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CONDIŢII CONTRACTUALE SPECIFICE 
 

Antreprenorului i se va cere să semneze un Contract cu direcţia beneficiară din Ministerul 
Economiei si Comerţului, aşa cum este specificat în anunţul licitaţiei. Toate „lucrările” vor fi 
efectuate în conformitate cu detaliile prezentei „specificaţii”  care includ şi „metoda de 
măsurare”, cu condiţiile contractuale şi legislaţia română în vigoare în domeniu. 

 
 

SPECIFICAŢIE 

 

100 Cerinţe Generale 

 

101 Facilităţi privind amenajarea, dotarea şi echiparea spaţiilor de lucru pentru diriginte 
1 Antreprenorul va furniza, întreţine, repara şi, în afară de cazul în care se specifică altfel în 

Anexa 1/1, va evacua la eliberarea procesului verbal de recepţie la termen a lucrărilor, sau în 
conformitate cu cele specificate altfel în Anexa 1/1, spaţiile, inclusiv dotările acestora, 
drumurile de acces şi structurile aflate la dispoziţia dirigintelui. 

2 Echipamentele, mobilierul, accesoriile şi stocurile descrise în Anexa 1/1 vor fi amplasate în 
birouri. Daca nu este specificat altfel în Anexa 1/1, toate facilităţile privind amenajarea, dotarea 
şi echiparea spaţiilor de lucru pentru diriginte vor fi pregătite pentru ocupare la data începerii 
lucrărilor. 

3 Acolo unde este specificat în Anexa 1/1, antreprenorul va mobila şi întreţine clădirile puse la 
dispoziţie de beneficiar. 

4 Liniile telefonice ale dirigintelui vor fi conectate la o companie furnizoare  de servicii de 
telefonie. 

5 Toate birourile şi laboratorul de testare vor fi curăţate cu regularitate pe durata folosirii lor şi se 
vor fi asigurate aranjamente corespunzătoare pentru evacuarea deşeurilor rezultate din 
activitatea birourilor şi a laboratorului de testare. 

6 Toate echipamentele ce urmează a fi furnizate conform descrierii din Anexa 1/2, Anexa 1/4 şi 
Anexa 1/5 trebuie sa aibă calitatea şi precizia corespunzătoare utilizării prevăzute. Acestea vor 
fi furnizate dirigintelui in stare de funcţionare. Antreprenorul va menţine toate aceste 
echipamente în bună stare de funcţionare şi va repara sau înlocui, la solicitarea dirigintelui, 
orice echipament care nu mai funcţionează. Antreprenorul se va asigura că orice echipament 
care necesită calibrare periodică va fi calibrat la livrare, anual şi la alte intervale de timp 
conform recomandării fabricantului sau la solicitarea dirigintelui. 

 

102 Vehicule pentru diriginte 
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1 Antreprenorul va asigura mijloace de transport  conform descrierii din Anexa 1/3 pentru 
folosinţa exclusivă a dirigintelui, în orice scop legat de lucrări. Vehiculele vor fi livrate şi 
întreţinute în bună stare de funcţionare. Ele vor fi înmatriculate şi asigurate pentru utilizarea pe 
drumurile publice şi vor avea asigurare extinsă ce va acoperi toţi şoferii calificaţi, precum şi 
pentru toţi pasagerii autorizaţi de diriginte şi încărcăturile cuprinzând bunuri sau probe. 
Antreprenorul va asigura combustibil, lubrifiant şi întreţinere în conformitate cu recomandările 
producătorului vehiculului, şi va curăţa interiorul şi  exteriorul vehiculelor, după necesităţi, pe 
toata perioada contractului. Se va asigura un vehicul corespunzător care sa înlocuiască orice 
vehicul care este nefuncţional o perioada mai mare de 24 ore. 

 
103 Materiale, furnizori şi transmiterea probelor 
1 În cazul în care la data licitaţiei este în vigoare şi este aplicabilă o specificaţie emisă de un 

institut roman de standardizare, bunurile şi materialele utilizate la execuţia acestui contract vor 
fi în conformitate cu acea specificaţie. Alte standarde de reglementare care asigură o 
performanţă egală sau mai bună decât standardele şi codurile specificate vor fi acceptate cu 
condiţia analizării în prealabil a acestora de către diriginte şi cu aprobarea scrisă a acestuia. 
Diferenţele dintre standardele specificate şi standardele alternative propuse trebuie descrise în 
întregime de către antreprenor, în scris, şi transmise dirigintelui cu cel puţin 28 zile înainte de 
data la care antreprenorul doreşte aprobarea acestuia. În cazul în care dirigintele concluzionează 
că modificările astfel propuse nu asigură o performanţă egală sau mai bună, antreprenorul se va 
conforma standardelor specificate în documentaţie. 

 
2 Antreprenorul va transmite dirigintelui o listă a furnizorilor de la care el propune cumpărarea 

materialelor necesare execuţiei lucrărilor. Antreprenorul va asigura acceptul din partea fiecărui 
furnizor al accesului dirigintelui sau a reprezentantului acestuia pe amplasamentele sale, în 
timpul programului de lucru, cu scopul inspectării, asistării la testare şi eşantionare sau al 
obţinerii de eşantioane ale materialelor. Alternativ, dacă dirigintele solicită astfel, antreprenorul 
va livra eşantioane de materiale la biroul dirigintelui sau la un laborator desemnat de diriginte. 
După caz, eşantioanele vor fi prelevate în conformitate cu Standardele Române în domeniu sau 
conform prevederilor contractului. Materialele folosite la lucrări vor fi de aceeaşi calitate cu 
materialele testate şi aprobate de diriginte. 

 
3 Antreprenorul se va asigura că eşantioanele sunt remise dirigintelui în timp util pentru a putea fi 

analizate corespunzător. 
 
4 Informaţiile referitoare la numele furnizorilor pot fi transmise la diverse momente, după cum 

este convenabil, dar nici un furnizor nu va putea fi schimbat fără aprobarea prealabila a 
dirigintelui. 

 
5 La solicitarea dirigintelui, antreprenorul va remite acestuia buletine de analiză eliberate de 

furnizorul sau de producătorul materialului, certificate care sa indice conformitatea materialului 
cu Standardele Romane în domeniu sau cu alte cerinţe ale specificaţiei. 

 
6 Acolo unde este permisă utilizarea unor materiale alternative specificate, antreprenorul va 

comunica dirigintelui alegerea sa şi ii va remite eşantioane cu cel puţin patru săptămâni înainte 
de momentul planificat pentru utilizarea materialului, sau cu mai mult de patru săptămâni 
înainte dacă o asemenea perioadă este necesară pentru testarea materialului de către diriginte. 
Apoi, materialul nu va putea fi schimbat fără aprobarea dirigintelui. 
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104 Diriginte rezident 
1 Datorita naturii complexe a lucrărilor, activităţile de pe şantier vor fi supravegheate de un  

diriginte rezident.  
 
105 Reprezentantul antreprenorului şi supravegherea contractuală 
1 Antreprenorul va furniza împreună cu oferta sa o listă a personalului cheie pe care doreşte să îl 

angajeze, împreună cu un curriculum vitae cuprinzând experienţa şi calificările acestor 
persoane. 

  
2 Antreprenorul va nominaliza un agent sau reprezentant competent autorizat, aprobat în scris de 

către diriginte. Agentul antreprenorului va fi angajat permanent în lucrări şi se va dedica 
supravegherii acestora, inclusiv atâta timp cât dirigintele consideră necesar după finalizarea 
lucrărilor. Agentul sau reprezentant autorizat va avea responsabilitatea lucrărilor şi va primi în 
numele antreprenorului indicaţii şi instrucţiuni din partea dirigintelui sau a reprezentantului 
acestuia.  Antreprenorul sau un astfel de agent sau reprezentant autorizat va fi responsabil 
pentru desfăşurarea în siguranţă a tuturor operaţiunilor.  

 
3 Supravegherea contractuală va fi efectuată de persoane având cunoştinţe adecvate asupra 

operaţiunilor ce vor fi efectuate (incluzând metodele şi tehnicile cerute, riscurile probabil a fi 
întâlnite şi metodele de prevenire a accidentelor) pentru executarea şi finalizarea 
corespunzătoare a lucrărilor. 

 
4 Suplimentar faţă de cele menţionate, antreprenorul va nominaliza un inginer de mine, un 

topograf, un inginer de construcţii civile şi un specialist de mediu, competenţi şi autorizaţi, 
pentru fiecare contract.  

 
5 Nu se poate efectua nici o schimbare a personalului cheie fără acceptul şi permisiunea 

beneficiarului, şi orice schimbare a personalului trebuie să se facă cu un alt personal cu cel puţin 
aceleaşi calificări şi experienţă. 

 
106 Facilităţile şantierului 
1 Şantierul nu va putea fi folosit pentru nici un alt scop decât execuţia lucrărilor din prezentul 

contract.  
 
2 Toate clădirile, atelierele şi alte structuri temporare pe care antreprenorul le ridică pentru 

folosinţa sa sau a dirigintelui trebuie ca în ceea ce priveşte amplasarea, proiectul şi facilităţile 
sanitare să corespundă aprobării date de diriginte.  

 
3 Reamplasarea oricăror structuri de acest fel în timpul lucrărilor va necesita aprobarea 

beneficiarului şi a dirigintelui. 
 
107 Personal calificat pentru diriginte  
1 Antreprenorul va pune la dispoziţia dirigintelui şi va asigura permanenţa personalului calificat 

la nivelul sarcinilor şi capabil să îndeplinească îndatoririle prevăzute în Anexa 1/6. 
 
2 Personalul calificat de supraveghere va avea experienţă în activitatea de asistare a diriginţilor în 

munca de supraveghere. 
 
3 Laboranţii calificaţi vor fi capabili să asiste personalul din laboratorului dirigintelui în sarcinile 

obişnuite. 
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108 Panouri Informative  
1 În termen de patru săptămâni de la data începerii lucrărilor, antreprenorul va furniza şi ridica 

panouri informative conform descrierii din contract, în condiţiile legii. Antreprenorul le va 
curăţa şi întreţine, iar la finalizarea Contractului, le va demonta şi înlătura. 

 
109 Paza şantierului 
1 Antreprenorul este responsabil pentru întreaga pază a şantierului şi pentru acoperirea tuturor 

costurilor asociate prevenirii accesului persoanelor neautorizate, pe toată durata contractului. 
 
110 Alimentarea cu energie electrică a şantierului  
1 Antreprenorului i se va cere să furnizeze şi să întreţină alimentarea cu energie electrică potrivită 

cu nevoile sale. 
 
111 Alimentarea cu apa a şantierului  
1 Antreprenorul va fi responsabil cu localizarea unei surse de apă corespunzătoare şi va răspunde 

de conectarea temporară a şantierului la sursa de apă, de furnizarea acesteia şi de toate 
instalaţiile necesare. Acolo unde în zonă nu este disponibilă o sursă corespunzătoare de 
alimentare cu apă, antreprenorul va face aranjamentele pentru transportul şi stocarea apei în 
cantităţile necesare pentru lucrări. Costurile generate de aceasta vor fi suportate de antreprenor. 
Antreprenorul este responsabil cu folosirea raţională a apei şi cu îngrijirea şi întreţinerea 
reţelelor, precum şi a instalaţiilor aferente începând de la punctul de alimentare. 

 
112 Structuri şi servicii existente 
1 Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare, prin intermediul unor solicitări în 

scris adresate autorităţilor competente, pentru a se asigura că amplasamentul tuturor lucrărilor 
este liber de orice fel de structuri subterane, căi ferate, canalizări, conducte de apă şi gaz, 
cabluri etc. cunoscute a se afla acolo, şi va despăgubi beneficiarul pentru orice fel de pagube 
generate de neglijenţa sa în această privinţă. Copii ale tuturor răspunsurilor scrise, referitoare la 
cele de mai sus, din partea autorităţilor competente, vor fi remise dirigintelui înainte de 
începerea lucrărilor pe şantier. Furnizarea acestor informaţii dirigintelui nu exonerează 
antreprenorul de răspunderile sale prevăzute în prezenta clauză. Pentru informaţii suplimentare 
privitoare la serviciile disponibile pe şantier, Antreprenorul va contacta reprezentantul 
companiei miniere şi specialistul în domeniu al proiectantului de lucrări. Orice deversări de ape 
vor necesita aprobări din partea Agenţiei Apele Române şi Agenţiei de Protecţia Mediului, iar 
obţinerea acestor aprobări va fi responsabilitatea antreprenorului. Antreprenorul va fi de 
asemenea responsabil cu conformarea la standardele aplicabile apelor deversate. 

  
113 Controlul zgomotului 
1 Antreprenorul va adopta cele mai bune metode practice pentru minimizarea zgomotului şi 

vibraţiilor produse de activităţile sale. El trebuie să se conformeze recomandărilor Standardului 
Român STAS 10009/1988, şi se va conforma în particular următoarelor cerinţe:  

  
a) toate vehiculele şi aparatele mecanice folosite în scopul efectuării lucrărilor vor avea 

montate tobe de eşapament eficiente, care vor fi întreţinute în stare bună de 
funcţionare, 

b) toate compresoarele utilizate vor fi modele cu ‘zgomot redus’, echipate cu învelitori 
antifonante montate şi etanşate corespunzător, care vor fi menţinute închise atunci 
când maşinile sunt folosite, şi toate echipamentele pneumatice percutante auxiliare 
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vor avea montate amortizoare de zgomot sau tobe de eşapament de tipul recomandat 
de producător, 

c) maşinile utilizate intermitent vor fi oprite în perioadele inactive sau lăsate la relanti, 
d) toate componentele instalaţiilor fixe, de exemplu generatoare, pompe etc., vor fi 

adăpostite în incinte acustice în momentul funcţionării, 
e) zgomotul emis de orice instalaţie utilizată pentru Lucrări va avea un nivel maxim 

măsurat la 1 metru distanţă de faţada clădirilor adiacente mai mic decât: 
  
  Luni – Duminica  07.30 - 19.00 nivel echivalent 75dB(A) 
 
114 Aerajul 
1 În toate zonele de lucru din subteran şi în spaţiile închise va fi menţinută o ventilaţie 

corespunzătoare, pentru a asigura un aport independent adecvat de aer proaspăt, îndeplinind 
cerinţele Normelor PT-C14. Distanţa maximă dintre capătul coloanei de aeraj şi locul de muncă 
nu va fi mai mare de 4 metri pentru aerajul prin aspiraţie şi de 10 metri pentru aerajul refulant. 

 
2 Acolo unde închiderea implică lucrări subterane afectate de închidere a unor căi de acces, este 

necesar un plan de aeraj în etape. Acesta va fi elaborat şi aplicat în conformitate cu specificaţiile 
din Anexa 5/8. 

 
3 Toţi angajaţii ce lucrează în subteran sau în spaţii închise vor avea asupra lor echipamente de 

protecţie conform normelor în vigoare, iar antreprenorul trebuie să furnizeze dovezi privind 
instruirea corespunzătoare a personalului în utilizarea acestora. 

 
4 Măsurători pentru depistarea gazelor nocive vor fi efectuate la intervale nu mai mari de 4 ore în 

timpul schimburilor de lucru iar nivelurile obţinute vor fi înregistrate. Aceste măsurători vor fi 
efectuate folosind aparate conform prevederilor Anexei 5/8.  

 
115 Refacerea zonelor afectate  
1 Este răspunderea antreprenorului să refacă zonele afectate şi să repare orice neregulă sau 

pagubă generată de lucrări, corespunzător cerinţelor dirigintelui şi la momentele prescrise de 
acesta pe durata contractului. Orice cost asociat cu refacerea şoselelor, zonelor înierbate etc., 
afectate în mod inevitabil de lucrări, este considerat a fi inclus în tarifele şi preţurile din devizul 
de cantităţi. În cazul acesta, refacerea poate însemna înlocuirea, în cazul în care dirigintele 
consideră că aceasta este singura cale prin care paguba poate fi refăcută în mod satisfăcător. 

 
2 La finalizarea lucrărilor pe şantier şi înainte de părăsirea şantierului, antreprenorul trebuie sa 

refacă zona în care a fost amplasat şantierul, cu satisfacerea cerinţelor beneficiarului şi 
dirigintelui. 

 
 
116 Protecţia şantierului 
1 Antreprenorul va amplasa semne de atenţionare pe toate drumurile şi în toate locurile în care 

publicul are acces. Cu aprobarea dirigintelui, se vor lua măsuri de restricţionare a parcării în 
vecinătate şi de oprire şi/sau deviere a traficului în cazul unor blocaje. Zona şantierului trebuie 
protejată şi trebuie amplasate semne clare indicând faptul că zona respectivă este un şantier de 
construcţii. 

 
2 Antreprenorului care câştigă licitaţia i se va cere ca, înainte de a începe activităţile pe şantier, să 

pună la punct şi să supună aprobării dirigintelui sau a reprezentantului acestuia un Plan de 
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Protecţie a Muncii şi a Sănătăţii complet şi în întregime operaţional, în conformitate cu normele 
departamentale în vigoare. 

