 8 metri pătraţi. 

e) Magazie cu securizare din oţel, încuiabilă – suprafaţa minimă – 6 metri pătraţi. 

Clădirile vor dispune de camere care au o înălţime a plafonului de nu mai puţin de 2,16 metri şi 
ferestre în suprafaţă de nu mai puţin de 33% din suprafaţa duşumelei, cu excepţia toaletelor / 
duşurilor, unde suprafeţele ferestrelor pot fi mai reduse. 
 Ferestrele trebuie prevăzute cu geam dublu şi  vor dispune de deschideri corespunzătoare către 
lumină, iar geamurile pentru toalete şi duşuri trebuie să fie din sticlă mată, cu grilaje de securitate 
externe pentru toate ferestrele. La toate ferestrele trebuie montate jaluzele. Toate uşile vor fi 
prevăzute cu dispozitive de închidere automate.  
Clădirea trebuie să fie bine izolată şi complet protejată împotriva intemperiilor. Clădirea trebuie să 
dispună de un spaţiu liber de cel puţin 350 mm între partea inferioară a duşumelei şi suprafaţa 
terenului.  
Accesul la clădire trebuie să se realizeze prin intermediul treptelor cu o înălţime maximă de 190 
mm, iar uşile exterioare, mai puţin cele de ieşire în caz de incendiu, trebuie prevăzute cu încuietori 
de înaltă securitate (3 chei necesare).  
Uşile exterioare trebuie prevăzute cu ştergător de ghete / baie pentru stergător de ghete cu perie şi 
preş de şters şi vor fi prevăzute cu o cutie de scrisori sub cheie (deschidere 300 mm x 75 mm). 
Izolarea duşumelei, a pereţilor şi acoperişului trebuie să aibă un maxim al valorii U de 0,6 W/m2/C. 
Este necesara asigurarea încălzirii şi trebuie să fie posibilă menţinerea unei temperaturi ambiente în 
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toata clădirea de 24°C şi toate acestea se vor conforma reglementărilor privitoare la construcţii. 
Iluminarea interioară (elemente fluorescente cu difuzoare) trebuie asigurată în concordanţă cu 
reglementările şi în fiecare cameră trebuie asigurat un număr corespunzător de comutatoare. 
Duşumeaua trebuie acoperită cu material de vinil rezistent (linoleum) sau un material similar. 
Camera pentru servitul mesei va dispune de o chiuvetă cu apă caldă şi apă rece (legată la reţeaua 
locală) şi masă specială pentru bucătărie. Toaleta trebuie să includă un closet, bazin de spalare cu 
apă caldă şi cu apă rece, oglindă de perete, dispozitiv pentru hârtie de toaletă, şină pentru prosoape, 
aparat de prosoape de hârtie, cârlige pentru haine şi aparate de uscat mâinile. Săpunul, prosoapele şi 
hârtia de toaletă urmează să fie asigurate şi reaprovizionate conform necesităţilor. Trebuie inclusă şi 
o nişă pentru duş, împreună cu spaţiul adiacent pentru schimbarea hainelor, care să conţină cârlige 
pentru haine şi o băncuţă / scaun. 
 
Sunt necesare următoarele elemente de mobilier şi accesorii: 
2 buc. birouri – 1500 mm x 900 mm, cu sertare prevăzute cu cheie. 
2 buc. mese – 2000 mm x 1000 mm, una dintre ele prevăzută cu trei sertare. 
1 buc. scaun pivotant. 
8 buc. scaune de birou. 
1 buc. fişet vertical din oţel cu 4 sertare, prevăzut cu chei – 600 mm x 415 mm dimensiunea 

sertarelor (cu agăţători). 
1 buc. dulap de oţel 750 mm x 450 mm x 2000 mm cu rafturi, prevăzut cu chei, rezistent la foc. 
1 buc. suport înclinat pentru desene 2000mm x 900mm (fixat) cu planşetă de desen, teu şi taburet 

pentru proiectant. 
2 buc. table de avertizare cu ace 2000 mm x 1200 mm (fixate). 
8 buc. rafturi 2000 mm x 300 mm fixate conform necesităţilor. 
3 buc. tăviţe de corespondenţă – 3 talere. 
2 buc. seturi de ascuţitori de birou, perforator, capsator mare şi capse*. 
1 buc. aparat de etichetare cu bandă dymo si rezerve de bandă*. 
6 buc. cârlige duble pentru haine – fixate. 
3 buc. coşuri pentru hâirtie. 
1 buc. plăcuţă de identificare exterioară – fixată (DIRIGINTE REZIDENT). 
2 buc. stingătoare de incendiu mari (1 pe apă, 1 pe CO2). 
1 buc. trusă de acordare a primului ajutor conform recomandărilor din reglementările româneşti. 
1 buc. set de lighean pentru spălat, unelte de bucătărie, tăvi, prosoape de bucătărie* şi materiale 

de curăţare*, protecţie împotriva focului (fără azbest) şi montură, cârpă de praf şi perie. 
1 buc. set de vase de bucătărie, oale electrice automate de tip întrerupător, container de resturi cu 

capac glisant şi rezerve de garnituri. 
8 buc. căni şi farfurii, pahare, farfurii întinse, platouri, supiere si tacâmuri. 
1 buc. aragaz cu două ochiuri cu cuptor mic si grătar. 
1 buc. cuptor cu microunde. 
1 buc. frigider 16 mc. 
2 buc. aparate telefonice. 
1 buc. aparat fax cu hârtie normală. 
1 buc. fotocopiator, mărime A4, cu facilităţi de mărire şi reducere a fotocopiei. 
5 buc. bibliorafturi*. 
2 buc. planşetă cu clamă (pentru hârtii). 
10 buc. dosare cu şină* cu despărţitori colorate*. 

hârtie normală de mărime A4, carnete de notiţe, hârtie de notiţe, cărţi de specialitate, 
pixuri, creioane, toate conform necesităţilor. 

(* evidenţiază materialele consumabile care trebuie reaprovizionate în conformitate cu necesităţile)
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În exterior, trebuie să existe un refugiu adiacent biroului, potrivit pentru parcarea autoturismelor 
pentru folosinţa exclusivă a dirigintelui. 
 
BIROU AUXILIAR PENTRU REPREZENTANTUL DIRIGINTELUI 
 
Antreprenorul va asigura, la momentul începerii lucrărilor, la fiecare amplasament, şi va îndepărta 
la încheierea lucrărilor sau atunci când primeşte instrucţiuni în acest sens din partea dirigintelui, 
clădiri pentru birouri şi utilităţi, precum şi echipament pentru folosinţă exclusivă a dirigintelui şi a 
reprezentanţilor acestuia. Antreprenorul va pune la dispoziţie un număr corespunzător de birouri 
secundare pentru uzul dirigintelui şi a reprezentanţilor acestuia, în aşa fel încât fiecare şantier activ 
să fie acoperit de cel puţin un birou. 
Antreprenorul se va ocupa de furnizarea tuturor celor necesare pentru încălzire, alimentare cu 
combustibil, apă, lumină, curent electric, două linii telefonice şi rezerve de materiale consumabile 
pentru durata lucrărilor sau conform instrucţiunilor primite în acest sens din partea dirigintelui. 
Antreprenorul, de asemenea, se va ocupa de realizarea tuturor celor necesare pentru întreţinerea 
birourilor cel puţin o dată pe zi şi pentru îndepărtarea corespunzătoare a resturilor menajere. 
 
Descrierea birourilor, mobilierului, utilării, echipamentului şi proviziilor trebuie să corespundă 
indicaţiilor de mai jos. Fără a ţine seama de acestea, trebuie respectate cerinţele statutelor şi 
regulamentelor româneşti corespunzătoare. Toate componentele trebuie să fie în perfectă stare de 
funcţionare, reparate şi puse la punct în cazul în care au fost folosite pentru un amplasament 
anterior. 
 
Clădirea pentru dirigintele rezident şi pentru personal trebuie să cuprindă următoarele: 
 
a) Camera dirigintelui rezident – suprafaţa minimă – 9 metri pătraţi. 

b) Toaletă/duş – suprafaţa minimă – 6 metri pătraţi 

c) Magazie cu securizare din oţel, încuiabilă – suprafaţa minimă – 6 metri pătraţi. 

 
Clădirile vor dispune de camere care au o înălţime a plafonului de nu mai puţin decât 2,16 metri şi 
ferestre în suprafaţa de nu mai puţin decât 35% din suprafaţa duşumelei, cu excepţia toaletelor / 
duşurilor, unde suprafeţele ferestrelor pot fi mai reduse.  
Ferestrele trebuie prevăzute cu geam dublu şi  vor dispune de deschideri corespunzătoare către 
lumină, iar geamurile pentru toalete şi duşuri trebuie să fie din sticlă mată, cu grilaje de securitate 
externe pentru toate ferestrele. La toate ferestrele trebuie montate jaluzele de tip veneţian. Toate 
uşile vor fi prevăzute cu dispozitive de închidere automate.  
Clădirea trebuie să fie bine izolată şi complet protejată împotriva intemperiilor şi trebuie să fie 
construită cu un spaţiu liber de nu mai puţin decât 350 mm între partea inferioară a duşumelei şi 
suprafaţa terenului.  
Accesul la clădire trebuie să se realizeze prin intermediul treptelor cu o înălţime maximă de 190 
mm, iar uşile exterioare, mai puţin cele de ieşire în caz de incendiu, trebuie prevăzute cu încuietori 
de înaltă securitate (3 chei necesare). Uşile exterioare trebuie prevăzute cu ştergător de ghete / baie 
pentru ştergător de ghete cu perie şi preş de şters şi vor fi prevăzute cu o cutie de scrisori sub cheie 
(deschidere 300 mm x 75 mm). Izolarea duşumelei, pereţilor şi acoperişului trebuie să aibă un 
maxim al valorii U de 0,6 W/m2/C. Este necesară asigurarea încălzirii şi trebuie să fie posibilă 
menţinerea unei temperaturi ambiente în toată clădirea de 24°C şi toate acestea se vor conforma 
reglementărilor privitoare la construcţii.  
Iluminarea interioară (elemente fluorescente cu difuzoare) trebuie asigurate în concordanţă cu 
reglementările şi în fiecare cameră trebuie asigurat un număr corespunzător de comutatoare. 
Duşumeaua trebuie acoperită cu material de vinil rezistent (linoleum) sau un material similar. 
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Toaleta trebuie să includă un closet, bazin de spălare cu apă caldă si cu apă rece, oglindă de perete, 
dispozitiv pentru hârtie de toaletă, şină pentru prosoape, aparat de prosoape de hârtie, cârlige pentru 
haine şi aparate de uscat mâinile. Săpunul, prosoapele şi hârtia de toaletă urmează să fie asigurate şi 
reaprovizionate conform necesităţilor. Trebuie inclusă şi o nişă pentru duş, împreună cu spaţiul 
adiacent pentru schimbarea hainelor, care să conţină cârlige pentru haine şi o băncuţă / scaun. 
 