 
3 Antreprenorul va introduce în oferta sa prevederi corespunzătoare pentru asigurarea de timp şi 

resurse suficiente pentru conformarea cu toate aspectele referitoare la protecţia muncii şi a 
sănătăţii, şi în particular pentru următoarele: 

 
a) dezvoltarea şi implementarea planului de protecţie a muncii şi a sănătăţii pe care l-a 

pus la punct; 
b) asigurarea pentru efectuarea lucrărilor, în situaţiile în care acestea sunt 

subcontractate,  subantreprenori competenţi şi cu resurse suficiente; 
c) asigurarea coordonării şi cooperării tuturor subantreprenorilor; 
d) obţinerea de la subantreprenori a constatărilor principale privind evaluarea riscului şi 

a detaliilor privitoare la modul cum intenţionează să efectueze activităţile cu risc 
ridicat; 

e) asigurarea de faptul că subantreprenorii au cunoştinţă de riscurile de pe şantier; 
f) asigurarea de faptul că lucrătorii de pe şantier au fost instruiţi corespunzător şi că au 

luat parte la un seminar privind protecţia muncii şi a sănătăţii organizat de 
antreprenor înainte de începerea lucrărilor pe şantier; 

g) asigurarea de faptul că subantreprenorii şi lucrătorii se conformează tuturor regulilor 
de şantier care au fost stabilite în planul de protecţie a muncii şi a sănătăţii; 

h) asumarea responsabilităţii pentru conformarea tuturor subantreprenorilor săi şi a 
tuturor celor ce vizitează şantierul la regulile de protecţia muncii; 

i) monitorizarea activităţilor din domeniul protecţiei muncii şi a sănătăţii;  
j) asigurarea faptului toţi lucrătorii sunt informaţi şi consultaţi corespunzător; 
k) asigurarea de faptul că în şantier au acces numai persoanele autorizate. 

 
117 Substanţe toxice  
1 Substanţele toxice necesare a fi utilizate la lucrări nu vor fi înmagazinate pe şantier. Aceste 

substanţe vor fi aduse pe şantier numai atunci când sunt necesare şi vor fi îndepărtate imediat 
după folosire. Atunci când sunt folosite astfel de substanţe, antreprenorul va lua măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura protecţia publicului precum şi a lucrătorilor ce efectuează 
activitatea respectivă. Substanţele chimice de uz curent vor fi netoxice pentru oameni, păsări şi 
animale. 

 
2 Antreprenorul va fi în întregime responsabil pentru înmagazinarea, combinarea, aplicarea şi 

folosirea substanţelor chimice, inclusiv pentru evacuarea corespunzătoare a containerelor 
produselor. 

 

118 Depozitarea materialelor periculoase 
1 Antreprenorul va face toate aranjamentele pentru depozitarea materialelor periculoase, altele 

decât substanţele toxice, şi pentru distribuirea lor pe şantier cu satisfacerea cerinţelor 
dirigintelui. Motorina şi containerele sau alte materiale dăunătoare nu trebuie amplasate în 
zonele ce urmează a fi plantate. Antreprenorul se va asigura că în aceste zone nu apare nici o 
scurgere de motorină sau lubrifianţi. 

 
2 În cazul în care oricare din zonele ce urmează a fi plantate este afectată de produse petroliere 

sau alte materiale dăunătoare, tot solul contaminat trebuie decopertat şi transportat într-o zonă 
aprobată pentru depozitarea deşeurilor, pe cheltuiala antreprenorului, cu satisfacerea cerinţelor 
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dirigintelui. Materialul contaminat va fi înlocuit cu sol vegetal sau subsol, conform 
instrucţiunilor şi cu aprobarea dirigintelui. 

 
3 Carburanţii şi lubrifianţii se vor alimenta de la un punct central de alimentare din cadrul 

şantierului, aprobat de către diriginte. Antreprenorul va asigura facilităţi de depozitare 
corespunzătoare pentru celelalte provizii, cum ar fi îngrăşămintele şi seminţele, exceptând 
substanţele toxice. 

 

119 Păstrarea curăţeniei pe şantier 
1 Antreprenorul va remedia pe propria sa cheltuială orice deteriorare şi va lăsa şantierul curat la 

sfârşitul fiecărei zile de lucru. 
 

120 Examinarea cotelor şantierului 
1 Înaintea începerii oricărei excavaţii, antreprenorul se va convinge de acurateţea oricăror 

contururi şi cote indicate în desene. Orice inexactitate trebuie comunicată în scris dirigintelui şi 
orice corectură trebuie acceptată înaintea continuării lucrării. În lipsa unei astfel de comunicări, 
se va considera că antreprenorul a acceptat contururile şi cotele arătate în desene. 

 
121 Raportări lunare 
1 Antreprenorul se va conforma cerinţelor specificate în Anexa 1/8. 
 
122 Ape curgătoare şi stătătoare 
1 Antreprenorul va lua toate măsurile şi va efectua orice operaţie necesară pentru rezolvarea 

problemelor legate de apele curgătoare sau stătătoare. 
 
123 Fotografii document 
1 Antreprenorul, după cum este specificat în Anexa 1/7, va dispune realizarea unor fotografii 

document ale lucrărilor de către un fotograf profesionist aprobat de diriginte. Aceste fotografii 
se vor face pentru acele lucrări pe care le va indica dirigintele. 

 
2 Pe spatele tuturor fotografiilor trebuie să se menţioneze data la care au fost făcute, numele şi 

adresele fotografilor, numărul unic de identificare şi să se facă o scurtă descriere a lucrării 
incluzând localizarea şi direcţia de fotografiere. 

 
3 Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor vor aparţine beneficiarului, iar negativele şi 

fotografiile vor fi remise dirigintelui într-o perioadă de maxim 4 săptămâni de la expunere. Fără 
permisiunea dirigintelui, fotografiile nu vor fi utilizate pentru nici un scop, indiferent care ar fi 
acesta.  

 
 
 
 
 
 
200 Curăţirea şantierului 
 
 
201 Curăţirea generală a şantierului 
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1 Antreprenorul va curăţa fiecare parte a şantierului la momentul şi la amploarea specificate în 
desene. Antreprenorul se va asigura că acei copaci, arbuşti sau alte elemente şi zone care, 
conform specificaţiilor din desene, trebuie conservate, sunt identificate şi protejate în mod 
corespunzător. 

 
2 În cazul în care linia unui gard, gard viu sau zid existent este intersectată de limita şantierului, 

această intersectare va fi remediată conform indicaţiilor dirigintelui, dacă nu există alte 
indicaţii. 

 
3 Drenurile, canalizările, cablurile, cablurile electrice şi ţevile nefolosite împreună cu orice 

postament sau împrejmuire aflate la mai puţin de 1 metru de nivelurile finisate vor fi 
îndepărtate, în afară de cazul în care este stipulat altfel prin contract. Capetele drenurilor şi 
canalizărilor existente, care din cauza modificării planului general de drenare nu mai sunt 
necesare, vor fi etanşate cu beton. Toate canalele de scurgere vor fi rambleiate în conformitate 
cu clauza 505. 

 
4 Antreprenorul, sub rezerva  oricăror instrucţiuni sau indicaţii contrare existente în Contract, va 

lua toate măsurile solicitate de companiile de servicii, pentru deconectarea şi etanşarea 
corespunzătoare a tuturor drenurilor, alimentărilor redundante şi a altor utilităţi. 

 
5 Tufişurile, arboreturile tinere şi copacii vor fi îndepărtaţi până la o adâncime de un metru sub 

nivelul existent al solului sau sub nivelul terenului nivelat, în funcţie de care dintre acestea este 
mai jos. 

 
6 Toate acele materiale care rezultă din părăsirea şantierului şi care nu sunt necesare sau acceptate 

pentru a fi folosite în lucrările permanente vor fi înlăturate de către antreprenor. 
 
202 Demolarea clădirilor  
1 Deşi planuri şi descrieri ale clădirilor şi structurilor au fost înaintate antreprenorului, acesta 

trebuie să se asigure că are toate datele necesare privind tipul construcţiei şi al materialelor 
folosite în construcţie. Toate utilităţile din clădirile care urmează a fi demolate trebuie 
deconectate, în afară de cazul în care dirigintele nu dă alte indicaţii în acest sens. Fiecare clădire 
trebuie demolată complet, iar toate fundaţiile şi toate materialele inacceptabile trebuie 
îndepărtate de pe şantier. Golurile rezultate în urma îndepărtării fundaţiilor trebuie rambleiate 
cu materiale acceptabile şi compactate până la nivelul existent al solului. Acele materiale 
rezultate din demolare care nu conţin nici un fel de substanţe nocive, inclusiv azbestul, 
materialele care putrezesc uşor, lemnul, sticla sau oţelul şi care îndeplinesc cerinţele privind 
prelucrarea materialelor cu structură granulară pot fi folosite, conform alegerii dirigintelui, la 
rambleierea galeriilor sau a altor lucrări ale minei. Trebuie depuse toate eforturile posibile 
pentru recuperarea a cât mai multor obiecte de oţel sau a altor articole refolosibile. Materialele 
recuperate vor deveni proprietatea beneficiarului, fiind depozitate în siguranţă şi la adăpost, 
într-o zonă a şantierului specificată de diriginte.  

 
203 Vegetaţia existentă 
1 Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile şi necesare pentru a proteja vegetaţia existentă 

care trebuie păstrată în zonă sau în jurul lucrărilor, conform cerinţelor dirigintelui. De 
asemenea, dacă i se va solicita acest lucru, antreprenorul va remedia pe propria cheltuială şi cu 
satisfacerea cerinţelor dirigintelui, orice daună adusă copacilor, arbuştilor, gardurilor vii, 
suprafeţelor înierbate şi altor elemente naturale existente. Antreprenorul nu va îndepărta, 
deteriora sau modifica nici unul dintre copaci, garduri vii, tufişuri sau arbuşti fără acordul 
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prealabil al dirigintelui. Dacă antreprenorul va încălca dispoziţiile acestei clauze, dirigintele este 
îndreptăţit să aprobe şi beneficiarul este îndreptăţit să deducă din orice sumă cuvenită 
antreprenorului orice sumă astfel certificată ca reprezentând valoarea înlocuirii unor astfel de 
elemente.  

 
 
300 Împrejmuiri 
 
301 Bariere în subteran 
1 În toate punctele importante vor fi poziţionate bariere pentru a preveni intrarea în alte zone 

miniere operaţionale. Fiecare barieră va avea afişate clar semnele cu specificaţia “Accesul 
Interzis”. Aceste bariere trebuie să aibă dimensiunea şi robusteţea care să împiedice accesul.  

 
302 Împrejmuiri permanente 
1 Zona care urmează a fi împrejmuită şi poziţia împrejmuirii vor fi în conformitate cu cele 

specificate în planul corespunzător. Linia de împrejmuire va fi stabilită de comun acord cu 
dirigintele. Împrejmuirea va consta din stâlpi şi gard din plasă de sârmă sau va fi în 
conformitate cu alte specificaţii din desenul corespunzător sau conform indicaţiilor dirigintelui. 

 
2 Stâlpii vor avea doi metri înălţime deasupra nivelului existent al terenului şi vor fi construiţi din 

beton sau din oţel, conform indicaţiilor din desen. 
 

3 Stâlpii de oţel trebuie să respecte cerinţele Standardului Român STAS 404/1/1987. 
 

4 Plasa de sârmă va fi din sârmă de zinc conform Standardului Român STAS 2543/1976. 
 

5 Stâlpii vor fi îngropaţi şi bine fixaţi într-un teren corespunzător, la o adâncime de minimum 0,5 
metri. În cazul în care terenul nu îndeplineşte condiţiile corespunzătoare sau dacă dirigintele dă 
indicaţii în acest sens stâlpii vor fi montaţi în beton.  

 
6 Stâlpii vor fi montaţi la intervale de 3 metri şi plasa va fi bine fixată de stâlpi.  
 
303 Împrejmuiri temporare ale puţurilor sau ale altor lucrări 
1 Împrejmuirea temporară a puţurilor şi a altor lucrări se va efectua în conformitate cu cerinţele 

propriul plan de protecţie a muncii şi a sănătăţii al antreprenorului.  
 
304 Cleionaje împotriva eroziunii  
1 Zonele care urmează a fi protejate prin cleionaje împotriva eroziunii vor fi specificate pe 

desenele corespunzătoare. Specificaţiile acestor cleionaje vor cele menţionate pe desene. În 
cazul în care planul împrejmuirilor nu este specificat pe desen, trebuie respectate următoarele 
criterii de construcţie:  

 
2 Cleionajul de eroziune trebuie construită din ţăruşi de lemn, procuraţi din zonă, cu înălţimea de 

1 metru, cu diametrul de 60-80 mm, aşezaţi la o distanţă de 0,6 m unul de altul şi fixaţi în 
pământ la o adâncime de 0,6 m.  

 
3 Ţăruşii vor fi legaţi prin plasă de ramuri obţinute din zonă pentru a crea un cleionaj împotriva 

eroziunii cu o înălţime de 0,4m.  
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4 Cleionajele împotriva eroziunii vor fi poziţionate conform uneia dintre indicaţiile următoare sau 
după cum indică desenul corespunzător:  

 
a) Cleionaje continue aşezate pe conturul suprafeţei. Acest tip de cleionaj trebuie folosit 
întotdeauna atunci când aceasta reprezintă rândul superior de cleionaj.  
 
b) Cleionaje intermitente cu o lungime de 5 - 10m în rânduri în eşichier. Lungimea spaţiului 
dintre cleionaje va fi cu 0,5 m mai mică decât lungimea împrejmuirii folosite. Între rândurile 
de cleionaje trebuie să existe o distanţă de 3m.  

 
5 Zona care începe imediat în spatele cleionajelor de eroziune trebuie rambleiată cu material de 

suprafaţă până la nivelul plasei de ramuri.  
 
305   Stabilizare cu piloţi foraţi 
1   Zonele şi poziţiile de stabilizat vor fi cele indicate pe planşe. Linia de instalare va fi stabilită 

împreună cu dirigintele. 
 
2 Forajele vor fi executate vertical. Dacă înclinarea forajelor are o abatere mai mare de 5 grade 

fată de verticală pe o lungime mai mare de 500 milimetri, atunci forajul va fi umplut cu material 
acceptabil în straturi care să nu depăşească 300 de milimetri în grosime şi compactate pentru a 
atinge o densitate de cel puţin 95% din densitatea maximă uscată în conformitate cu STAS 
13021-91, după care forajul va fi executat. 

 
3 Toate forajele vor fi complet curăţate de materiale şi reziduuri înainte de turnarea betonului sau 

cimentului. 
 
4 Piloţii vor fi confecţionaţi din material similar cu cel al prăjinilor de foraj. Piloţii pot avea 

semne vizibile de uzură sau defecte, dar nu vor avea deviaţii semnificative. Piloţii vor fi fixaţi 
înainte de umplerea forajului. Umplerea se va executa cu grijă, pentru a nu se acumula goluri de 
aer. 

 
5 Betonul va fi lăsat 7 zile înainte de instalarea cablurilor. Bridele pentru sprijinirea cablurilor vor 

fi solide, confecţionate din oţel. Acestea vor fi ataşate de piloţi prin sudură pe toată lungimea 
acestora. 

 
6 Cablurile nu vor avea îndoituri şi fire rupte şi vor fi bine curăţite îninte de sau imediat după 

instalare. Nu se vor permite înnădiri. 
 
7 O sarcină de pretensionare va fi aplicată pe fiecare cablu indicat pe planşe. Un sistem de blocare 

care va fi aprobat de diriginte se va instala pentru a menţine pretensionarea în cablu. 
 
 
 
 
 
 
400 Conducte şi drenaj 
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401 Conducta de aeraj pentru gaze 
1 Acolo unde este specificat în desene, o conductă metalică galvanizată de 50 mm urmează a trece 

prin dopul de beton masiv şi prin zidul de susţinere pentru a pătrunde în vechile lucrări. Acolo 
unde conducta iese la suprafaţă prin dopul de etanşare, aceasta va fi bine montată astfel încât să 
asigure evacuarea liberă a gazelor. Conducta va fi montată în acoperişul galeriei şi bine fixată. 
Toate îmbinările conductei vor fi rigide, etanşe şi ermetice şi nu vor reduce diametrul interior al 
conductei. Îmbinările vor fi testate pentru a se garanta integritatea lor în conformitate cu 
Standardul Roman STAS 7656. Toate conductele care se prelungesc la suprafaţă trebuie 
prevăzute cu un înscris care să indice clar numele minei, data închiderii şi care atragă atenţia că 
respectiva conductă este o conductă de aeraj pentru gaze. Toate conductele din oţel pentru 
aerajul gazelor vor fi vopsite cu două straturi de vopsea galbenă pe bază de alcaloizi (alchidică). 
Pe plăcuţă se vor scrie cu litere negre numele şi însemnul caracteristic al minei, numele 
proprietarului minei şi data închiderii minei. 

2 La capătul de ieşire al conductei trebuie aşezată o plăcuţă de oţel de 4 mm grosime, cu 
dimensiunile de 400X200mm. Plăcuţa trebuie vopsită cu două straturi de grund pe bază de 
plumb şi cu două straturi de vopsea albă pe bază de alcaloid (alchidică). Pe plăcuţă se vor scrie 
cu litere negre numele şi însemnul caracteristic al minei, numele proprietarului minei şi data 
închiderii minei.  