Sunt necesare următoarele elemente de mobilier si accesorii: 
 
 
1 buc. birouri – 1500 mm x 900 mm, cu sertare prevăzute cu cheie. 
1 buc. scaun pivotant. 
2 buc. scaune de birou. 
1 buc. fişet vertical din oţel cu 4 sertare, prevăzut cu chei – 600 mm x 415 mm dimensiunea 

sertarelor (cu agăţători). 
1 buc. tabla de avertizare cu ace 2000 mm x 1200 mm (fixate). 
2 buc. rafturi 2000 mm x 300 mm fixate conform necesităţilor. 
3 buc. tăviţe de corespondenţă – 3 talere. 
2 buc. seturi de ascuţitori de birou, perforator, capsator mare şi capse*. 
4 buc. cârlige duble pentru haine – fixate. 
1 buc. coşuri pentru hârtie. 
1 buc. plăcuţă de identificare exterioară – fixată (DIRIGINTE REZIDENT). 
2 buc. stingătoare de incendiu mari (1 pe apă, 1 pe CO2). 
1 buc. trusă de acordare a primului ajutor conform recomandărilor din reglementările româneşti. 
1    buc. telefon mobil 
 
În exterior, trebuie să existe un refugiu adiacent biroului, potrivit pentru parcarea a două 
autoturisme pentru folosinţa numai a dirigintelui. 
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ANEXA 1/2 

 
 
INSTRUMENTE TOPOGRAFICE ŞI ECHIPAMENTE DE BIROU ŞI DE 
PROTECŢIE PENTRU DIRIGINTE ŞI REPREZENTANŢII SĂI 
 
Trebuie asigurate următoarele echipamente pentru folosinţa exclusivă a dirigintelui rezident şi a 
personalului său la momentul începerii lucrărilor şi acestea trebuie menţinute în stare bună până la 
încheierea lucrărilor, atunci când vor fi înapoiate antreprenorului, cu excepţia consumabilelor*. 
 
1 buc. teodolit electronic clasic sau electronic de măsură a distanţelor cu precizie de 5” si +/- 5 

mm + 3 pp 
2 buc. suport trepied. 
2 buc. prisme pentru teodolitul electronic 
1 buc. baza de date compatibilă Moss. 

 
1 buc. nivelă automatică cu trepied. 
1 buc. mira de nivel de 4 metri (sistemul metric internaţional SI), aluminiu telescopic sau 

secţional. 
 

1 buc. rulete de 30 de metri (sistemul metric internaţional SI) în cutii de protecţie. 
1 buc. ţăruş de oţel de 1250 mm. 
6 buc. jaloane din două piese. 
4 buc. suporturi pentru jaloane. 
   
2 buc. aparate de detectare a CH4, N2S si CO. 
1 buc. trusă de fiole de detectare a gazului* pentru CO, CO2 (minim 10 fiole). 
 
Antreprenorul va asigura următoarele instrumente şi echipamente ce nu trebuie înapoiate: 
 
1 buc. ruletă de oţel de 50 de metri (sistemul metric internaţional SI) prevăzută cu desfăşurător cu 

cadru deschis cu 4 braţe. 
1 buc. ruletă de buzunar din oţel de 7,5 metri (sistemul metric internaţional SI) cu agăţătoare 

pentru centură. 
2 buc. ruletă de buzunar din oşel de 5 metri. 
1 buc. clinomtru. 
2 buc. corzi de nylon de 20 de metri. 
1 buc. nivela de 1200 mm, cu alcool. 
1 buc. baros de 3 kg. 
1 buc. ciocan de 2 kg. 
3 buc. spray-uri cu vopsea de marcaj*. 
20 buc. repere topografice*. 
10 buc. căşti de protecţie. 
4 buc. căşti miniere cu lanterne de cască. 
4 buc. costume impermeabile. 
4 buc. perechi de mănuşi de protecţie. 
4 buc. perechi de ochelari de protecţie (aprobate de Standardul Românesc). 
4 buc. perechi de cizme de protecţie de oţel (placheu). 
10 buc. veste uşoare fără mâneci pentru bună vizibilitate (fosforescente). 
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ANEXA 1/3 

 
VEHICULE PENTRU DIRIGINTE 
 
 
Maşină de mărime medie cu 4 uşi tip “A” conform înţelegerilor din contractul între părţi 
 
Va fi echipată cu motor pe benzină în 4 cilindri cu o putere minimă de 60 CP, în culoare aprobată 
de diriginte. Echipamentul va include: 
 
Extinctor, încălzitor şi dezaburizator, aer condiţionat, închidere centralizată, alarmă/imobilizator, 
airbag pentru şofer şi pasagerul din faţă, centuri de siguranţă pretensionate în 3 puncte pentru şofer 
şi 3 pasageri, centură de siguranţă pentru al cincilea pasager, frâne cu ABS, direcţie asistată, sistem 
de protecţie la impact a uşilor, roată de rezervă, încuietoare la rezervor şi la portbagaj, oglindă 
interioară, oglinzi exterioare reglabile electric şi încălzite, apărători de noroi, frânghie de tractare, 
parbriz laminat, lunetă cu încălzire, radiocasetofon AM/FM.  
 
 
 
 
 
Maşina de teren cu tracţiune pe 4 roţi, cu 4 uşi, de dimensiune mare Tipul “B” conform 
înţelegerilor din contractul între părţi 
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ANEXA 1/4 
 
COMPUTER PENTRU DIRIGINTE 
 
Se va asigura pentru folosinţa exclusivă a dirigintelui la fiecare dintre amplasamente şi va fi reţinut 
de către antreprenor în momentul încheierii contractului. Calculatoarele pot fi mutate de la un 
amplasament la altul după ce lucrările la un amplasament au fost certificate de către diriginte ca 
fiind finalizate. Calculatorul trebuie sa provină de la un furnizor recunoscut şi să deţinş garanţie şi 
contract de service pentru durata de execuţie a lucrărilor.  
 
Specificaţia minimă este redata în contractul dintre părţi. 
 
a) Calculator personal compatibil IBM sau laptop 
b) Procesor Pentium la 600 MHz 
c) Memorie de 64 Mb RAM 
d) Memorie video de 8 Mb RAM 
e) Monitor SVGA 15” inch 
f) Spaţiu liber pe Hard Drive de 8 Gb 
g) Unitate CD ROM tip 24x 
h) Modem intern de 56 Kb 
i) Unitate de floppy disk de 32’’ de 1,44 Mb împreună cu  50 dischete floppy de tip HD 
j) Imprimanta (300 dpi, 4 pagini/minut) cu rezerva de cartuşe pentru durata contractului. 
 
Următoarele produse software trebuie preinstalate, iar CD-urile originale trebuie asigurate în 
ambalajul original: 
 
a) Sistem de operare (MS Windows 95 sau superior sau compatibil) 
b) Software pentru procesare text 
c) Software pentru procesare foi de calcul 
d) Sofware pentru baze de date 
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ANEXA 1/5 

 
CAMERA DE LUAT VEDERI PENTRU DIRIGINTE 
 
Antreprenorul va pune la dispoziţia dirigintelui, pe perioada contractului, o cameră de luat vederi 
pentru durata contractului cu următoarele specificaţii minime, conform contractului între părţi: 
 
a) Sistem de film avansat  
b) Lentile de 35 – 100 mm încorporate 
c) Flash încorporat 
d) Concentrare automată cu depăşire manuală 
e) Expunere automată cu depăşire manuală 
f) Derulator automat 
g) Rezervă săptămânală de 1 film de 36 expuneri 
h) Procesarea săptămânala a 1 film de 36 de expuneri  împreună cu 2 seturi de fotografii de 

înaltă calitate de dimensiuni 150 mm x 100 mm pentru fiecare negativ. 
 
Alternativ, antreprenorul poate pune la dispoziţia dirigintelui o camera digitală pe perioada 
contractului, cu următoarele specificaţii minime, conform contractului între părţi: 
 
a) Rezoluţie minimă: 768 x 512 
b) Focalizare automată 
c) Zoom digital 
d) Blitz încorporat 
e) Expunere automată 
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ANEXA 1/6 

 
ASISTENŢI OPERATIVI PENTRU DIRIGINTE 
 
Asistenţii operativi pentru diriginţi vor dispune de experienţă în domeniul pentru care au fost 
solicitaţi şi de competenţă necesara îndeplinirii sarcinilor. 
 
Asistenţi operativi solicitaţi: 
 
Asistent IT. 
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ANEXA 1/7 

 

FOTOGRAFII ALE EVOLUŢIEI LUCRĂRILOR 
 
 
 

Localizare Tip Frecvenţa necesara 
Generală 35 mm, culoare, rezoluţie înaltă Lunar 
Aeriană - - 

 
 
Fotografiile trebuie efectuate la momente şi date care trebuie convenite anterior cu dirigintele.  
 
Fiecare set de fotografii trebuie să includă: 
 
a) negativul în manşon de protecţie sau imagine digitală pe dischetă floppy sau CD; 
b) 4 fotografii de înaltă rezoluţie cu dimensiunile de 150 mm x 100 mm, în albume foto cu 

etichete care să menţioneze timpul, data şi localizarea. 
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ANEXA 1/8 

 
SITUAŢII LUNARE 
 
 
Situaţiile lunare remise dirigintelui de către antreprenor, în conformitate cu clauza 19 din Condiţiile 
generale ale contractului trebuie, ori de câte ori se au în vedere probleme acoperite de lista de 
cantităţi, să fie stabilite sub antete de părţi şi secţiuni similare celor din lista de cantităţi şi trebuie 
să identifice şi să specifice cantitatea, unitatea, rata unitară şi valoarea în mod separat pentru fiecare 
element. Elementele care nu sunt descrise în lista de cantităţi, dar sunt corespunzătoare pentru 
includerea în aceasta ca muncă/lucrare, trebuie să fie prezentate relevant la sfârşitul secţiunii sau, 
după caz, într-o secţiune nouă indicând cantitatea, rata unitară şi valoarea. În conformitate cu toate 
celelalte probleme la care se face referire în clauza 19, antreprenorul trebuie să prezinte în mod 
separat în declaraţie cantităţile, unităţile şi ratele unitare ale bunurilor şi / sau materialelor şi, de 
asemenea, detalii ale oricăror alte aspecte referitor la care se consideră îndreptăţit. Antreprenorul va 
permite dirigintelui să verifice facturile pentru bunurile si materialele incluse în situaţia lunară în 
conformitate cu clauza 19, ori de câte ori este solicitat în acest sens. 
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ANEXA 2/1 
 