 

402 Conducta de drenaj al apei 
1 Acolo unde este specificat în desene, o conductă din oţel galvanizată (sau din alt material 

indicat), cu diametrul specificat în desen, urmează a fi amplasată prin digul de beton masiv şi 
prin zidul de susţinere pentru a pătrunde în vechile lucrări. Conducta va fi montata la o înălţime 
de maxim 0,5 metri fata de vatra galeriei la trecerea prin diguri sau dopuri şi va fi aşezata pe 
vatra galeriei indicate. Capătul de drenare al conductei va fi prevăzut cu un sifon în aşa fel încât 
conducta să fie astupată cu apă în orice moment chiar dacă curgerea apei s-a oprit. Orice 
îmbinări ale conductei vor fi rigide, etanşe şi ermetice şi nu vor reduce diametrul intern al 
conductei. Îmbinările vor fi testate pentru a se garanta integritatea lor în conformitate cu 
Standardul Roman STAS 7656. Toate conductele din oţel care ies la suprafaţă şi care sunt 
expuse vor fi vopsite cu două straturi de grund pe bază de plumb şi cu două straturi de vopsea 
neagră pe bază alcaloizi (alchidică).  

 

403 Starea şi depozitarea conductelor 
1 Antreprenorul are responsabilitatea de a examina toate conductele pentru a garanta că nu există 

nici o deteriorare a acestora la momentul livrării.  Antreprenorul va asigura depozitarea şi paza 
corespunzătoare pentru conductele de pe şantier. Toate conductele vor fi aşezate în lungime şi 
acoperite. 

 
2 Conductele nu vor fi scoase din magazie până în momentul în care acestea trebuie sudate sau 

instalate. Un mod de depozitare inadecvat poate duce la deformări neacceptabile ale 
conductelor, ceea ce va genera probleme în timpul sudării. Se solicită o grijă specială pentru 
protejarea suprafeţei capetelor de conductă împotriva deteriorării. 

 
3 Antreprenorul nu poate instala nici un fel de conductă în cazul în care peretele acesteia a fost 

zgâriat, crestat sau deteriorat astfel încât aceste deteriorări pătrund în peretele conductei pe o 
adâncime mai mare de 10% din grosimea peretelui. 
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4 Orice conductă cu deteriorări care afectează mai mult de 10% din grosimea peretelui va fi 
refuzată, iar Antreprenorul va fi răspunzător pentru toate costurile rezultate din înlocuirea şi re-
sudarea unei astfel de conducte. 

 
 
 
500 Lucrări de Rambleu 

501 Definirea, clasificarea şi utilizările materialelor pentru rambleu 
1 Materialele pentru rambleu menţionate în contract vor fi încadrate într-una din categoriile 

următoarelor clasificări generale: 
i) materiale acceptabile, reprezentând materiale excavate în interiorul şantierului sau 

aduse pe şantier şi care îndeplinesc cerinţele Anexei 2/1 privind caracteristicile în 
vederea folosirii în lucrările permanente; 

ii) materiale inacceptabile clasa U1, reprezentând materiale care nu pot fi folosite în 
lucrările permanente, în afara cazului în care sunt considerate drept materiale 
acceptabile clasa 3, în conformitate cu cerinţele Anexei 2/1 şi care urmează a fi  
aprobate de către diriginte.  

iii) materiale inacceptabile clasa U2, aşa cum sunt descrise mai jos, reprezentând 
materiale care nu pot fi folosite în lucrările permanente.   

 
2 Vor fi considerate materiale inacceptabile clasa U1 următoarele: 

i) materialele care nu îndeplinesc proprietăţile materialelor acceptabile, aşa cum sunt  
specificate în Anexa 2/1, în afara cazului în care sunt considerate drept materiale 
acceptabile clasa 3;  

ii) materiale alcătuite din: 
a) turbă, materiale din bălţi, mocirle şi mlaştini; 
b) buşteni, buturugi şi altă vegetaţie; 
c) materiale îngheţate; 
d) argilă cu o limită de curgere de peste 90, limită rezultată în urma testului efectuat în 

conformitate cu STAS 1913/4-86; 
e) argilă cu un indice de plasticitate mai mare de 65, indice rezultat în urma testului 

efectuat în conformitate cu STAS 1913/4-86; 
f) material uşor inflamabil, cu excepţia materialului de rocă sterilă nearsă din mina de 

cărbune, care poate fi folosit ca rambleu general dacă este compactat în conformitate 
cu clauza 507. 

3 Vor fi considerate materiale inacceptabile clasa U2 următoarele: 
i) materiale cu proprietăţi fizice sau chimice periculoase ce necesită măsuri speciale în 

vederea excavării, mânuirii, depozitării, transportului, aşezării şi evacuării acestora; 
ii) materiale cu nivele ale contaminanţilor chimici mai mari decât cele specificate în 

Anexa 2/2; 
iii) materiale putrescibile sau deşeuri casnice. 
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Definiţii 
4 Roca argiloasă va desemna argile, argilit şi ardezii compuse din argilă şi particule de nisip. 

Termenul va include, de asemenea, argila nearsă de la mina de cărbune. 
 
5 Cenuşa de combustibil pulverizat (CCP) va desemna cenuşa rezultată din arderea cărbunelui 

pulverizat în centralele electrice, după cum este aprobat de către diriginte. Dimensiunea maximă 
este de 3 mm. 

 
Utilizarea materialelor de rambleu 
6 Suplimentar faţă de oricare altă cerinţă privind compoziţia granulometrică, dimensiunea 

maximă a particulei oricărui material de rambleu trebuie să nu depăşească doua treimi (67%) 
din grosimea stratului compactat. 

 
502 Cerinţe generale 
1 Antreprenorul va folosi numai acele echipamente şi metode de lucru adecvate materialelor care 

urmează a fi manipulate şi transportate. Antreprenorul va fi responsabil pentru menţinerea 
proprietăţilor materialului acceptabil astfel încât, atunci când materialul este aranjat şi 
compactat, acesta să rămână acceptabil în conformitate cu contractul. Acceptabilitatea se va 
determina în conformitate cu Anexa 2/1. 

 
2 Transportul materialului în zonele cu îndiguiri sau în alte zone de rambleu va începe doar în 

momentul în care există suficiente echipamente de aranjare şi compactare în stare de 
funcţionare la locul de depunere, astfel încât să fie respectată clauza 507. 

 
3 Nici un material excavat acceptabil, altul decât cel care există în surplus faţă de cerinţele 

contractului, nu va putea fi îndepărtat de pe şantier, în afară de cazul în care dirigintele dă 
indicaţii în acest sens sau permite acest lucru. Dirigintele poate cere ca materialul care este 
inacceptabil doar în temeiul faptului că este îngheţat să fie păstrat pe şantier atunci când 
materialul se află în această stare. Dacă antreprenorului i se dă permisiunea de a îndepărta 
material acceptabil de pe şantier pentru desfăşurarea unei anumite proceduri operaţionale, 
atunci el va trebui să acopere orice deficit de materiale rezultat în urma acestei îndepărtări. 

 
4 Dacă antreprenorul, cu permisiunea dirigintelui, ia orice material acceptabil excavat din 

interiorul şantierului pentru alte scopuri decât acela de rambleere generală, acesta, cu excepţia 
cazului în care dirigintele specifică altceva, trebuie să furnizeze, din resurse proprii, o cantitate 
suficientă de material acceptabil de rambleere care să ocupe, după compactarea completă, un 
volum corespunzător aceluia ocupat de materialul excavat. 

 
5 Materialul acceptabil în surplus faţă de cerinţele generale ale lucrărilor permanente şi tot 

materialul inacceptabil va fi dus în haldele de depozitare specificate de către antreprenor sau 
indicate de către diriginte, în afara cazului în care dirigintele nu aprobă alte acţiuni. În cazul 
materialului inacceptabil clasa U2, antreprenorul va respecta toate cerinţele specifice privind 
îndepărtarea, cerinţe descrise în Anexa 2/2. 

 
6 În cazul în care materialele excavate conţin o combinaţie de materiale inacceptabile şi 

acceptabile antreprenorul, dacă dirigintele nu dă alte dispoziţii, va efectua excavarea astfel încât 
materialele acceptabile să fie excavate separat pentru a fi folosite în lucrările permanente, cu 
condiţia să nu fie contaminate de materialele inacceptabile. Dacă nu este altfel prevăzut în 
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contract, clasele de materiale de rambleere care trebuie depozitate separat vor fi excavate 
separat, fără a fi contaminate de către alte clase de materiale. 

 
7 Antreprenorul va lua propriile măsuri necesare pentru depozitarea materialelor acceptabile şi a 

materialelor inacceptabile care urmează a fi transformate în materiale acceptabile şi pentru 
pregătirea amplasamentelor în acest scop. 

 
8 Antreprenorul se va asigura că metodele sale de depozitare a materialelor, modul de folosire a 

echipamentelor sau amplasare a clădirilor sau a structurilor temporare nu afectează stabilitatea 
lucrărilor de excavaţie sau rambleu. 

 
9 Cu excepţia locurilor din care nu trebuie îndepărtat şi care sunt specificate în contract, solul    

vegetal existent va fi decopertat pe o adâncime corespunzătoare celei menţionate în contract din 
toate zonele de excavare şi din toate zonele care urmează a fi acoperite de îndiguire sau din alte 
zone de rambleu. Antreprenorul nu va îndepărta, transporta sau împrăştia solul vegetal sau 
subsolul dacă terenul este îmbibat cu apă sau îngheţat sau atunci când structura solului riscă să 
fie afectată. 

 
10 După îndepărtarea sa, solul vegetal va fi folosit imediat acolo unde este posibil acest lucru şi, în 

caz contrar, va fi depozitat în halde a căror înălţime nu va depăşi 2 metri. Solul vegetal nu va fi 
exploatat în mod inutil nici înainte de a fi îndepărtat şi nici când se află este într-o haldă. 
Haldele nu trebuie încărcate în exces, iar manipularea multiplă va fi redusă la minimum. 
Haldele vor fi păstrate separat de alte materiale şi se va avea grijă ca acestea: 

i) să nu fie amestecate cu materiale din subsol, gunoaie, pietre sau îmbrăcăminte de 
piatră pentru drumuri; 

ii) să nu fie contaminate cu petrol, ulei, var nestins, ciment sau alte materiale 
periculoase; 

iv) să nu fie acoperite cu buruieni.  
Haldele trebuie tratate cu un erbicid nerezidual aprobat, după cum este cazul, prin 
care să se împiedice apariţia buruienilor. 

 
11 Cantitatea de sol vegetal provenit de pe şantier sau orice cantitate de sol vegetal adus din afara 

şantierului pentru a înlocui solul vegetal excavat în conformitate cu punctul 3 al acestei clauze, 
cantitate care depăşeşte nevoile de sol vegetal va fi depozitată în locurile şi în modul specificate 
în contract sau indicate de diriginte. 

 
12 Se va asigura asistenţa necesară pentru excavarea fundaţiilor, gropilor şi a şanţurilor în orice 

moment şi, dacă în contract nu se prevede altfel, locurile excavate nu vor fi tasate. 
Suprastructura şi alte materiale auxiliare folosite pentru îmbunătăţirea căilor de acces ale 
utilajelor de excavare vor fi îndepărtate pe măsură ce rambleierea înaintează, cu excepţia acelor 
materiale care, conform contractului, trebuie să rămână pe loc. 

 
13 Excavaţiile care necesită rambleere vor rămâne deschise numai pentru perioada minimă 

necesară. 
 
14 Antreprenorul va lua unele măsuri prin care lucrările de debleu şi rambleu să nu fie afectate de 

pătrunderea apei, cum ar fi: 
i) planuri de îndepărtare rapidă a apei, prin: 
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a) construirea unor bazine de recepţie a apei deasupra lucrărilor de debleu şi 
rambleu 

b) executarea unor lucrări pentru prevenirea pătrunderii apelor din orice sursă în 
lucrări; 

ii) coborârea şi menţinerea nivelului apei în jurul lucrărilor respective prin măsuri 
corespunzătoare, astfel încât lucrările permanente să poată fi executate. 

 
15 Pentru îndeplinirea cerinţelor punctului 14 din această clauză, antreprenorul trebuie să: 

i) fasoneze şi să susţină lucrările de debleu, rambleu şi lucrările din alte zone de 
rambleere prin pante şi povârnişuri corespunzătoare şi prin existenţa unor suprafeţe 
etanşe; 

ii) asigure, acolo unde este necesar, lucrări temporare pentru evacuarea apelor, 
drenarea, pomparea şi alte operaţiuni similare; 

iii) asigure deversarea apei acumulate şi a apei subterane în canalele de scurgere 
existente sau în canalele de scurgere permanente ale sistemului de drenare, acolo 
unde este posibil; 

iv) furnizeze mijloacele adecvate pentru captarea şlamului în sistemele temporare cu 
scurgere în sistemele de drenare permanente sau existente. 

 
16 Dacă materialele sunt clasificate în contract drept materiale periculoase clasa U2, antreprenorul 

va lua toate măsurile necesare, specificate în Anexa 2/2, pentru manipularea acestora. Dacă în 
timpul desfăşurării lucrărilor se întâlnesc materiale periculoase, antreprenorul va întreprinde 
toate acţiunile necesare pentru manipularea şi depozitarea în siguranţă a materialelor din Clasa 
U2, după consultarea autorităţii de mediu competente. 

 
503 Fasonarea debleului şi modelarea pantelor 
1 Excavaţiile vor fi efectuate în limitele şi la cotele specificate în contract. 
 
2 Pantele debleului şi piciorul debleului vor fi taluzate numai dacă acest lucru este cerut prin 

contract pentru şanţuri sau alte excavaţii. Astfel de excavaţii vor fi limitate ca extindere şi acolo 
unde acestea necesită rambleere vor rămâne deschise numai pentru perioada de timp minimă 
necesară, în aşa fel încât lucrările permanente să nu fie ameninţate de apariţia unor riscuri. 

 
3 Cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel în contract, efectuarea excavaţiilor poate fi 

oprită în orice moment, cu condiţia ca un strat de cel puţin 300 mm de material să fie lăsat 
deasupra cotei finale de excavare, pentru protejarea împotriva intemperiilor. 

 
4 În ceea ce priveşte suprafeţele finale ale debleului care nu vor fi acoperite cu sol vegetal: 

i) acolo unde este posibil, acestea trebuie să nu prezinte denivelări sau deteriorări 
provocate de echipamentele de construcţie; 

ii) pentru a se obţine un aspect natural, acolo unde stratul permite şi în cazurile în care 
nu se apelează la răspândirea prin împuşcare, suprafaţa debleului poate prezenta 
iregularităţi, în limitele tolerate de diriginte; 

iii) pe aceste suprafeţe pot exista bulgări sau alte fragmente de rocă ce pot fi mutate sau 
îndepărtate cu mâna, fără folosirea unor unelte; 

iv) acolo unde acest lucru este cerut în Anexa 2/3, pe suprafeţele respective pot exista 
materiale care vor fi împrăştiate cu un furtun cu aer comprimat, pentru la presiuni 
care să nu depăşească valorile stabilite în anexă; 
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v) se asigură accesul adecvat pe aceste suprafeţe pentru a permite efectuarea de 
inspecţii împreună cu dirigintele, în vederea determinării gradului de extindere a 
lucrărilor cerut de această sub-clauză.  

 
5 Dacă acest lucru este cerut prin Anexa 2/3 sau solicitat de către diriginte, pentru  suprafeţele 

finale ale debleului care nu trebuie acoperite cu sol vegetal se vor lua una sau mai multe din 
următoarele măsuri, în funcţie de caz şi conform aprobării dirigintelui: 

i) straturile izolate din material moale, fragmentat şi instabil vor fi excavate pe o 
adâncime de cel puţin 200 mm dacă dirigintele nu dă alte dispoziţii şi înlocuite cât 
mai repede cu beton Clasa BC10 care trebuie să fie bine bătătorit în golul curăţat;  

ii) acele zone ale suprafeţei debleului care trebuie stabilizate vor fi nivelate la un nivel 
de toleranţă cu valoarea nominală de 50 mm sau la o altă valoare specificată în 
Anexa 2/3, dacă nu s-a convenit altfel împreună cu dirigintele. Pe suprafaţa astfel 
rezultată şi pe zona acoperită de orice materiale intacte înconjurătoare, în 
conformitate cu dispoziţiile dirigintelui, se va aplica prin presiune un strat de mortar 
de ciment aprobat sau un strat de beton pulverizat, strat care să aibă o grosime totală 
nominală de 40 mm sau altă grosime menţionată în Anexa 2/3 sau convenită 
împreună cu dirigintele. Dacă acest lucru este cerut prin Anexa 2/3 sau solicitat de 
către diriginte, suprafaţa va fi acoperită cu o armatură, conform specificaţiilor din 
contract, înainte de aplicarea betonului sau a  mortarului. Vor fi construite găuri de 
picurare, prin folosirea de şabloane permanente aprobate, în acele amplasamente 
descrise în Anexa 2/3 sau solicitate de către diriginte. 

iii) materialul moale sau instabil, care este amestecat cu piatră, va fi excavat până la o 
adâncime sub nivelul suprafeţei rambleului, după cum este specificat în Anexa 2/3 
sau conform indicaţiilor dirigintelui. Golul astfel rezultat va fi umplut cu beton clasa 
BC10 sau cu umplutură de zidărie aprobată şi prevăzut cu găuri de picurare, în 
conformitate cu cerinţele Anexei 2/3 sau cu indicaţiile dirigintelui. 

iv) acoperirea cu plasă sau alt înveliş, conform specificaţiilor şi cerinţelor din Anexa 2/3 
sau fixarea unor ancore de susţinere, conform indicaţiilor dirigintelui. 