 
 
 
CERINŢE PENTRU ACCEPTABILITATE ŞI VERIFICAREA MATERIALELOR 
PENTRU LUCRĂRILE DE PĂMÂNT 
 
 
 
1. Dirigintele va fi responsabil de clasificarea materialelor pentru lucrările de pământ. 
2. Puţurile de încercare vor fi excavate anterior excavării principale, astfel încât clasificarea să 

poată avea loc înainte de excavarea majoră. 
3. Cerinţele pentru acceptabilitate şi metodele de verificare a materialelor pentru fundaţii sunt 

conţinute in Tabelul 2/1 si Tabelul 2/2. 
 
 
 
 
 

ANEXA 2/2  
 
 
CERINŢE PENTRU SITUAŢII ÎN CARE ESTE VORBA DE MATERIALE 
NEACCEPTABILE DE CLASA U2 
 
 
1. Nu există nici o haldă de steril autorizată pentru materiale neacceptabile de Clasa U2, totuşi 

contractul permite construirea unei zone de depozitare la mina …………………….. Construirea 
gropilor este descrisă  în planşele relevante. 

 
2. Nu se anticipează să se găsească cantităţi importante de material contaminat la nici unul dintre 

amplasamente. Dacă însă acest lucru se întâmplă, materialele trebuie îndepărtate în conformitate 
cu indicaţiile din partea dirigintelui. 

 
3. Produsele de ciment / azbest au fost folosite în cadrul tuturor amplasamentelor şi îndepărtarea 

acestora trebuie să fie în conformitate cu codul român de practici. 
 
4. Toate produsele de azbest / ciment trebuie să fie împachetate înaintea evacuării. Trebuie purtată 

îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare, inclusiv: mănuşi, măşti de praf, ochelari de 
protecţie, etc. 

 
5. La toate celelalte mine, antreprenorul ar trebui sa aibă cunoştinţă despre posibilitatea de 

detectare a unor cantităţi reduse de material neacceptabil Clasa U2, acestea trebuind identificate 
şi evacuate în conformitate cu indicaţiile din partea dirigintelui. 
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ANEXA 2/3 
 
 
 
CERINŢE PENTRU EXCAVARE, DEPOZITARE SI COMPACTARE 
 
 
1. Următoarele cursuri de apă vor fi curăţate: canalul de gardă …………………, râul 

……………….., pârâul ………………….., canalul ……………………. 
2. Următoarele cursuri de apă noi vor fi construite: canale de gardă …………………, canal de 

drenaj ………………., canal de-a lungul drumului …………………. 
3. Nu se vor permite explozii pentru excavarea săpăturilor sau a cursurilor de apă.  
4. Cerinţele pentru compactare se găsesc in Tabelele 2/3 şi 2/3A.  
 
 
 

ANEXA 2/4 
 
 
FERTILIZATOR, ÎNSĂMÂNŢARE ŞI PLANTARE 
 
1. Însămânţarea va fi efectuată prin folosirea unui mix de seminţe local care urmează să fie 

convenit cu dirigintele într-o proporţie recomandată de producător.  
2. Se va aplica un fertilizator organic anterior însămânţării, dintr-o sursa locală, în următoarele 

proporţii: 
……………………. 
 
După însămânţare, un compus de fertilizare de tip N:P:K va fi aplicat în proporţiile următoare: 
………………………… 
 

3. Plantarea va fi efectuată prin folosirea speciilor de plante cu originea în pepiniere locale care 
urmează să fie convenite cu Dirigintele. Arbuştii / arborii vor fi plantaţi în gropi de arbori cu 
dimensiunile de 300 mm x 300 mm x 300 mm la depărtare de 2 m una de alta, incluzând un 
fertilizator organic provenind dintr-o sursa locala în proporţiile următoare: 
…………………………… 
 
 

ANEXA 2/5 

 

GABIOANE 
 
Gabioane se instalează la următoarele amplasamente: 
 
……………………….. 
 
Tipurile de gabioane sunt: Gabion tip 6, Gabion tip 7, Gabion tip 8, Gabion tip 9, Gabion tip 11 şi 
Gabion tip 18. 
 
Dimensiunea ochiurilor plasei de sârmă, a sârmei şi a materialului de umplere a gabioanelor sunt 
descrise in desenele relevante. 
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ANEXA 2/6 
 
 
ZONE DE AMENAJARE 
 
Nu sunt necesare comentarii. 
 

ANEXA 2/7 
 

 
GEOTEXTILE 
 
1.   Se vor utiliza geotextile la groapa ………………………. conform planşelor respective. 
 
2.   Se va utiliza material de izolare pentru depozitul de material neacceptabil de la …………… 
 
 
 

ANEXA 2/8 
 
 
AERAJ 
 
1. La toate minele va fi necesar aeraj auxiliar pe timpul operaţiunilor de închidere. 
 
2. Monitorizarea atmosferei minei în cursul operaţiunilor de închidere trebuie să fie efectuată în 

conformitate cu standardele româneşti. Există posibilitatea ca aparatele necesare pentru 
îndeplinirea acestei cerinţe să nu fie disponibile la amplasamentele miniere şi antreprenorul 
trebuie să se asigure că dispune de aparatele corespunzătoare. Următoarea specificaţie este 
corespunzătoare pentru scopul mai sus menţionat: 

 
Specificaţie pentru aparatele de măsură a gazului subteran 

 
Portabil, masiv şi impermeabil 
Certificat pentru folosirea în minele de cărbune 
Detectori pentru: 

Gaze inflamabile:  0 – 5% volum (sau 0 – 100% LEL) 
Oxigen:   0 – 21% 
Monoxid de carbon:  0 – 1000 ppm 
 
(Hidrogen:   0 – 1000 ppm, dacă este posibil) 

 
Avertizare automată asupra gazelor periculoase prin intermediul alarmelor preconfigurate. 
Niveluri de alarma configurabile de către utilizator, frecvenţa de înregistrare a informaţiilor, tip 
de afişaj si ceas. 
Suportul tehnic al producătorului / furnizorului pentru întreţinere, reparaţii şi calibrare. 
Produs in conformitate cu Standardele Europene. 
Unitate de încărcare la reţeaua electrică trebuie să fie disponibilă. 
Următoarele aspecte sunt de dorit dar nu sunt esenţiale 
Facilitate de înregistrare a datelor interne cu interfaţă pentru un calculator persoanl standard. 
Software uşor de utilizat, compatibil Windows. 



Tabelul 2/1 
 

(a) Materiale acceptabile pentru fundaţii. Cerinţe privind clasificarea şi compactarea 
 

PROPRIETĂŢILE MATERIALULUI NECESARE PENTRU 
ACCEPTABILITATE 

(suplimentar faţă de cele menţionate în Clauza 501) 

Clasa 

Limite acceptabile în domeniul 

Descrierea 
generală a 

materialului 

Folosinţa 
tipică 

Constituenţi 
permişi 

CERINŢE DE 
COMPACTARE ÎN 

CLAUZA 507 
Proprietate Definit şi 

testat în 
conformitate 

cu 

Inferior Superior 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 1A 

(ii) coeficient de 
uniformitate 

BS 6100 10 – 

Bine sortat, 
granular 

Umplere în 
general 

Orice material sau 
combinaţie de 

materiale 

Tabel 2/4 Metoda 2 

(iii) conţinut de umiditate STAS 1913/1-
82 

OMC – 2% OMC + 3% 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 1B 

(ii) coeficient de 
uniformitate 

BS 6100 – 10 

Uniform sortat, 
granular 

Umplere în 
general 

Orice material sau 
combinaţie de 

materiale 

Tabel 2/4 Metoda 3 

(iii) conţinut de umiditate STAS 1913/1-
82 

OMC – 2% OMC + 3% 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 1C Granular grosier 

(ii) coeficient de 
uniformitate 

BS 6100 5 – 

Umplere în 
general 

Orice material sau 
combinaţie de 

materiale 

Tabel 2/4 Metoda 4 

(iii) valoare de 
amendare 10% 

STAS 1913/1-
82 

50 kN – 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 2A Umed coeziv 

(ii) limita de plastic STAS 1913/4-
86 

– – 

Umplere în 
general 

Orice material sau 
combinaţie de 

materiale 

Tabel 2/4 Metoda 1 

(iii) conţinut de umiditate STAS 1913/1-
82 

PL – 4% PL x 1,2 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 2B Uscat coeziv 

(ii) limita de plastic STAS 1913/4-
86 

– – 

Umplere în 
general 

Orice material sau 
combinaţie de 

materiale 

Tabel 2/4 Metoda 2 

(iii) conţinut de umiditate STAS 1913/1-
82 

– PL – 4% 
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(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 2C Pietros coeziv 

(ii) limita de plastic STAS 1913/4-
86 

– – 

Umplere in 
general 

Orice material sau 
combinaţie de 

materiale 

Tabel 2/4 Metoda 2 

(iii) conţinut de umiditate STAS 1913/1-
82 

– PL x 1,2 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 2D Nămolos coeziv 

(ii) limita de plastic STAS 1913/4-
86 

– – 

Umplere în 
general 

Orice material sau 
combinaţie de 

materiale 

Tabel 2/4 Metoda 3 

(iii) conţinut de umiditate STAS 1913/1-
82 

– PL x 1,1 

(i) conţinut de umiditate STAS 1913/1-
82 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 2E Cenuşi de ardere 
recuperate 

Umplere în 
general 

Orice material sau 
combinaţie de 

materiale (ii) densitate brută STAS 
1913/15-75 

– – 

Produs final la 95% din 
densitatea maxima 

uscata STAS 1913/6-
76 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 3 Diverse Umplere în 
zone de 

amenajare 

Orice material, orice 
combinaţie de 

materiale 

A se vedea Clauza 509 

(ii) conţinut de umiditate STAS 1913/5-
85 

– OMC + 5% 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 4A Selectat, granular 
sortat fin 