 
6 Dacă acest lucru este cerut prin Anexa 2/3 sau solicitat de către diriginte, pentru  suprafeţele 

finale ale debleului care urmează a fi acoperite cu sol vegetal se vor lua una sau mai multe 
dintre următoarele măsuri, în funcţie de caz şi conform aprobării dirigintelui: 

i) straturile izolate de material moale, fragmentat şi instabil vor fi excavate, în 
conformitate cu indicaţiile dirigintelui: 

a) rambleierea, printr-o bună bătătorire, cu material de rambleu dintr-o clasă cu 
caracteristici similare cu cele ale materialului intact înconjurător; 

b) excavarea şi tratarea în conformitate cu sub-clauza 5(i) a acestei clauze; 
ii) alte zone care necesită stabilizare vor fi tratate după cum se va conveni împreună cu 

dirigintele. 
 
7 În ceea ce priveşte betonul, menţionat în sub-clauzele 5(i) şi 5(iii) ale acestei clauze, expus 

permanent pe suprafaţa debleului, suprafaţa acestuia va avea caracteristici cât mai apropiate de 
cele ale suprafeţelor adiacente intacte. Beton sau mortarul menţionat în sub-clauza 5(ii) a 
acestei clauze va avea o culoare consistentă acceptată de către diriginte şi care este cât mai 
apropiată de culoarea suprafeţelor adiacente intacte. 

 
504 Cursuri de apă 
1 Curăţarea şi modificarea cursurilor de apă existente sau construirea unor noi cursuri de apă, 

incluzând construirea de şanţuri, pâraie, râuri, lagune şi bazine, se va face conform 
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specificaţiilor din desene şi va include toate lucrările de protecţie, căptuşeală, consolidare sau 
alte lucrări şi va respecta cerinţele sub-clauzelor 2 - 4 ale acestei clauze. 

 
2 Curăţarea cursurilor de apă existente presupune îndepărtarea vegetaţiei, a materiilor vegetale şi 

a celorlalte depuneri de materiale din cursul de apă. Materialele care rezultă în urma acestui 
proces de curăţare vor fi considerate material neacceptabil, cu excepţia cazului în care 
dirigintele le încadrează în altă categorie. 

 
3 Se vor păstra curate noile cursuri de apă şi cursurile de apă existente care au fost curăţate. 
 
4 Cursurile de apă de care nu este nevoie, în locurile indicate în desene, vor fi drenate şi curăţate 

în conformitate cu sub-clauza 2 a acestei clauze, iar materialul din afara albiei cursului de apă 
va fi excavat şi considerat material neacceptabil. Excavaţiile vor avea dimensiunile specificate 
în contract sau cele indicate de diriginte, iar întreaga zonă excavată va fi rambleiată cu material 
de rambleu general sau selectat din clasa specificată în desene, amplasat şi compactat în 
conformitate cu Clauzele 505 şi 507. În cazurile în care suprafaţa urmează să rămână expusă, 
aceasta va fi acoperită cu sol vegetal şi însămânţată, sau va primi alt tratament, în conformitate 
cu specificaţiile din contract sau cu indicaţiile dirigintelui. 

 
505 Construcţia rambleurilor  
1 Toate rambleurile, inclusiv îndiguirile, vor fi construite: 

i) în amplasamentele specificate în contract în limitele şi la nivelurile stabilite; 
ii) folosind materiale din clasele cerute sau permise specificate în Anexa 2/1; 
iii) dacă nu este altfel prevăzut în contract, numai materialul din clasa 4C poate fi 

depozitat în apă deschisă;  
iv) prin depunere, cât mai curând posibil după excavare, în straturi care să îndeplinească 

cerinţele de compactare ale clauzei 507 conform cerinţelor pentru fiecare clasă de 
materiale specificate în Anexa 2/1, cu excepţia: 

a) materialul care necesită o compactare a produsului finit va fi aşezat în straturi 
care nu depăşesc  o grosime necompactată de 250 mm;  

b) materialul aşezat în apă deschisă va fi depozitat prin basculare spre spate, 
fără compactare; 

v) în conformitate cu cerinţele acestei clauze şi cu oricare alte cerinţe privind 
rambleierea din această serie. 

 
2 Straturile iniţiale din materiale din clasele 4B, 4C sau 4D, în conformitate cu specificaţiile din 

contract, vor fi depuse ca prim strat sau ca straturi de rambleu deasupra nivelului existent al 
terenului sau, dacă este cazul, deasupra oricărei îmbunătăţiri a terenului prevăzută în desene. 
Straturile iniţiale inferioare rambleului general din cenuşa de combustibil pulverizat clasa 2E 
vor fi din material din clasa 4D. Deplasarea utilajelor peste stratul iniţial va fi limitată la acele 
utilaje necesare pentru depunere, împrăştiere şi compactare, în conformitate cu prezenta clauză 
şi cu clauza 507. Dirigintele poate solicita folosirea unor utilaje de împrăştiere de tonaj mic sau 
reducerea numărului de treceri ale utilajelor de compactare, pentru prevenirea deteriorării 
straturilor de dedesubt. 

 
3 Înainte de compactare, materialul cu granulaţie mare din clasele 1C şi 4B va fi aşezat  în straturi 

de un tractor pe şenile având o masă totală de cel puţin 15 tone. Dacă după compactare rămân 
goluri, fiecare strat va fi acoperit cu material granular dintr-o clasă aprobată, conform Anexei 
5/1, în aşa fel încât toate golurile suprafeţei să fie umplute înainte de aplicarea următorului strat. 

 



 

Proiect “contract” pentru execuţia lucrărilor de închidere a minelor şi refacere a mediului / conservare elaborat 
conform cu prevederile din O.U.G. nr. 60/2001 şi Ordinul M.F.P/M.L.P.T.L. nr. 1014/2001 adaptat la procedurile 
FIDIC 

19

4 Dacă în contract nu se prevede altfel sau dacă dirigintele nu hotărăşte altceva, îndiguirile şi alte 
zone de rambleu vor fi construite uniform pe toată lăţimea lor, având extinderea maxim 
posibilă, iar antreprenorul va controla şi dirija utilajele de construcţie  şi traficul celorlalte 
vehicule, pentru a asigura circulaţia  uniformă a acestora. Deteriorarea provocată de utilajele de 
construcţie şi de traficul celorlalte vehicule va fi remediată de antreprenor prin folosirea unui 
material cu aceleaşi caracteristici şi rezistenţă ca cele pe care le-a avut materialul înainte de 
deteriorare.  

 
5 Îndiguirile şi alte zone de rambleu nesusţinute nu vor fi prevăzute cu pante laterale mai abrupte 

şi nu vor avea lăţimi mai mari decât cele specificate în contract, cu excepţia cazului când 
acestea sunt necesare pentru a permite compactarea adecvată a muchiilor înainte de nivelarea 
înapoi, sau pentru a obţine profilul final după aşezarea materialului de rambleu şi a materialului 
de dedesubt. Cu toate acestea, înclinarea mai mare a pantei sau creşterea lăţimii nu vor depăşi 
limitele specificate în Anexa 2/3 şi vor fi menţinute doar pentru perioadele necesare minime, 
pentru a nu afecta siguranţa lucrărilor permanente.  

 
6 Construcţia în etape a rambleurilor şi toate gradele de rambleere controlate vor fi efectuate în 

conformitate cu cerinţele specificate în Anexa 2/3, incluzând instalarea aparatelor de măsură şi 
control şi monitorizarea acestora. 

 
7 Dacă acest lucru este cerut în Anexa 2/3, antreprenorul va supraîncărca îndiguirile sau alte 

lucrări de rambleere, după cum este specificat, pentru perioadele menţionate. Dacă materialul 
folosit pentru supraîncărcare nu este descris în Anexa 2/3, antreprenorul va prezenta spre 
aprobare dirigintelui detalii referitoare la materialul pe care intenţionează sa îl folosească. Dacă 
în urma tasării rambleului supraîncărcat se obţine material suplimentar, material care este 
inacceptabil pentru supraîncărcarea unui rambleu şi care se găseşte mai jos de structură sau, în 
cazul în care există un capac, mai jos de substructură, antreprenorul va îndepărta acest material 
inacceptabil şi îl va depozita în conformitate cu clauza 502. Apoi, nivelul astfel rezultat va fi 
ridicat până la cota structurii sau substructurii, după caz, prin folosirea unui material acceptabil. 

 
8 În cazul în care contractul permite construcţia unor conducte în îndiguiri sau în alte zone de 

rambleu, în afară de cele construite în şanţuri, rambleul va fi ridicat până la şi deasupra cotei 
acestora, în mod egal, pe ambele părţi. Materialul de rambleu va fi depus în straturi uniforme şi 
nu va fi aşezată o cantitate prea mare de material deasupra conductei. Răspândirea şi 
compactarea se vor face uniform fără dislocarea, deformarea sau deteriorarea conductei. Nu se 
va utiliza compactorul electric la mai puţin de 300 mm de orice parte a conductei sau a 
îmbinării. 

 
9 În timpul construcţiei îndiguirilor sau a altor rambleuri, părţile expuse ale materialului de 

cenuşă de combustibil pulverizat vor fi protejate împotriva curăţării şi eroziunii din orice surse, 
prin metodele aprobate de diriginte. 

 
10 Pantele finalizate din material de cenuşă de combustibil pulverizat vor fi acoperite imediat cu 

sol vegetal, peluză sau alte materiale, după cum este specificat în contract.  
 
11 În cazurile în care rambleul este aşezat faţă în faţă cu o pantă naturală, sau cu suprafeţele în 

pantă ale altor lucrări rambleu şi debleu, incluzând îndiguiri, debleuri, alte rambleuri şi 
excavaţii, aceste suprafeţe vor fi tăiate în trepte sau profilate conform specificaţiilor din 
contract, chiar înaintea depunerii următorului strat de rambleu. 
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12 Toate suprafeţele permanente ale pantelor laterale ale îndiguirilor şi ale altor zone de rambleere 
formate din materiale coezive din clasa a 2-a, altele decât cenuşa de combustibil pulverizat, vor 
fi, după efectuarea oricărei operaţii de egalizare, refăcute şi astupate, cu satisfacerea cerinţelor 
dirigintelui, prin înaintarea pe pante a unui vehicul cu şenile, aprobat de către diriginte sau prin 
orice altă metodă aprobată de către diriginte.   

 
506 Geotextile folosite pentru separarea materialelor de rambleu  
1 Geotextilele solicitate pentru lucrările permanente în vederea separării materialelor de rambleu 

în amplasamentele descrise în Anexa 2/7 vor fi produse din fibre sintetice sau de alt tip, în 
conformitate cu cerinţele din anexă, sub forma unor membrane subţiri permeabile. 

 
2 Înainte ca geotextilul să fie încorporat în lucrările permanente, antreprenorul va aduce dovezi 

dirigintelui prin care să demonstreze că, aşezat în contact cu materialele ce urmează a fi 
separate, geotextilul va fi suficient de rezistent pentru a îşi menţine integritatea cel puţin pentru 
perioada de viaţă specificată în Anexa 2/7. 

 
3 Geotextilele vor fi protejate tot timpul împotriva deteriorărilor mecanice sau chimice. 

Geotextilele care se pot deteriora prin expunere la lumină, vor rămâne acoperite în timpul 
perioadei cuprinse între producerea lor şi încorporarea în lucrările permanente. Expunerea 
temporară nu va depăşi 5 ore. 

 
4 Numărul de eşantioane specificat în Anexa 2/7, selectat de antreprenor împreună cu  dirigintele, 

va fi luat din cantitatea de geotextil expediată şi care urmează a fi folosită în lucrările 
permanente. Eşantioanele şi  bucăţile de probă tăiate din eşantioane trebuie să îndeplinească 
cerinţele sub-clauzei 7 din prezenta clauză. Bucăţile de probă vor fi testate într-un laborator 
aprobat de diriginte pentru a demonstra că geotextilul îndeplineşte următoarele cerinţe sau alte 
cerinţe enumerate în Anexa 2/7, respectiv: 

i) să susţină o sarcină de tracţiune a cărei valoare să nu fie mai mică decât valoarea 
specificată în Anexa 2/7 stabilită printr-o încercare la tracţiune tip 'fâşie lată', 
efectuat în conformitate cu sub-clauza 8 a acestei clauze. 

ii) să permită trecerea apei, la unghiuri drepte faţă de planul său principal, în orice 
direcţie, la un debit de cel puţin de 10 litri/m2/secundă sub o coloană constantă de 
apă de 100 mm, determinat în conformitate cu sub-clauza 9 din prezenta clauză; 

iii) să aibă o distribuţie dimensională a deschiderii porilor astfel încât O90, conform 
definiţiei din sub-clauza 10 a prezentei clauze, să fie între 100 μm şi 300 μm, 
determinată în conformitate cu sub-clauza respectivă. 

 
5 Geotextilul va fi întins şi îmbinat aşa cum este descris în aceasta clauză sau în Anexa 2/7. La 

locul de îmbinare foile sau benzile de geotextil adiacente vor fi suprapuse pe cel puţin 300 mm 
sau pe o altă lungime specificată în Anexa 2/7. 

 
6 Stratul de material pe care se amplasează geotextilul nu trebuie sa aibă proeminenţe sau 

ridicături ascuţite care pot deteriora geotextilele în timpul montării sau întreţinerii. Metoda de 
montare trebuie să asigure contactul continuu între geotextil şi suprafaţa pe care acesta este 
amplasat. Geotextilul nu va fi întins sau aşezat peste cavităţi şi proeminenţe. Nu se permite 
manipularea utilajelor de construcţie direct peste geotextilul instalat. Acoperirea geotextilului 
cu material de rambleu se face imediat după întinderea acestuia. 

 
7 Toate eşantioanele şi bucăţile de probă tăiate din eşantioane vor fi menţinute uscate şi curate, cu 

excepţia murdăririi şi umezirii normale din timpul testelor, şi vor fi păstrate de către antreprenor 
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până la terminarea „perioadei de întreţinere”, moment în care  vor fi înmânate dirigintelui. 
Înainte de determinarea dimensiunii porilor şi a rezistenţei de rupere la tracţiune, bucăţile de 
probă vor fi pregătite şi aduse la o temperatură de 20o ± 2oC, şi o umiditate relativă de 65 ± 5%. 
Greutatea proprie a geotextilelor testate va fi dată în g/m2. 

 
8 Testul de rezistenţă la întindere 'fâşie lată' va fi efectuat după cum urmează: 

i) bucăţile pentru testare vor avea o lăţime de 200 mm şi o lungime etalon de 100 mm; 
ii) se prelevă un număr minim de cinci eşantioane care vor fi testate pe fiecare dintre 

cele două direcţii ale geotextilului, în funcţie de modul de fabricare, pentru a 
determina rezistenţa specifică a geotextilului;   

iii) viteza de deformare va fi de 10% ± 3% pe minut; 
iv) se va considera drept rezistenţă specifică acea valoare a rezistenţei materialului sub 

care nu se mai aşteaptă să se înregistreze mai mult de 5% din rezultatele testelor, 
aceasta reprezentând rezistenţa la 1,64 deviaţii standard sub rezistenţa medie. 

 
9 Debitul apei va fi determinat după cum urmează: 

i) geotextilele, aflate în stare de neîncărcare, vor fi testate sub o coloana de apă 
constantă de 100 mm; 

ii) curgerea trebuie să se facă pe o singură direcţie; 
iii) zona care urmează a fi testată va fi circulară şi va avea un diametru cuprins între 50 

mm şi 100 mm;  
iv) înainte de testare, bucata de probă va fi condiţionată în apă curată timp de o oră;  
v) apa utilizată la testare:  

a) va conţine cât mai puţin aer, iar aparatul va fi alimentat dintr-un bazin cu apă 
stătătoare şi nu direct de la sursa principală de alimentare; 

b) nu va fi contaminată cu detergenţi sau cu alte substanţe şi nu va exista nici o 
operaţiune de reciclare a apei; 

c) va avea o temperatură de cel puţin 10oC şi cel mult 25oC, urmând ca debitul 
determinat în cadrul testului va fi restabilit pentru o temperatură de 15oC 
folosind date publicate existente privind variaţia vâscozităţii apei în funcţie 
de temperatură; 

vi) cantitatea colectată din debitul de apă nu va fi de cel puţin 2 litri sau, alternativ, 
debitul de apă va fi colectat timp de cel puţin 15 secunde; 

vii) vor exista minimum 4 bucăţi de probă şi un număr minim de 4 încercări pentru 
fiecare bucată de probă;  

viii) debitul va fi măsurat în litri/m2/secundă, menţionându-se deviaţia standard a 
rezultatelor de debit împreună cu valoarea medie. 

 
10 Distribuţia porilor în funcţie de mărime şi determinarea lui O90, se va face după cum urmează: 

i) distribuţia porilor în funcţie de mărime va fi obţinută prin stabilirea procentelor de 
sfere de sticlă de diferite dimensiuni stabilite în conformitate cu BS 6088 
(dimensiuni alese astfel încât să corespundă cu toate dimensiunile porilor) care sunt 
reţinute pe geotextil atunci când sunt trecute prin acesta, geotextilul fiind folosit ca o 
sită; 

ii) se va trasa un grafic de frecvenţă cumulată a procentului de sfere reţinute, în funcţie 
de dimensiunea stabilită, iar dimensiunea care corespunde unui procent de 90% sfere 
reţinute reprezintă valoarea cerută a lui O90; 
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iii) la fiecare cernere se vor cerne cel puţin 100 g de sfere de sticlă timp de 10 minute 
printr-o bucată de probă de geotextil sprijinit şi fixat pe o sită cu diametrul ramei de 
300 mm şi dimensiunea orificiului mai mare de 10 mm; 

iv) aparatul de cernere va avea o frecvenţă de vibraţie de 50 Hz şi o amplitudine 
verticală maximă de 0,75 mm; 

v) 5 bucăţi de probă cu dimensiuni care depăşesc dimensiunile sitei vor fi luate pentru 
determinarea valorii medii a dimensiunii porilor O90. 