Umplere 
subterană 

Prundiş natural, nisip 
natural, pietriş 
măcinat, rocă 

măcinată alta decât 
rocile argiloase, 

beton măcinat, rocă 
argiloasă în lamele 

din minele de 
cărbune sau orice 

combinaţie din 
acestea de mai sus 

A se vedea Clauza 51x 

(ii) conţinut de umiditate STAS 1913/5-
85 

OMC – 2% OMC + 3% 

4B Selectat, granular 
sortat grosier 

Umplere 
subterană 

Prundiş natural, nisip 
natural, pietriş 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 A se vedea Clauza 51x 
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măcinat, rocă 
măcinată alta decât 

rocile argiloase, 
beton măcinat, rocă 
argiloasă în lamele 

din minele de 
cărbune sau orice 

combinaţie din 
acestea de mai sus 

(ii) conţinut de umiditate STAS 1913/5-
85 

OMC – 2% OMC + 3% 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 Tabel 2/2 4C Selectat, granular 
sortat uniform  

Umplere 
specială 

Prundiş natural, nisip 
natural, pietriş 
măcinat, rocă 

măcinata alta decât 
rocile argiloase, 

beton măcinat, rocă 
argiloasă în lamele 

din minele de 
cărbune sau orice 

combinaţie din 
acestea de mai sus 

Fără compactare 

(ii) indicator de 
plasticitate 

STAS 1913/4-
86 

Non-plastic – 

(i) sortare STAS 1913/5-
85 

Tabel 2/2 
Clauza 511 

Clauza 511 4D Selectat, granular 
sortat uniform 

Umplere 
gabion 

Prundiş natural, nisip 
natural, pietriş 
măcinat, rocă 

măcinata alta decât 
rocile argiloase, 

beton măcinat, sau 
orice combinaţie din 
acestea de mai sus 

Nici una 

(ii) valoare 
amendamente 10% 

BS 812 Partea 
103 

50 kN – 

5A Sol vegetal sau turf 
existent în 

amplasament 

Formare sol 
vegetal 

Sol vegetal sau turf in 
conformitate cu 

Clasa 5A desemnata 
in Contract 

(i) sortare Clauza 508 – Clauza 508 – 

5B Sol vegetal importat Formare 
Sol vegetal 

Material conform cu 
Anexa 2/4 

(i) sortare Clauza 508 – Clauza 508 – 

5C Subsol care 
urmează să fie 
folosit ca sol 

vegetal 

Formare sol 
vegetal 

Material conform cu 
Anexa 2/4 

(i) sortare Clauza 508 – Clauza 508 – 
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Tabel 2/2 

 
(b) Cerinţele pentru materialele sortate acceptabile pentru fundaţie 

 
Procentaj din masa care depăşeşte mărimea prezentată 

Dimensiune 
(mm) 

Dimensiune (mm) 
Seria B.S. 

Dimensiune 
(mm) 

Seria B.S. 

Dimensiune 
(mm) 

 
 

Clasa 

 
 

Descriere 

500300250150 125 100 75 37.
5 

28 20 14 10 6.3 5 3.3
5 

2 1 600 300150 63 2 

Clasa 

1A Bine sortat granular     100                <15  1A 
1B Uniform sortat granular     100                <15  1B 
1C Granular grosier 100    10-

95 
            0

25
-   <15  1C 

2A Umed coeziv     100           80-
100

    15-
100

 2A 

2B Uscat coezi  v 0 -    10           8
100

0     15-
100

 2B 

2C Pietros coeziv     100           15-80     15-80  2C 
2D Nămolos adeziv     100                8

100
0- 0-20 2D 

2E PFA recuperat               100        2E 
3 Umplere zona de amenajat 100    100                  3 

4A Selectat bine sortat granular      100            0-
25

  <15  4A 

4B Selectat sortat grosier granular   100       20       5 0-
10

  <5  4B 

4C Selectat uniform sortat granular   100   5                 4C 
4D Selectat uniform sortat granular  100  0                   4D 



Tabel 2/4 
 

(a) Metode de compactare pentru materialele din fundaţii (instalaţii şi proceduri) 
 

Acest tabel trebuie citit în legătură cu clauza 507 din Specificaţiile tehnice 
Categorie Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 Metoda 4 Metoda 5 Metoda 6 Tipul instalaţiei de compactare Nr. 

Ref  D N ‡ D N ‡ D N ‡ D N D N N pentru N pentru N pentru 
D = 110 

mm 
D = 150 

mm 
D = 250 mm 

 Masa pe metru de lăţime a ruloului: 
1 Peste 2100 kg până la 2700

kg 
125 8 125 10 125 10* 175 4 necorespunzător 

Rulou neted pe role (sau rulou 
vibrator care operează fără vibraţii) 

2 Peste 2700 kg până la 5400
kg 

125 6 125 8 125 8* 200 4 necorespun
zător 

16 necorespunzător 

3 Peste 5400 kg 150 4 150 8 necorespun
zător 

300 4 necorespun
zător 

8 16 necorespunz
ător 

 Masa pe metru de lăţime a ruloului: 
1 Peste 2700 kg până la 5400

kg 
150 10 Necorespun

zător 
150 10 250 4  

Rulou reţea 

2 Peste 5400 kg până la 8000
kg 

150 8 125 12 necorespun
zător 

325 4 necorespun
zător 

20 necorespunzător 

3 Peste 8000 kg 150 4 150 12 necorespun
zător 

400 4 necorespun
zător 

12 20 necorespunz
ător 

 Masa pe metru de lăţime a 
ruloului: 