 
507 Compactarea rambleurilor 
 
Noţiuni generale  
1 Cu excepţia compactării dinamice, dacă nu este altfel prevăzut în Anexa 2/3 sau nu s-a convenit 

altceva cu dirigintele, antreprenorul va realiza compactarea în conformitate cu această clauză, 
cât de curând posibil după depunere, pentru toate clasele de material de rambleu care necesită 
compactare specificate în Anexa 2/1. 

 
2 Compactarea va fi fie metoda, fie produs final  în funcţie de cerinţele din Anexa 2/1 privind 

clasa de material de rambleu, prin folosirea de utilaje adecvate clasei de material de rambleu şi 
condiţiilor de pe  şantier. 

 
3 În vederea luării unor măsuri adecvate de supervizare a compactării în lucrările permanente, 

antreprenorul, cu cel puţin 24 de ore înainte de efectuarea compactării în afara orelor normale 
de lucru, va înainta dirigintelui o cerere scrisă pentru a obţine permisiunea în acest sens.  

 
Metoda de compactare 
4 În cazul în care trebuie efectuată metoda de compactare, aceasta se va face în conformitate cu 

sub-clauzele 5 -11 ale acestei clauze. 
 
5 Cu excepţia specificaţiilor din sub-clauza 6 a acestei clauze, metoda de compactare va fi 

realizată prin folosirea acelor utilaje şi metode din Anexa 2/4 care corespund cerinţelor de 
compactare enumerate în Anexa 2/1 pentru clasa de material care se compactează. 

 
6 Antreprenorul poate folosi alte utilaje şi metode decât cele menţionate în Anexa 2/4 doar dacă 

demonstrează în urma încercărilor de pe şantier că prin metoda alternativă se obţine un nivel de 
compactare echivalent cu cel obţinut prin folosirea metodei specificate. Procedura de 
desfăşurare a acestor încercări pe şantier trebuie mai întâi trimisă spre aprobare dirigintelui. 

 
7 Nu se va accepta folosirea utilajelor de transportare a pământului ca echipament de compactare. 

De asemenea, folosirea utilajelor de tonaj mai mic pentru realizarea unei compactări  
preliminare, în vederea asistării utilajelor de mare tonaj, nu va fi luată în considerare atunci 
când se evaluează gradul de compactare al fiecărui strat.  

 
8 Dacă se folosesc mai multe clase de material şi nu se mai poate stabili cu uşurinţă în ce zonă a 

fost folosită fiecare clasă de material, antreprenorul va folosi utilajele ca şi cum ar compacta 
numai materialul care necesită cel mai mare efort de compactare. 

 
9 Dirigintele poate efectua în orice moment, pe teren, teste de densitate în stare uscată, după cum 

este specificat în sub-clauza 16 a acestei clauze, pentru materiale compactate conform cerintelor 
metodei. 
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10 Dacă în urma rezultatelor testelor de pe teren, menţionate în sub-clauza 9 de mai sus, se obţin 
densităţi care, comparate cu rezultatele unor teste similare realizate pentru  lucrări aprobate în 
care s-au folosit materiale similare şi efectuate în conformitate cu această clauză şi cu Anexa 
2/4, indică starea inadecvată a compactării, atunci dacă acest lucru este cauzat de nerespectarea 
cerinţelor contractului de către antreprenor, acesta va efectua alte lucrări suplimentare în 
conformitate cu decizia dirigintelui, în vederea respectării contractului. 

 
11 În sensul Anexei 2/1 se aplică următoarele: 

i) numărul minim de treceri N reprezintă numărul minim de momente în care  fiecare 
punct de pe suprafaţa stratului care este compactat va fi traversat de utilajul de 
compactare în stare de funcţionare sau lovit de către maiurile electrice sau de către 
compactoarele cu greutate de cădere. D reprezintă grosimea maximă a stratului 
compactat. 

ii) Utilajul de compactare este clasificat în Anexa 2/1 în funcţie de masa statică. Masa 
pe metru lăţime a cilindrului compresor este egală cu masa totală a cilindrului 
compresor împărţită la lăţimea totală a cilindrului compresor. În cazul în care 
cilindrul compresor rutier pe roţi are mai mult de un ax, utilajul se va clasifica în 
funcţie de axul cu cea mai mare valoare a masei pe metru lăţime. 

iii) Cilindrul compresor de grilă este un utilaj cu unul sau mai mulţi cilindrii compresori 
fabricaţi din împletitură de oţel greu cu modele pătratice; 

iv) Cilindrul compresor cu picior de oaie este un utilaj cu unul sau mai mulţi cilindri la 
care proiecţia „picioarelor” şi aria în care se proiectează fiecare „picior” depăşeşte 
0,01 m2 , iar suma ariilor picioarelor depăşeşte 15% din aria cilindrului parcursă de 
capetele picioarelor. Cerinţele pentru cilindrii compresori cu picior de oaie se aplică 
utilajelor cu doi cilindrii în tandem. Dacă doar un singur cilindru compresor cu 
picior de oaie traversează fiecare punct de pe suprafaţa unui strat la o trecere a 
utilajului, numărul minim de treceri va fi de două ori valoarea specificată în Anexa 
2/1. 

v) În ceea ce priveşte cilindrii compresor cu pneuri, masa pe roată este masa totală a 
utilajului împărţită la numărul de roţi. În evaluarea numărului de treceri ale 
cilindrilor compresori cu pneuri, lăţimea efectivă este reprezentată de suma lăţimilor 
individuale ale urmelor roţilor împreună cu suma spaţiilor dintre urmele roţilor, cu 
condiţia ca fiecare spaţiu să nu depăşească 230 mm. Dacă spaţiul depăşeşte 230 mm 
lăţimea efectivă va fi numai suma lăţimilor individuale ale urmelor roţilor. 

vi) Pentru cilindrii compresori cu vibraţie se vor aplica următoarele: 
a) Cilindrii compresori cu vibraţie sunt cilindri cu motor sau cilindri rutieri 

tractaţi, având dispozitive de aplicare a vibraţiilor mecanice la unul sau mai 
mulţi cilindrii; cilindri compresori cu vibraţie care se folosesc în Metoda de 
compactare 5 care vor avea un singur cilindru;  

b) Cerinţele pentru cilindrii compresori cu vibraţie se bazează pe utilizarea celui 
mai mic pinion al utilajului autopropulsat cu transmisie mecanică şi o viteză 
de 1,5-2,5 km/h pentru un utilaj remorcat sau un utilaj autopropulsat cu 
transmisie hidrostatică. Dacă sunt folosite pinioane sau viteze mai mari, 
proporţional cu creşterea vitezei de deplasare, va fi asigurat un  număr mai 
mare de treceri. 

c) În cazul în care vibrarea mecanică se realizează cu doi cilindrii compresori în 
tandem, numărul minim de treceri va fi jumătate din numărul specificat în 
Anexa 5/1 pentru masa pe metru lăţime a unui cilindru cu vibraţie; dacă masa 
pe metru lăţime a unui cilindru este diferită de a celuilalt cilindru, atunci 
numărul de treceri va fi calculat pentru cilindrul compresor cu valoarea cea 
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mai mică. Alternativ, numărul minim de treceri poate fi determinat 
considerând utilajul ca având un singur cilindru compresor cu vibraţie cu 
masa pe metru lăţime egală cu cea a cilindrului cu cea mai mare valoare a 
masei. 

d) Cilindrii compresori cu vibraţie care sunt utilizaţi fără vibraţie vor fi 
clasificaţi ca cilindrii compresori rutieri. 

e) Cilindrii compresori cu vibraţie vor fi utilizaţi cu mecanismul de vibrare 
funcţionând numai la frecvenţa de vibraţie recomandată de producător. În 
cazul în care este posibilă reglarea a mai mult de o amplitudine şi/sau sunt 
recomandate anumite frecvenţe, utilajul va fi utilizat la valoarea maximă a 
amplitudinii şi la frecvenţa maximă recomandată pentru valoarea respectivă a  
amplitudinii. 

f) Cilindrii compresori cu vibraţie vor fi prevăzuţi cu aparate care indică 
frecvenţa la care funcţionează utilajul şi viteza de deplasare. Ambele aparate 
vor putea fi citite de către un inspector aflat lângă utilaj. 

vii) Compactoarele cu placă vibrantă sunt utilaje care au o placă bazală la care este 
ataşată o sursă de vibraţie formată din unul sau doi arbori excentrici şi:   

a) Masa pe metru pătrat a plăcii bazale a compactorului cu placă vibrantă se 
calculează împărţind masa totală a utilajului din timpul operării la aria de 
contact cu suprafaţa de material compactat. 

b) Compactoarele cu placă vibrantă vor fi utilizate la frecvenţa de vibraţie 
recomandată de producător. În mod normal acestea vor funcţiona cu o viteză 
de deplasare mai mică de 1 km/h, dar dacă sunt necesare viteze de deplasare 
mai mari, numărul de treceri va creşte proporţional cu creşterea vitezei; 

viii) Vibro-compactoarele sunt utilaje în care un mecanism oscilant acţionat de un motor 
acţionează asupra unui sistem de arcuri, prin care oscilaţiile sunt plasate într-o placă 
bazală;   

ix) maiurile electrice sunt utilaje acţionate prin explozii într-un cilindru cu combustie 
internă, fiecare explozie fiind controlată manual de un operator;  

x) Compactoarele cu greutate de cădere sunt utilaje în care o contragreutate este lăsată 
să cadă de la o înălţime controlată folosind un mecanism de ridicare cu troliu şi 
acestea includ şi utilajele autopropulsate cu mecanisme rulante mecanice capabile sa 
compacteze soluri în şanţuri şi în apropierea construcţiilor;   

xi) În cazul maiurilor electrice şi al compactoarelor cu greutate de cădere se va 
considera că a fost efectuată o trecere atunci când talpa de compactare a lovit o dată 
zona în cauză; 

xii) Pentru articolele marcate cu * în coloana de la Metoda 3, cilindrul compresor va fi 
remorcat de tractoare cu şenile. Cilindrii compresori autopropulsaţi nu sunt potriviţi 
în acest caz;  

xiii) În cazurile în care se folosesc mai multe tipuri sau categorii de utilaje, se aplică 
următoarele:  

a) Grosimea stratului va fi corespunzătoare grosimii stabilite pentru tipul de 
utilaj care necesită cea mai mică grosime a stratului, şi 

b) Numărul de treceri va fi corespunzător numărului stabilit pentru tipul de 
utilaj care necesită cel mai mare număr de treceri. 

 
Compactarea produsului final 
 
12 Atunci când trebuie efectuată compactarea produsului final, aceasta se va realiza conform sub-

clauzelor 13-16 ale prezentei clauze. 
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13 Cu cel puţin 7 zile înainte de începerea compactării produsului final, antreprenorul va supune 

aprobării dirigintelui următoarele: 
 

i) valorile maxime ale densităţii în stare uscată şi conţinutul de umiditate optim, 
obţinute în conformitate cu Standardul Roman STAS 1913/6-76 pentru fiecare 
rambleu pe care intenţionează să îl folosească şi care se încadrează în limitele 
Contractuale specificate pentru Clasa sau Clasele acceptate. Dacă rambleul din orice 
Clasă de material conţine materiale cu densităţi maxime în stare uscată şi conţinut de 
umiditate optimă diferite, Clasa va fi subdivizată, prin extinderea sistemului de 
identificare, cu scopul de a monitoriza densitatea compactată.  

ii) un grafic reprezentând densitatea în funcţie de conţinutul de umiditate, grafic care 
include valorile de densitate maximă în stare uscată şi valorile conţinutului optim de 
umiditate de la punctul (i) de mai sus.  

 
14 Datele din sub-clauza 13 a acestei clauze vor reprezenta punctul de plecare pentru compactare, 

după aprobarea lor de către diriginte. 
 
15 Rambleul compactat în conformitate cu cerinţele pentru produsul finit va avea o densitate în 

stare uscată pe teren, densitate măsurată în conformitate cu sub-clauza 16 a acestei Clauze, 
egală cu sau mai mare decât procentul din Anexa 2/1 al densităţii maxime în stare uscată pentru 
Clasa corespunzătoare de rambleu, procent trimis anterior Dirigintelui spre aprobare şi aprobat 
de acesta, în conformitate cu sub-clauza 13 a  acestei Clauze. 

 
16 Densitatea în stare uscată pe teren menţionată în sub-clauza 15 din această Clauza va fi 

măsurată în conformitate cu STAS 1913/15-75. În cazurile specificate în Anexa 2/3 sau, cu 
permisiunea Dirigintelui, această densitate poate fi măsurată cu un aparat nuclear de măsurat 
densitatea/umiditatea utilizat conform unei proceduri aprobate care se bazează pe Metodele 
ASTM D2922 A sau B şi ASTM 03017. Aparatul va fi calibrat pentru a obţine un rezultat 
identic cu cel determinat prin Standardul Roman STAS 1913/15-75. 

 
508 Cultivarea 
 
Prevederi generale 
1 Antreprenorul trebuie să înştiinţeze dirigintele, cu cel puţin 24 ore înainte, în legătură cu 

intenţia sa de a începe orice activitate de brăzdare a solului împrăştiat sau de cultivare a 
subsolului sau solului vegetal. Nu se vor desfăşura astfel de activităţi în condiţii meteorologice 
nefavorabile sau când solurile sunt excesiv de umede ceea ce ar putea provoca pagube asupra 
structurii solului sau a sistemului de drenare a şantierului. 

 
2 Dirigintele îşi rezervă dreptul de a întrerupe orice activităţi de brăzdare, soluire si de cultivare a 

solului atunci când, în opinia sa, vremea sau condiţiile de pe şantier sunt nefavorabile, iar orice 
costuri care rezultă dintr-o astfel de întrerupere vor fi suportate de către antreprenor.   

 
3 Înaintea începerii cultivării oricărei parţi a şantierului, vor fi distruse toate buruienile existente 

prin mijloace chimice sau mecanice, astfel încât acestea să fie îndepărtate şi distruse complet, 
conform cerinţelor dirigintelui. Toate operaţiile vor fi executate în conformitate cu specificaţiile 
şi instrucţiunile date de diriginte pe şantier. 
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4 Antreprenorul va prevedea în costurile sale cheltuieli pentru desfăşurarea unor activităţi de 
cultivare suplimentare, care pot fi necesare din când în când, dacă şi când este indicat de către 
diriginte, pentru distrugerea tuturor buruienilor, aşa cum este prevăzut în subclauza 3, şi pentru 
menţinerea unui strat arabil fin în cazul în care datorită perioadei anului, vremii sau a altor 
cauze apare un interval de aşteptare între momentul stabilit pentru terminarea lucrărilor şi 
începerea operaţiilor de plantare.  

 
5 Se va evita utilizarea maşinilor foarte grele şi străbaterea frecventă a suprafeţelor care urmează 

a fi plantate sau însămânţate. Orice alte suprafeţe astfel compactate vor fi brăzdate pe întreaga 
adâncime a profilului solului şi reabilitate, iar costurile vor fi suportate de către antreprenor. 

 
Aprobarea zonelor cultivate 
6 Toate operaţiile de cultivare trebuie aprobate de către diriginte înainte de începerea operaţiilor 

de plantare sau de însămânţare cu iarbă.  
 
Cultivarea solului şi scarificare 
7 Suprafeţele sortate vor fi scarificate, după ce acest lucru a fost aprobat, folosind  o grapa cu 

dinţi adânci de 300 mm si la o distanta de 300 mm.  Suprafaţa va fi brăzdata (sau cultivată în 
adâncime) în două direcţii, iar a doua trecere va fi la unghiuri drepte faţă de prima. Alegerea 
maşinilor şi uneltelor manuale se va face în funcţie de forma şi mărimea suprafeţei. Brăzdarea 
nu se va executa în condiţii de umiditate.   

 
8 După brăzdare, nu vor fi folosite maşini grele pe suprafeţele respective. Orice suprafaţă 

brăzdata, care va fi compactată sau stricată în alt mod înaintea aşezării solului vegetal sau 
săpării de gropi, va fi refăcută pe cheltuiala antreprenorului, conform cerinţelor dirigintelui. 
Antreprenorul trebuie să folosească pentru împrăştierea solului vegetal sau pentru excavarea 
gropilor cele mai adecvate mijloace astfel încât să se asigure că suprafaţa brăzdata nu va fi din 
nou compactată, iar metodele folosite trebuie să fie aprobate în prealabil de către diriginte. 

 
9 Toate cărămizile, pietrele şi alte materiale solide aduse la suprafaţă în timpul acestei operaţiuni, 

care au o dimensiune mai mare de 200mm, vor fi îndepărtate şi încorporate în rambleierea 
amplasamentului. Cablurile şi sârmele vor fi extrase sau tăiate de la o adâncime de cel puţin un 
metru sub nivelul suprafeţei finisate şi îndepărtate de pe amplasament. 