             Rulou de tasare (piciorul oii) 

1 Peste 4000 kg 225 4 150 4 250 4 350 4 necorespun
zător 

12 20 necorespunz
ător 

 Masa pe roată: 
1 Peste   1000 kg până la

1500 kg 
125 6 necorespun

zător 
150 10* 250 4 necorespunzător 

Rulou pneumatic îmbrăcat 

2 Peste   1500 kg până la 
2000 kg 

150 5 necorespun
zător 

necorespun
zător 

300 4 necorespunzător 

3 Peste   2000 kg până la
2500 kg 

175 4 125 12 necorespun
zător 

350 4 necorespunzător 

4 Peste   2500 kg până la
4000 kg 

225 4 125 10 necorespun
zător 

400 4 necorespunzător 

5 Peste   4000 kg până la
6000 kg 

300 4 125 10 necorespunzător 12 necorespunzător 

6 Peste   6000 kg până la
8000 kg 

350 4 150 8 necorespunzător 12 necorespunzător 

  20



7 Peste   8000 kg până la
12000 kg 

400 4 150 8 necorespunzător 10 16 necorespunz
ător 

8 Peste 12000 kg 450 4 175 6 necorespunzător 8 12 necorespunz
ător 

 Masa pe metru lăţime din rola vibratoare : 
1 Peste   270 kg până la   450

kg 
necorespun

zător 
75 16 150 16 necorespunzător 

Rulou vibrator 

2 Peste   450 kg până la   700
kg 

necorespun
zător 

75 12 150 12 necorespunzător 

3 Peste   700 kg până la 1300
kg 

100 12 125 10 150 6 125 10 necorespun
zător 

16 necorespunzător 

4 Peste 1300 kg până la 1800
kg 

125 8 150 8 200 10* 175 4 necorespun
zător 

6 16 necorespunz
ător 

5 Peste 1800 kg până la 2300 
kg 

150 4 150 4 225 12* necorespunzător 4 6 12 

6 Peste 2300 kg până la 2900
kg 

175 4 175 4 250 10* necorespu
nzător 

400 5 3 5 11 

7 Peste 2900 kg până la 3600
kg 

200 4 200 4 275 8* necorespu
nzător 

500 5 3 5 10 

8 Peste 3600 kg până la 4300
kg 

225 4 225 4 300 8* necorespu
nzător 

600 5 2 4 8 

9 Peste 4300 kg până la 5000
kg 

250 4 250 4 300 6* necorespu
nzător 

700 5 2 4 7 

10 Peste 5000 kg 275 4 275 4 300 4* necorespu
nzător 

800 5 2 3 6 

 Masa pe m2 din talerul de baza : 
1 Peste   880 kg până la 1100

kg 
necorespunzător 75 6 necorespunzător 

Compactor cu talere vibratoare 

2 Peste 1100 kg până la 1200
kg 

necorespun
zător 

75 10 100 6 75 10 necorespunzător 

3 Peste 1200 kg până la 1400
kg 

necorespun
zător 

75 6 150 6 150 8 necorespunzător 

4 Peste 1400 kg până la 1800 
kg 

100 6 125 6 150 4 necorespunzător 8 necorespunzător 

5 Peste 1800 kg până la 2100
kg 

150 6 150 5 200 4 necorespunzător 5 8  

6 Peste 2100 kg 200 6 200 5 250 4 necorespunzător 3 6 12 
 Masa : Vibro-tasator 
1 Peste   50 kg până la   65 kg 100 3 100 3 150 3 125 3 necorespun

zător 
4 8 necorespunz

ător 
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2 Peste   65 kg până la   75 kg 125 3 125 3 200 3 150 3 necorespun
zător 

3 6 12 

3 Peste   75 kg până la 100 kg 150 3 150 3 225 3 175 3 necorespun
zător 

2 4 10 

4 Peste 100 kg 225 3 200 3 225 3 250 3 necorespun
zător 

2 4 10 

 Masa: 
1 Peste 100 kg până la 500 kg 150 4 150 6 necorespun

zător 
200 4 necorespun

zător 
5 8 necorespunz

ător 

Sfărâmător alimentat cu curent 

2 Peste 500 kg 275 8 275 12 necorespun
zător 

400 4 necorespun
zător 

5 8 14 

 Înălţimea de cădere pentru un sfărâmător de peste 500 kg masa: 
1 Peste 1 m până la 2 m 600 4 600 8 450 8 necorespunzător 

Compactor cu cădere de greutate 

2 Peste 2 m 600 2 600 4 necorespunzător 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 2/4A 
 

Compactare pentru remodelare haldă 
 

    Acest tabel se va citi in legatura cu clauza 507 din Specificatiile tehnice 
Tipul de instalaţie 
de compactare 

Nr. ref.  Categorie Metoda 1  Metoda 2  Metoda 3  Metoda 4  Metoda 5  Metoda 6   

   D N ‡ D N ‡ D N ‡ D N D N N pt. D= 
110 mm 

N pt. D= 
150 mm 

N pt. D= 
250 mm 

Rulou vibrator  Masa pe metru lăţime din rola 
vibratoare 

           

 1A peste 270 kg 
pana la 450 kg

200 8 necoresp
unzător 

 necoresp
unzător 

 necoresp
unzător 

 necoresp
unzător 

 necorespun
zător 

necorespun
zător 

necoresp
unzător 
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