 
Cultivarea solului vegetal aflat pe amplasament 
10 Se decompactează suprafeţele tasate pe toată adâncimea solului vegetal prin arare şi/sau 

brăzdare. Cultivarea solului vegetal se va face prin mijloace mecanice aprobate pentru a forma 
un strat arat care poate fi nivelat. Se ajustează nivelurile printr-o deplasare corespunzătoare a 
solului vegetal (“ia şi pune”), pentru a corecta nivelurile terminate, având grijă în acelaşi timp 
ca adâncimea solului vegetal să nu scadă sub nivelul specificat.  Se îndepărtează de pe 
amplasament toate pietrele mai mari de 100 mm şi orice alte materiale nocive aduse la 
suprafaţă.  

 
11 Toate cărămizile, pietrele şi alte materiale solide care au o dimensiune mai mare de 100 mm vor 

fi îndepărtate şi încorporate în rambleierea amplasamentului. Toate buruienile şi rădăcinile lor 
vor fi îndepărtate de pe amplasament de către Antreprenor. 

 
Aplicarea solului vegetal  
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12 Se împrăştie solul vegetal adus din afară/stocat peste subsolul deja pregătit în straturi care să nu 
depăşească 150mm. Se compactează uşor fiecare strat înaintea aplicării următorului strat.  
Adâncimile minime totale după compactare şi tasare vor fi:  

i) Suprafeţele cu iarbă: 150mm 
ii) Suprafeţele plantate cu copaci:  450mm 

 
Se vor respecta aceste specificaţii dacă nu se convine altceva cu dirigintele. 

 
13 Înaintea extracţiei din halda de pământ, toate pietrele care au o dimensiune mai mare de 

100mm, buruienile şi materiile străine vor fi îndepărtate. În timpul extracţiei şi împrăştierii, 
toate pietrele, buruienile şi materiile străine vor fi îndepărtate de pe solul vegetal conform 
specificaţiilor de mai sus. 

 
14 După tasare, cu excepţia cazului în care s-au specificat alte niveluri, nivelurile de sol vegetal 

finisate trebuie să fie:  
i) 30mm peste pavajul adiacent, borduri şi guri de acces; 
ii) 30mm mai înalte pentru suprafeţele cu copaci faţă de suprafeţele alăturate cu iarbă; 
iii) împreunate cu suprafeţele de sol adiacente;   
iv) atunci când solul coboară spre pavaj, borduri, capacele gurilor de acces, garduri, 

pereţi etc. va exista o fâşie de nivel lată de minimum 500mm în spatele bordurii etc.  
 

15 Atunci când pe amplasament nu există sol vegetal suficient şi nu urmează a fi adus alt sol 
vegetal, dirigintele va selecta materiale pe care să le folosească la stratul superior cu o grosime 
de 150 mm sau 300 mm. Acest strat va fi pregătit în conformitate cu specificaţiile pentru sol 
vegetal.    

  
Însămânţarea cu iarbă 
16 Conform clauzei 508, pe toate suprafeţele care urmează a fi însămânţate nu trebuie să existe 

buruieni. Nu se va începe cultivarea până când buruienile nu au fost total îndepărtate.  Suprafaţa 
tasată va fi decompactată pe toata adâncimea solului vegetal, avându-se grijă ca solul vegetal să 
nu fie întors. Se ară întreaga suprafaţă la o adâncime de 150 mm. 

 
17 Patul de însămânţare trebuie pregătit prin grăpare cu un disc cu lanţ sau cu o grapă cu dinţi 

astfel încât să se obţină un strat arat fin (25mm). În timpul cultivării toate cărămizile, pietrele şi 
alte materiale solide cu o dimensiune de peste 100 mm ca şi toate buruienile şi rădăcinile de 
buruieni perene, smocuri de iarba şi orice alte materii străine vor fi îndepărtate de către 
antreprenor, iar tarifele pentru cultivarea preliminară vor include aceste activităţi. Operaţiunile 
de cultivare trebuie extinse şi la suprafeţele existente cultivate cu iarbă din apropiere pentru a 
asigura conexiunea intre  suprafeţe. Înaintea însămânţării, solul trebuie curăţat de buruieni.   

 
18 În momentul în care solul vegetal este destul de uscat şi poate fi lucrat, va fi nivelat pentru a 

obţine o suprafaţă netedă, conform clauzei 509, şi prevăzut cu pantele specificate pentru o 
drenare adecvată, îndepărtând orice adâncituri sau ridicături minore.   

 
19 Pe toate suprafeţele care vor fi însămânţate se va aplica un îngrăşământ organic aprobat de pre-

însămânţare, conform Anexei 2/4, în două straturi, în afara cazului în care se specifică altfel, şi apoi 
va fi amestecat complet în solul vegetal prin grăpare cu lanţ sau greblare în doua direcţii 
transversale până la o adâncime de 50mm pentru a obţine un pat de însămânţare fin şi neted.  

 



 

Proiect “contract” pentru execuţia lucrărilor de închidere a minelor şi refacere a mediului / conservare elaborat 
conform cu prevederile din O.U.G. nr. 60/2001 şi Ordinul M.F.P/M.L.P.T.L. nr. 1014/2001 adaptat la procedurile 
FIDIC 

28

20 În ceea ce priveşte depozitarea, manipularea şi aplicarea de îngrăşăminte, erbicide şi alte substanţe 
chimice, trebuie respectate toate recomandările producătorului. Containerele vor fi îndepărtate de 
pe şantier imediat după ce nu mai este nevoie de ele. 

 
 
 
Seminţe 
21 Toate seminţele trebuie procurate de la o sursă aprobată. În fiecare anotimp trebuie cumpărate 

seminţe proaspete. Acestea vor fi păstrate într-o magazie lipsită de umiditate, în care nu pătrunde 
apa şi protejate împotriva rozătoarelor până în momentul în care vor fi folosite.  Seminţele trebuie 
să fie aprobate EEC sau OECD cu: 

i) Capacitate de germinare: cel puţin 80% 
ii) Puritatea amestecului: cel puţin 90% 
iii) Conţinutul total de seminţe de buruieni: cel mult 0,5 % 
iv) Conţinutul total de alte seminţe de cultură: cel mult 1 % 
 

22 Amestecul de seminţe de iarbă trebuie să fie în conformitate cu Anexa 2/4. Cu 21 de zile 
înaintea însămânţării, antreprenorul va pune la dispoziţia dirigintelui câte un eşantion sigilat de 
50 kg pentru fiecare amestec de seminţe care urmează a fi folosit. De asemenea, se vor oferi 
detalii complete privind furnizorul, ţara de origine, anul de cultivare, proporţiile seminţelor care 
alcătuiesc amestecul şi se va specifica procentul aprobat de puritate şi germinare.  Dirigintele 
are dreptul să preleveze aleator eşantioane ale amestecului de seminţe şi să testeze puritatea, 
alcătuirea şi capacitatea de germinare a acestora la un Centru oficial de testare a seminţelor ca 
să obţină aprobarea înaintea însămânţării.  

 
Semănarea 
23 Semănarea se va desfăşura în condiţii adecvate, pe vreme umedă şi caldă, când solul este umed 

şi uşor de lucrat, în conformitate cu aprobarea dirigintelui. Însămânţarea nu va avea loc atunci 
când există posibilitatea apariţiei unor vânturi reci sau uscate persistente sau dacă solul este 
îngheţat, saturat cu apă sau excesiv de uscat. 

 
24 Antreprenorul va delimita clar hotarele suprafeţelor de însămânţat şi va informa dirigintele în 

momentul în care s-a realizat această delimitare, înaintea începerii operaţiilor de însămânţare. 
Semănarea se va face uniform, printr-o dublă împrăştiere a unor cantităţi egale de seminţe, în 
direcţii care se intersectează, cu ajutorul unei maşini de semănat prin împrăştiere aprobate. Pe 
suprafeţe mici însămânţarea se va face manual.  Gradul de însămânţare va fi în conformitate cu 
Anexa 2/4. 

 
25 În momentul în care iarba atinge o înălţime de aproximativ 75mm, toate materiile solide, 

gunoaiele şi toate pietrele cu dimensiuni mai mari de 75mm vor fi îndepărtate.  După 
aproximativ 48 de ore, când este suficient de uscată, iarba trebuie tunsă pentru prima oară. 
Această operaţiune se efectuează cu o maşină de tuns iarba ascuţită sau cu un foarfece mare de 
grădină astfel încât să ajungă la o înălţime de 75mm. Iarba rezultată în urma operaţiilor de tăiere 
va fi împrăştiată în mod egal pe Şantier.  

 
Îngrăşământ 
26 După însămânţare, se va aplica un îngrăşământ mixt N:P:K. aprobat, în conformitate cu Anexa 

5/4.  După însămânţare şi după aplicarea îngrăşământului solul va fi grăpat uşor cu lanţul sau 
greblat o singură dată şi rostogolit cu un tăvălug, în condiţii favorabile.  
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Plantarea de copaci 
27 Plantele vor fi achiziţionate de către antreprenor din pepiniere locale. Fără întârziere, Antreprenorul 

va aloca un număr suficient de personal şi utilităţi pentru descărcarea plantelor livrate de la 
pepiniere. Prin inspectarea tuturor plantelor ambalate individual, în snop, în loturi etc., 
Antreprenorul se asigură că toate plantele respectă integral specificaţiile, că sortările prezentate de 
către furnizor sunt corespunzătoare şi că mărimile, formele şi alte caracteristici ale plantelor sunt în 
conformitate cu cele din specificaţiile pentru plante. Specificaţiile privind plantele, programul de 
plantare şi densitatea vor fi în conformitate cu Anexa 2/4. 

 
28 Dacă nu se pot achiziţiona plantele specificate, pot fi achiziţionate alte plante, specificând 

modul în care acestea diferă de plantele specificate. Astfel de plante înlocuitoare pot fi respinse, 
necesitând trimiterea unor noi plante de substituire. Trebuie obţinută o aprobare înainte de orice 
înlocuire. 

 
29 Plantarea copacilor va avea loc doar în perioada 15 martie – 15 mai, după cum a fost stabilit 

împreună cu dirigintele. Plantarea se va desfăşura cât mai curând după livrarea copacilor pe 
şantier. Dacă plantarea trebuie amânată, trebuie luate măsuri pentru protejarea plantelor 
împotriva furtului, degradării sau condiţiilor meteorologice nefavorabile. Toate plantele trebuie 
depozitate /scoase din magazie sau protejate astfel: 

i) Plantele cu rădăcini expuse vor fi introduse în sol vegetal, sau într-un mediu de 
retenţie a umezelii care este aprobat de către diriginte, imediat ce vor fi primite; 

ii) Plantele cu rădăcinile învelite în materiale poroase/neporoase vor fi despachetate şi 
introduse în sol vegetal; 

iii) Toate mănunchiurile de plante vor fi desfăcute, iar plantele vor fi lăsate libere pentru 
a preveni formarea mucegaiului şi/sau îmbolnăvirea/putrezirea lor.  Plantele în pungi 
de polietilenă vor fi păstrate la o adâncime de un strat şi protejate tot timpul de 
lumina directă a soarelui. Dacă există întârzieri mai mari de câteva zile, pungile vor 
fi păstrate în picioare, nu unele peste altele, într-un loc răcoros şi umbrit sau vor fi 
aşezate într-o magazie rece; 

iv) Plantele cu rădăcinile protejate şi strânse în forma de minge vor fi aşezate vertical în 
sol vegetal sau într-un mediu ce reţine umiditatea; 

v) Plantele vor fi udate, când este necesar, pentru a se preveni uscarea lor; 
vi) Dacă este necesar, se vor lua măsuri suplimentare pentru a proteja plantele de îngheţ;   
vii) Toate rădăcinile protejate prin diverse dispozitive şi toate rădăcinile învelite în formă 

de minge vor fi bine udate şi toate dispozitivele şi învelişurile de protecţie a 
rădăcinilor vor fi îndepărtate înaintea plantarii.  Antreprenorul încearcă să scoată din 
depozit şi să livreze pe şantier, în oricare dintre zile, doar cantitatea de plante care 
poate fi plantată în acea zi. Nu vor fi acceptate plantele care, în urma livrării la un 
şantier aprobat şi înainte de a fi plantate, sunt afectate de îngheţ sau deshidratare. 
Aceste plante vor fi înlocuite pe cheltuiala antreprenorului.  

viii) Înaintea scoaterii din containere, plantele trebuie bine udate.  Rădăcinile plantelor cu 
rădăcini expuse vor fi bine umezite înaintea scoaterii lor din solul în care au fost 
plantate.  

ix) Rădăcinile expuse ale plantelor nu vor fi lăsate în aer liber în mod necorespunzător. 
În timpul plantării expunerea se va rezuma la un timp necesar minim. Dacă, în orice 
moment, suprafaţa rădăcinilor se usucă, aceasta se va umezi imediat.  

x) În cazurile în care se specifică acest lucru, rădăcinile plantelor cu rădăcini expuse 
vor fi îmbibate într-o soluţie pentru rădăcini sau în apă imediat înaintea plantării;   

xi) Dirigintele are dreptul de a refuza să accepte orice plantă care nu este protejată în 
mod corespunzător, conform celor prezentate mai sus.   
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30 În general, activităţile de plantare se vor desfăşura conform următoarelor cerinţe: 

i) Plantele vor fi aşezate în rânduri pentru a fi plantate conform trasării existente sau 
conform specificaţiilor din desen. Înaintea plantării, rădăcinile deteriorate vor fi 
îndepărtate şi tăiate cu atenţie. Plantarea se va face vertical şi se va asigura o poziţie 
bine echilibrată. 

ii) Solul vegetal excavat va fi pus cu grijă la loc, aranjat în jurul rădăcinilor bine întinse şi 
compactat corespunzător. Nivelul final al solului va fi în dreptul urmei lăsate pe tulpina 
plantei de solul iniţial. Imediat după plantare se vor tăia cu grijă ramurile care sunt 
distruse, uscate sau bolnave, iar ramurile noi care sunt subţiri, slabe sau prezintă 
malformaţii vor fi îndepărtate. 

iii) În cazurile specificate anumite specii vor fi tăiate pentru a încuraja creşterea.  Imediat 
după plantare, plantele vor fi bine udate cu un furtun subţire. 

 
31 Gropile în care vor fi plantaţi pomii vor avea următoarele dimensiuni minime:  
 
TIPUL DE COPAC 
Arbust sau tufă 
(900mm-1,2m înălţime) 
< 900mm înălţime 

ARIA GROPII (mm) 
 
450 x 450  
300 x 300 

ADÂNCIMEA GROPII (mm) 
 
450 
300 

 
32 Gropile excavate trebuie aprobate de diriginte înainte de a fi rambleiate. Pe teren în pantă 

gropile vor fi săpate cu margini verticale şi o bază orizontală, vor avea peste tot adâncimea 
minimă specificată şi nu se vor calcula în funcţie de medie.   

 
33 Dacă este necesar dimensiunile specificate mai sus pot fi mai mari astfel încât gropile să fie 

suficient de mari pentru a putea cuprinde în întregime rădăcinile întinse. Baza gropii va fi adâncită 
cu minim 150mm şi scarificarea pentru îndepărtarea neregularităţile lateralelor. Gropile nu vor fi 
lăsate neacoperite în timpul nopţii. 

 
34 Plantarea de copaci se va executa conform următoarelor cerinţe, aprobate de diriginte: 

i) Vertical şi în centrul gropii, la aceeaşi adâncime şi în aceeaşi direcţie ca şi cea a vântului 
existent atunci când au crescut în pepiniera. 

ii) Copacii cu rădăcinile expuse: materialul de umplere va fi aşezat în straturi de 150 – 200 
mm, scuturând copacul pentru a se asigura un contact bun între rădăcinile întinse şi 
pentru eliminarea buzunarelor de aer.  Solul va fi compactat având însă grijă să nu se 
distrugă rădăcinile.  Se va apăsa ferm pe conturul din jurul rădăcinilor. 

iii) Ramurile rupte sau uscate vor fi tăiate, zonele de scoarţa distrusa vor fi curăţate până se 
ajunge la ţesut sănătos care va fi tratat cu un material izolator fungicid.  

iv) Imediat după amplasarea pământului copacii vor fi bine udaţi. 
v) Apa va fi livrată cu ajutorul unui furtun cu presiune scăzută pentru a se evita orice 

îndepărtare a solului prin spălare. Apa va fi livrată într-o adâncitură creată în mediul de 
plantare în jurul bazei trunchiului pentru a se asigura că apa ajunge la rădăcini, după 
care mediul de plantare va fi readus la nivelul iniţial: 

   Arbust     10 litri 
 
35 Plantarea în crestătură, acolo unde este nevoie, va fi executată conform următoarelor cerinţe, după 

cum s-a convenit cu dirigintele:  
i) Fiecare amplasament de plantare trebuie să fie acoperit cu pietriş sau tratat cu ierbicid 

pentru a elimina cât mai mult din vegetaţia existentă. La fiecare amplasament de 
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plantare va fi făcută o incizie adâncă, cu ajutorul unei cazmale pentru transplanturi 
standard. 

ii) Planta va fi inserată cu grijă în crestătură, asigurându-se ca rădăcinile sunt îngropate şi 
că planta este la adâncimea cerută, astfel încât coroana să fie la nivelul solului.  Se 
compactează solul şi se adaugă îngrăşăminte.  Se udă la capacitatea solului. 

 
36 Îngrăşămintele pentru plantare vor fi în conformitate cu Anexa 2/4. Înaintea plantării 

ingredientele vor fi amestecate bine, în următoarele cantităţi, în funcţie de dimensiunea 
copacului şi adăugat la plantare: 

 
TIPUL DE COPAC FERTILIZATOR (%) SOL VEGETAL/COMPOST 

 (Plantare în crestătură& Plantare în Groapă) (Numai plantare în groapă) 

Arbuşti sau tufe/boscheţi   

(înălţime 900 mm-1,2 m) 50 50:50 

<900 mm înălţime 50 50:50 

 
37 Antreprenorul va marca în mod clar limitele suprafeţelor de plantare şi va informa dirigintele în 

momentul în care zona este pregătită pentru începerea operaţiilor de plantare. 
 
38 Toţi pomii nou plantaţi vor fi protejaţi conform următoarelor cerinţe din Anexa 2/4: 

i) Apărătoarele copacilor/arbuştilor vor fi aplicate cu grijă în jurul copacilor/arbuştilor 
plantaţi prin introducerea ţăruşului în sol conform recomandărilor producătorului.  

ii) Apărătoarea spiralată va fi aşezată vertical şi asigurată înaintea fixării.  Baza 
apărătorii tufişurilor va fi îngropată în pământ 30 mm şi fixată cu ajutorul ţăruşului. 

 
Refacerea vegetaţiei 
39 În cazul suprafeţelor în care germinaţia nu a avut loc în timpul celor 6 săptămâni de la data 

însămânţării, conform cerinţelor Dirigintelui, atunci zonele respective vor fi cultivate, fertilizate 
şi plantate din nou conform specificaţiilor.  Dacă Dirigintele consideră că a avut loc o tasare 
excesivă a zonelor însămânţate, acestea vor fi reabilitate înaintea terminării operaţiilor de 
întreţinere. De asemenea, toate ariile afectate de subsidenţă vor fi rambleiate cu sol vegetal 
conform specificaţiilor şi vor fi fertilizate, cultivate şi plantate din nou.  

 
509 Nivelare şi delimitarea limitelor 
1 Nivelarea va fi efectuată până la cotele standard prevăzute (aproximativ ± 25mm) şi în cazul 

tuturor povârnişurilor şi pantelor.  Toate zonele nivelate trebuie să aibă un aspect neted, să fie 
similare nivelărilor existente, eliminând toate pantele abrupte, schimbările de nivel, adânciturile 
şi movilele, prin folosirea unor utilaje adecvate condiţiilor fizice ale solului existent. 

 
2 Suprafeţele care în desene apar ca fiind netede, vor fi uşor bombate; nici o suprafaţă nu va fi 

adâncită. 
 
3 Toate lucrările de rambleu şi debleu vor fi executate în colaborare cu dirigintele de pe şantier. 

Dirigintele va solicita mici modificări ale nivelărilor, sub-nivelărilor şi ale nivelărilor finale 
pentru a obţine aspectul dorit. Antreprenorul va nivela amplasamentul conform desenelor 
privind nivelurile şi hotarele şi va fi direct răspunzător pentru aşezarea corectă a stâlpilor şi 
profilurilor de nivel.   
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510  Încadrare în peisaj 
1   Acolo unde nu există suficient sol vegetal şi acesta nu se importă, dirigintele va selecţiona 

materialul care se va folosi în stratul superior în grosime de 150 mm sau 300 mm. Acest strat 
va fi pregătit în conformitate cu specificaţiile pentru solul vegetal. 

 
Zone de amenajare peisagistică 
2 Zonele de amenajare peisagistică vor fi amplasate în locaţiile indicate în Anexa 2/6 cu material 

clasa 3, în conformitate cu Anexa 2/1. 
 
3 Dacă metoda de compactare de la clauza 507 nu se cere în Anexa 2/6, gradul de compactare al 

materialului clasa 3 va fi suficient pentru a îndepărta golurile mari de aer şi a produce o masă 
compactă, dar fără a se produce o compactare excesivă. 

 
4 În urma umplerii zonelor de amenajare, dacă este cerut în Anexa 2/6, materialul clasa 3 va fi 

nivelat în conformitate cu aceste prevederi sau cu instrucţiunile dirigintelui. 
 
5 Materialul clasa 3 nu va fi depozitat în zonele de amenajare decât după ce dirigintele a acceptat 

zonele de umplere adiacente, cu toate că, în cazurile permise de Anexa 2/6, amenajarea unor 
astfel de zone poate fi realizată concomitent, numai dacă zonele de umplere se menţin la cel 
puţin  metru peste nivelul zonelor de amenajat. 

 
6 Zonele de amenajare vor fi acoperite cu sol vegetal şi însămânţate cu iarbă sau plantată cu pomi 

în conformitate cu clauza 508 şi cerinţele din Anexa 2/4. 
 
511 Gabioane 
1 Gabioanele vor fi construite în conformitate cu această clauză şi cu oricare alte cerinţe 

suplimentare din Anexa 2/5. 
 
2 Saltea de gabione Tip 9: 

(i) salteaua de gabioane va fi construita dintr-un cadru metalic din oţel conform desenului 
corespunzător şi  va avea dimensiunile de 6,0 m lungime, 4,0 m lăţime şi 0,5 m 
adâncime.  Acesta va fi acoperit cu o plasă zincată STAS 2543 şi fixat folosind coliere 
din sârmă de oţel la intervale de 100 mm după terminarea introducerii materialului de 
umplere; 

(ii) saltelele vor fi îngropate într-un sol corespunzător la 0,5 m sub nivelul existent al solului 
sau în conformitate cu alte specificaţii din desene.    

 
3 Coşuri de gabion: 

Coşurile vor avea dimensiunile corespunzătoare, în conformitate cu desenele respective.  
 

4 Coşurile vor fi construite dintr-un cadru metalic din oţel conform desenului şi  vor fi acoperit cu 
o plasă zincată STAS 2543 şi fixate folosind coliere din sârmă de oţel la intervale de 100 mm 
după terminarea introducerii materialului pentru umplere.  
 

5 Material de umplere pentru gabioane: 
Materialul va fi piatra de carieră curată sau pietrişul din râu clasa 4D cu dimensiunile între 150 
mm – 300 mm. În momentul aşezării în structurile de gabioane materialul de construcţie 
specificat nu va conţine nici un alt tip de materiale, iar fiecare structură va fi modelată, dacă este 
necesar, înainte şi după aşezarea materialului. Antreprenorul va include în tarifele sale costul 
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oricăror materiale suplimentare de umplere a gabioanelor sau al oricăror coliere de oţel 
suplimentare, necesare pentru menţinerea integrităţii structurilor de gabioane. 

 
6 Unităţile de gabioane vor fi asamblate conform instrucţiunilor producătorului şi vor fi umplute 

suficient cu material clasa 4D, în conformitate cu Anexa 2/1, lăsând un loc pentru consolidarea 
materialului de umplere, astfel încât sa se reducă la minim eventualele deformări din timpul 
construcţiei.  În timpul umplerii cu material, unităţilor de gabioane, acolo unde este posibil, li se 
va păstra forma pătrată şi laturile verticale în timpul umplerii.  Colierele vor fi introduse şi 
unităţile vor fi tensionate conform instrucţiunilor producătorului. Unităţile de gabioane vor fi 
construite astfel încât plasa să rămână strânsă şi vor fi întărite cu sârmă, conform sub-clauzei 3 
(i) a acestei clauze sau cu alt material aprobat.   

 
512 Cerinţe speciale pentru lucrul în vecinătatea unor puţuri de mină abandonate sau 

conuri de surpare 
1 Atunci când se lucrează în vecinătatea puţurilor de mină, a conurilor de surpare şi a altor zone 

de instabilitate, antreprenorul va respecta cerinţele clauzei 701. 
 
513 Rambleerea puţurilor şi a căilor de acces 
 
Prevederi generale 
1 Pentru rambleere se vor folosi doar materiale acceptabile care nu trebuie să conţină vegetaţie, 

deşeuri menajere, materiale putrescibile, substanţe chimice sau organice care se pot degrada, 
intra în reacţie cu sau care pot afecta negativ capacitatea de susţinere a rambleului.   

  
Controlul apei 
2  Dacă anumite puţuri, găuri de foraj sau căi de acces subteran care urmează a fi rambleiate 

conţin apă, atunci antreprenorul trebuie să se asigure că nivelul apei din suprafaţa excavată este 
menţinut astfel încât să se evite scurgerea apei din excavare sau va asigura o deversare 
controlată către un punct de deversare cunoscut.  

 
3 Înaintea începerii lucrărilor de rambleere, apa stătătoare va fi pompată afară de pe toate 

suprafeţele care urmează a fi rambleiate.  
 
Căi de acces 
4 Pentru rambleere se va folosi material clasa 4A, care va fi aşezat în interiorul galeriilor. (Se va 

încerca rambleierea integrală a secţiunii transversale a galeriilor, iar materialul pentru rambleere 
va fi amplasat la un nivel situat la nu mai puţin de 500 mm de la tavanul tunelului).   

 
Puţuri, conuri de surpare şi alte zone similare 
5 Rambleerea puţurilor, a conurilor de surpare, suitorilor de aeraj sau a găurilor  de foraj va fi 

executată prin unul dintre următoarele mijloace: 
i) Elevator/bandă rulantă cu o lungime a braţului de cel puţin 5m; 
ii) Excavator sau benă mecanică cu o întindere de cel puţin 5m. 

 
Puţuri 
6 Pentru rambleerea puţului se va folosi material clasa 4B, însă primii 50 de metri din partea 

superioară a puţului vor fi umpluţi cu  material clasa 4A. Pentru puţuri sau găuri de foraj cu un 
diametru mai mic de 1 metru se va folosi exclusiv material clasa 4A.  Puţul va fi rambleiat până 
la suprafaţă sau până la locul propus pentru fixarea dopului de ciment.   
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Conuri de surpare 
7 Se va folosi material clasa 4A, iar găurile vor fi umplute până la suprafaţă sau până la locul 

propus pentru fixarea dopului de ciment sau conform instrucţiunilor Dirigintelui. 
 
514 Acoperirea puţurilor de mină şi a conurilor de surpare abandonate 
1 Acoperirea puţurilor de mină se va executa cu capace de beton armat, conform desenului 

corespunzător. 
 
Excavare pentru executarea capacelor de acoperire 
2 Se consideră că lucrările de excavare la puţuri vor fi facilitate de folosirea unei platforme de 

macara suspendate, dacă este cazul. Orice altă metodă propusă de antreprenor va fi înaintată 
spre aprobare dirigintelui.   

 
3 În cazul puţurilor, se vor efectua lucrări de excavare pentru a îndepărta toate materialele de 

rambleere, zidăria puţului, materialele de construcţie a puţului, inclusiv orice alte structuri, 
zidărie, ciment, lemn etc., depozite superficiale, apă, şlam sau orice alt material astfel încât să se 
poată amplasa un capac/o dală de beton armat peste fiecare put la stratul de roca, sau la orice alt 
nivel cerut de diriginte, conform proiectului indicat în desenul corespunzător.   

 
4 În cazul conurilor de surpare, se vor efectua lucrări de excavare astfel încât, cu excepţia zonei 

rupte din conul de surpare, la baza excavării să nu existe material neconsolidat sau umed înainte 
de amplasarea platformei. 

 
5 Marginile lucrării vor fi amenajate şi susţinute, dacă acest lucru se dovedeşte necesar astfel 

încât personalul care efectuează lucrări de excavare să fie protejat în mod corespunzător şi 
amplasarea adecvată a capacului/dalei de beton armat să nu fie împiedicată de căderea 
materialelor din jur.   

 
6 Poziţia şi mărimea capacului/dalei vor depinde de mărimea puţului care reiese sau care a fost 

confirmată în urma excavării, de natura şi grosimea depozitelor superficiale de deasupra 
stratului de roca, ca şi de natura straturilor de la nivelul stratului de roca. Locurile de amplasare 
şi dimensiunile capacului/dalei vor fi specificate de către diriginte în timpul excavărilor, dar, în 
general vor fi cele indicate în desenul corespunzător.   

 
7 Dacă excavarea până la stratul de rocă se dovedeşte a fi impracticabilă din cauza grosimii prea 

mari a unor depozite superficiale, dirigintele poate cere să se construiască un capac din beton 
armat deasupra stratului de roca, sau să recurgă la construirea unui dop.   

 
515 Acoperirea puţurilor de mină abandonate  
1 Puţurilor de mină vor fi cimentate conform specificaţiilor din desenele corespunzătoare. 
 
Excavarea pentru acoperire 
2 Se consideră că lucrările de excavare la puţuri vor fi facilitate de folosirea unei platforme de 

macara suspendate, dacă este cazul.  
 
3 Se vor efectua lucrări de excavare prin care se vor îndepărta toate materialele de rambleere, 

zidăria puţului, materialele de construcţie a puţului, inclusiv orice alte structuri, zidărie, ciment, 
lemn etc., depozite superficiale, apă, şlam sau orice alt material astfel încât să se poată monta un 
dop la fiecare puţ, conform planului din desenul corespunzător.  
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4 Marginile lucrării vor fi amenajate şi susţinute, dacă acest lucru se dovedeşte necesar astfel 
încât personalul care efectuează lucrări de excavare să fie protejat în mod corespunzător şi 
amplasarea adecvată a dopului să nu fie împiedicată de căderea materialelor din jur.   

 
5 Poziţia şi mărimea plăcilor de acoperire vor depinde de mărimea puţului care reiese sau care a 

fost confirmată în urma excavării, de natura şi grosimea depozitelor superficiale de deasupra 
stratului de roca şi de natura straturilor de la nivelul statului de roca. Locurile de amplasare şi 
dimensiunile capacului/dalei vor fi specificate de către diriginte în timpul excavărilor, dar, în 
general vor fi cele indicate în desenul corespunzător.   

 
6 La construirea plăcii de acoperire se va folosi ciment portland rezistent la sulfaţi şi care respectă 

standardele româneşti corespunzătoare. Toată cantitatea de ciment trebuie aşezată în mod 
corespunzător, cu ajutorul unui tub pentru betonat sub apă sau a unei bene de excavator, înainte 
de a fi poziţionat mecanic prin vibrare.   

 
7 Înainte de rambleere, dopul nu va fi mişcat timp de cel puţin şapte zile după ce a fost montat, în 

afara cazului în care există alte instrucţiuni din partea dirigintelui.   

Rambleerea excavaţiilor 
8 Înaintea efectuării lucrărilor de rambleere apa, din excavări trebuie pompată. Pentru rambleere 

se vor folosi doar materiale acceptabile care nu trebuie să conţină vegetaţie, deşeuri menajere, 
materiale putrescibile, substanţe chimice sau organice care se pot degrada, intra în reacţie cu sau 
care pot afecta negativ capacitatea de susţinere a rambleului.   

 
 
600 Investigarea şi tratarea lucrărilor miniere 
 
601 Procedura de forare şi cimentare sub presiune pentru puţuri şi galerii de acces 

abandonate 
 
Cerinţe speciale privind lucrările din vecinătatea unor puţuri de mină abandonate sau a unor 
conuri de surpare 
1 Atunci când se lucrează în vecinătatea puţurilor de mină, a conurilor de surpare şi a altor zone de 
instabilitate antreprenorul va respecta cerinţele clauzei 701. 
 
Găuri de foraj ale puţurilor 
2 Găurile vor fi forate prin metode de foraj rotative, folosind tehnici cu jet de aer, în afara cazului 

în care dirigintele recomandă alte metode. Iniţial, se va fora o gaură verticală cu un diametru 
minim de 50 mm pornind din centrul puţului. Forarea va continua apoi până când se ajunge la 
straturile solide de la baza puţului. Se propune ca cimentarea ulterioară a puţului să se efectueze 
prin coloana de foraj. Coloana de foraj va avea un diametru intern minim de 35 mm. Nu va fi 
necesar un tub de foraj extern decât în cazul în care trebuie introdus pietriş mărunt. Dacă se 
descoperă o cavitate în interiorul puţului, dirigintele poate cere ca această cavitate să fie 
umplută cu pietriş mărunt. În acest caz antreprenorul trebuie să introducă un tub de foraj cu 
diametrul de minim 100 mm la limita superioară a cavităţii pentru a permite turnarea pietrişului 
mărunt în cavitate. Tubul de foraj trebuie să rămână pe loc până când baza puţului este testată 
prin forare. În timpul forării antreprenorul va efectua verificări regulate şi va regla în mod 
corespunzător utilajul pentru a se asigura că sfredelul este vertical. Atunci când forarea ajunge 
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la straturile solide de la baza puţului, forarea va continua în stratul de roca pe o distanţă de cel 
puţin 5 metri sau conform specificaţiilor dirigintelui. 

 
Ţevi de injecţie 
3 Apoi poate începe cimentarea prin coloana de foraj. În această etapă poate fi îndepărtat orice tub 

de foraj, însă coloana de foraj trebuie sa rămână la baza găurii de mină. O conductă de legătură 
în T cu trei ieşiri va fi ataşată în partea superioară a coloanei de foraj, printr-o îmbinare 
aprobată. Conducta de legătură va fi proiectată astfel încât un orificiu de ieşire să fie lăsat liber 
pentru a controla debitul cimentului şi un manometru, calibrat la cel puţin 1.725 kN/m2 (250 
p.s.i.) să fie ataşat permanent la orificiul de intrare. Se anticipează că în această zonă vor fi 
necesare presiuni cuprinse între 690 kN/m2 (100 p.s.i.) şi 1.035 kN/m2 (150 p.s.i.).   

 
Procedura generală de cimentare 
4 Cimentarea, făcută anterior la baza găurii de foraj, va continua prin coloana de foraj până când 

manometrul ataşat la conducta de legătură în formă de T înregistrează obţinerea şi menţinerea 
presiunii stipulate de către diriginte sau până când cimentul apare la suprafaţă. Coloana de foraj 
este astfel proiectată încât să poată fi scoasă pe o lungime de 3 metri (10 picioare), deconectată, 
iar conducta de legătură în formă de T să poată fi conectată din nou în partea superioară a găurii 
de foraj. Când se menţine presiunea stipulată, iar cimentarea la acelaşi nivel nu poate fi 
continuată fără generarea unei presiuni mai mari, antreprenorul va scoate coloana de foraj până 
la 3 m (10 metri). Se va continua apoi cimentarea şi nu se va proceda la alte ridicări ale coloanei 
de foraj în această etapă sau la acest nivel sau în următoarele etape sau nivele până când nu se 
înregistrează şi nu se menţine presiunea stipulată pentru etapa sau nivelul respectiv. Procedura 
va continua până când puţul a fost cimentat sub presiune până la suprafaţa sau aproape de 
suprafaţă, conform cerinţelor dirigintelui.   

 
Amestecul de ciment 
5 Cimentul conţine 9 părţi cenuşă de combustibil pulverizat pentru 1 parte de ciment. Dacă este 

necesar se poate introduce şi nisip în amestecul pentru ciment. Dimensiunea particulelor şi 
consistenţa oricăror materiale folosite pentru cimentare vor fi aprobate de diriginte şi se va 
folosi o cantitate de apă minimă astfel încât cimentul să poată fi exploatat cu uşurinţă. 
Dirigintele trebuie să aprobe consistenţa amestecului de ciment. Instalaţia de mixare şi pompare 
trebuie să asigure amestecarea continuă a cimentului, iar antreprenorul trebuie să specifice în 
scris, în momentul înaintării documentelor de licitaţie complete, metoda de controlare, măsurare 
şi pompare a cantităţii de material care va fi folosit.   

 
Cimentarea căilor de acces în subteran 
6 Găurile vor fi forate prin metode de foraj rotative, folosind tehnici cu jet de aer, în afara cazului 

în care dirigintele recomandă alte metode. Iniţial, se va fora o gaură verticală cu un diametru 
minim de 100 mm, începând de la punctul cel mai jos indicat în desen pentru construirea zidului 
exterior. Forarea va continua apoi până când se ajunge la calea de acces. Se va introduce apoi 
un tub în gaura de foraj, iar găurile vor fi ţinute deschise până când s-a realizat complet 
rambleierea căii de acces. În timpul forării, antreprenorul va efectua verificări regulate şi va 
regla în mod corespunzător utilajul de foraj pentru a se asigura că sfredelul este vertical.  

 
Procedura de cimentare 
7 Imediat înaintea cimentării fiecărei găuri de foraj, antreprenorul va verifica dacă aceasta nu este 

obstruată pe adâncimea cerută.  Procedura va începe prin poziţionarea cimentului, conform 
specificaţiilor dirigintelui, în gaura.  În cimentarea caii de acces, pentru a evita formarea unei 
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presiuni excesive care ar duce la alunecarea conului, scurgerea cimentului va trebui oprita în 
momentul în care conul a ajuns la tavanul caii de acces.  

 
Procedura începe prin turnarea cimentului specificat de diriginte în gaură. La cimentarea căii de 
acces, pentru a evita apariţia unei presiuni excesive care provoacă tasarea conului, debitul 
trebuie oprit în momentul în care conul a atins acoperişul căii de acces.  
 
Apoi, în gaură se toarnă cimentul prin pâlnie fixă, printr-o conductă de legătură în formă de T şi 
se amplasează tubulatură flexibilă. Se va asigura monitorizarea presiunii cimentului şi a 
cantităţii furnizată de conductă. 

 
Când zidul exterior al căii de acces s-a întărit suficient, gaura va fi umplută până la suprafaţă, 
dacă acest lucru este necesar. Cimentul va fi injectat până când se obţine o presiune limită de 
10k N/m2 per m de supraîncărcare sau un maxim de 200 kN/m2 sau până când cimentului apare 
lângă punctul de injectare.   
 

Umplerea 
8 Cimentarea găurilor pentru rambleere va începe sistematic de la punctul cel mai de jos al 

Lucrărilor până la punctul cel mai aproape de suprafaţă.  
 

Recuperarea materialelor 
9 Antreprenorul va trebui să recupereze de la fiecare gaură de foraj barele de metal, conductele de 

legătură şi tuburile de foraj folosite în lucrări, iar antreprenorul va avea obligaţia să ofere 
despăgubiri beneficiarului în urma oricăror cereri care rezultă din pierderea unor astfel de 
articole.   

 
Platforma de foraj 
10 Se atrage în mod special atenţia antreprenorului asupra posibilităţii de prăbuşire a materialului 

de rambleere în puţ. Echipamentul de forare trebuie susţinut şi bine fixat pe o platformă 
corespunzătoare astfel încât în cazul unei surpări utilajul de forare să rămână fixat deasupra 
puţului. La evaluarea cerinţelor privind platforma, antreprenorul investighează dacă însăşi 
platforma ar putea fi dislocată în urma unei surpări şi în acest caz va lua măsuri pentru fixarea 
platformei cu ajutorul unor ancore adecvate pentru a preveni un astfel de eveniment. 
Dimensiunea platformei/platformei de lucru/schelelor şi a oricăror dispozitive de ancorare 
trebuie aprobată de către diriginte, înaintea transportării şi asamblării pe amplasament.  

 
11 După localizarea puţului nu se vor efectua lucrări de forare la nici un puţ de mină care se 

presupune a fi vechi până când dirigintele nu este convins că s-au luat toate măsurile adecvate 
privind platforma şi ancorarea acesteia. Se recomandă ca întreg personalul implicat în 
operaţiuni de forare şi tratare a puţului să poarte harnaşamente de siguranţă fixate la o distanţă 
sigură faţă de puţ. Nu se va răspunde pretenţiilor legate de deteriorarea utilajului şi a 
echipamentului cauzată de tasarea sau surparea rambleierii interne a puţului.   
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700 Plăci şi capace de beton 
 
701 Cerinţe speciale privind lucrările din vecinătatea puţurilor de mină abandonate sau  

conurilor de surpare 
1 Puţurile de mină abandonate, conurile de surpare şi alte zone asemănătoare sunt un pericol 

potenţial, lucrările de rambleere şi terenul din jurul acestora se pot surpa în orice moment, pe 
neaşteptate. Nu se poarte preconiza cât de mare poate fi o  astfel de surpare. De asemenea, 
puţurile de mină conţin adesea acumulări de gaze periculoase sau noxe. Orice lucrări efectuate 
în vecinătatea puţurilor de mină abandonate trebuie planificate şi executate luând în considerare 
instabilitatea solului şi protejarea muncitorilor antreprenorului şi a oricăror alte persoane 
împotriva efectelor gazelor. Antreprenorul trebuie să furnizeze, pentru a fi folosit pe 
amplasament, echipament corespunzător pentru detectarea prezenţei noxelor sau a gazelor 
explozive.   

 
2 Dacă este posibil, întregul personal trebuie să rămână în afara zonei de influenţă imediată a 

puţului sau a intrării în mină. Tot personalul care lucrează deasupra şi în vecinătatea puţurilor 
sau a altor intrări în mină va purta un harnaşament de siguranţă aprobat care va fi ancorat în 
puncte de siguranţă adecvate. Toate utilajele care sunt folosite în zona de influenţă vor fi fixate 
în mod corespunzător în puncte de siguranţă adecvate care vor fi aprobate de către diriginte. 

 
3 Fumatul sau folosirea unui foc deschis nu vor fi permise la o distanţă mai mică de 15 m de 

puţurile de mină cunoscute sau presupuse şi de alte intrări în mină. De asemenea, trebuie 
amplasate indicatoare în acest sens.   

 
4 Antreprenorul va efectua toate testele necesare în zonele din vecinătatea puţurilor şi a altor 

intrări în mină pentru a detecta prezenţa noxelor şi/sau a gazelor explozive şi epuizarea 
oxigenului. În fiecare zonă de lucru vor fi păstrate instrumente de măsurare pentru determinarea 
prezenţei acestor gaze. 

 
5 Înaintea începerii operaţiilor, antreprenorul se va asigura că există o cantitate suficientă de 

material de rambleere care să fie disponibilă imediat în cazul unei surpări.   
 
6 Antreprenorul va dispune punerea la dispoziţie, construirea, menţinerea şi îndepărtarea 

îngrăditurilor temporare corespunzătoare, conform cerinţelor, pentru ca zonele de lucru din 
apropierea puţurilor, intrărilor în mină şi a căldărilor de subsidenţă să fie în siguranţă.    

 
702 Plăci şi capace pentru puţuri 
 
1 La construirea capacelor şi a plăcilor se va folosi ciment „portland” rezistent la sulfaţi şi care 

respectă standardele româneşti corespunzătoare. 
 
2 Tot betonul va fi dozat conform cerinţelor standardului românesc NE 012/99. Betonul  va fi 

amplasat în poziţia finală în cel mult 2 ore de la dozare. 
 
3 Agregatele pentru betoane vor respecta cerinţele STAS 662/89. 
 
4 Apa folosită la dozarea betonului va respecta cerinţele STAS 790/84. După dozare nu se va 

adăuga apă în beton decât în cazul obţinerii unei aprobări explicite din partea dirigintelui. 
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5 Armarea se va face în conformitate cu cerinţele STAS 438/1-89.  Armăturile se leagă în 
punctele de intersecţie cu sârmă oţel pentru legat în conformitate cu STAS 438/1-89, astfel încât 
placa armată să nu se deplaseze în timpul betonării. Placa armată va fi prevăzută cu suporturi 
suficiente, astfel încât să nu aibă loc o dislocare pe verticală în timpul betonării. Sudarea 
armăturii nu este permisă decât cu aprobarea dirigintelui. 

 
6 Suprafeţele de beton armat nu se vor abate cu mai mult de 10 mm de la poziţia indicată şi nici o 

secţiune de beton armat nu va devia cu mai mult de 10 mm de la grosimea indicată în desene.    
 
7 Stratul de acoperire a tuturor armăturilor va avea între 35mm şi 40mm, în afară de cazul în care 

sunt specificate alte dimensiuni în desene. Va fi asigurat un strat de acoperire suficient de gros, 
care să facă imposibilă dislocarea armăturii în timpul betonării. Se vor folosi numai blocurile de 
acoperire care sunt în conformitate cu standardul românesc corespunzător.   

 
8 Toate betoanele trebuie amplasate în mod corespunzător, astfel încât să se împiedice segregarea 

sau apariţia golurilor de aer. Betonul nu trebuie lăsat să cadă prin aer pe o distanţă mai mare de 
500mm. Dacă betonul trebuie aşezat la niveluri joase, acesta va fi turnat printr-un tub pentru 
betonat sub apă sau printr-o benă de excavator sau prin alte mijloace aprobate de către diriginte 
pentru a evita segregarea sau apariţia golurilor de aer. Nu se vor folosi vibratoare mecanice 
pentru a aşeza betonul în poziţia finală.  După ce a fost aşezat în poziţia finală, betonul va fi 
vibrat mecanic pentru îndepărtarea golurilor de aer. Se va evita vibrarea excesivă deoarece 
provoacă segregare.   

 
9 Nu se permit îmbinări la betonul armat. La îmbinările ale betonului masiv se vor realiza pene 

mecanice în puncte aflate la cel puţin 1 m distanţă. Penele se vor realiza prin formarea unui 
canal dreptunghiular cu o lăţime de cel puţin 150 mm şi o adâncime de cel puţin 50 mm. 

 
10 În lipsa unei construcţii fixate prin pene, se vor introduce în beton dibluri de oţel lungi de 300 

mm şi având un diametru de 25 mm la o adâncime de 150 mm şi la distanţe de 600 mm, iar 
agregatul grosier de sub rostul de construcţie va fi descoperit prin:  

i) frecarea cu perii de sârmă cât betonul este încă umed; 
ii) folosirea unor instrumente mecanice de cioplire.  
 

11 Dopurile şi capacele vor fi lăsate să se întărească timp de cel puţin 7 zile înaintea rambleierii, în 
afara cazului în care dirigintele prevede altceva. 

 
703 Diguri de sprijin a rambleului 
 
1 Digurile de sprijin a rambleului vor fi construite din beton in situ sau din prefabricate (conform 

cerinţelor din desene pentru fiecare şantier). Betonul va fi vibrat mecanic în timpul turnării, 
montat şi fixat în straturile înconjurătoare la o distanţă de cel puţin 0,25 m de jur împrejur. Dacă 
există apă în excavări, aceasta trebuie drenată înaintea amplasării zidurilor de etanşare. Acolo 
unde este posibil, se vor îndepărta toate cofrajele necesare pentru construirea zidurilor de 
etanşare, după ce betonul a fost lăsat să se usuce timp de minim 9 zile. Montarea cofrajelor 
poate necesita îndepărtarea unor structuri de susţinere existente care trebuie recuperate. 
Materialul provenit din excavarea adânciturii de fixare poate fi lăsat în subsol, în partea dinspre 
mină a zidului de etanşare. Toate ţevile vor fi stocate în lungime şi acoperite.  Se va folosi beton 
clasa BC20, dacă nu se specifică altceva în desene. Antreprenorul se va asigura că zidul de 
susţinere rezistă la greutatea impusă de turnarea dopului de beton masiv. Toate conductele şi 
alte racorduri vor fi instalate conform desenelor. 
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704 Diguri de rezistenţă 
1 Lungimea fiecărui dig de rezistenţă va fi în conformitate cu desenul corespunzător. Toate 

digurile vor fi construite din beton in situ clasa Bc 35 sau conform indicaţiilor din desene. 
Betonul trebuie vibrat mecanic în timpul turnării pentru a fi siguri că nu conţine goluri de aer. 
Digul va fi turnat în cel puţin două straturi, asigurându-se fixarea adecvată a straturilor în 
conformitate cu clauzele 702.9 şi 702.10.  toate conductele şi alte racorduri vor fi instalate 
conform schemelor. Toate conductele şi alte racorduri vor fi instalate conform desenelor. 

 
705 Diguri de etanşare 
1 Dacă este necesar se vor construi diguri de etanşare. Pentru construirea acestor diguri se 

folosesc blocuri de beton fabricate în conformitate cu standardul românesc NE 012/99, 
construite din ciment rezistent la sulfaţi şi mortar clasa M100 din ciment rezistent la sulfaţi în 
conformitate cu STAS corespunzător, pentru a umple complet secţiunea transversală a lucrării 
efectuate, în conformitate cu desenul respectiv. Digul va fi prevăzut cu o ţeavă de drenare a 
gazelor cu gât de lebădă şi cu o ţeavă de deversare a apei. 

 
706 Suitori de aeraj 
1 Dacă urmează să se acopere un suitor de aeraj, solul existent va fi excavat până la o adâncime 

de 0,5 m pe o distanţă de 1m în jurul conductei. Orice prelungire a suitorului trebuie tăiată până 
la 0,5 m sub nivelul solului, iar partea tăiată trebuie dusă în afara amplasamentului, într-o zonă 
de descărcare aprobată. Suitorul de aeraj trebuie rambleiat cu material granular clasa 4A până la 
suprafaţă. Înaintea turnării capacului de beton, suitorul de aeraj rambleiat va fi acoperit cu o 
folie de PVC de 0,5 mm, plasa metalică pentru armare va fi aşezată având un strat protector 
adecvat şi se va instala un tub de drenare a gazelor în locurile în care acest lucru este necesar. 
După ce a fost instalat, capacul de beton va fi acoperit cu material de rambleere acceptabil până 
la nivelul existent al terenului.  

 
707  Găuri de sondă 
1 Dacă nu este specificat în desenul corespunzător, atunci când gaura de sondă urmează să fie 

etanşată, pământul existent va fi excavat până la o adâncime de 0,8 m în jurul marginii găurii de 
sondă. Marginile trebuie tăiate până la o distanţă de 0,8 m sub nivelul existent al terenului. 
Gaura de sondă trebuie rambleiată cu material clasa 4A până la 0,3 m de partea superioară a 
limitei găurii de sondă. Se va aşeza un dop de beton clasa Bc10 în gaura de sondă şi la 0,3 m 
deasupra limitelor tăiate. Înaintea turnării capacului de beton, gaura de sondă rambleiată va fi 
acoperită cu o folie de PVC de 0,5 mm, plasă metalică pentru armare va fi aşezată având un 
strat protector adecvat şi se va instala un tub de drenare a gazelor în locurile în care acest lucru 
este necesar. După ce a fost instalat, capacul de beton va fi acoperit cu material de rambleere 
acceptabil până la nivelul existent al terenului.  

 
708     Lucrări la capetele de erupţie ale forajelor de degazare 
1 Toate lucrările la capetele de erupţie se vor executa numai de personal specializat şi calificat. 

Detaliile personalului Antreprenorului care vor răspunde zilnic de aceste operaţiuni vor fi 
transmise dirigintelui cu cel puţin o lună înainte de executarea lucrărilor. Detaliile care se vor 
înainta dirigintelui vor include un CV care să cuprindă detaliile lucrărilor similare executate, 
calificări şi specializări, împreună cu certificările corespunzătoare. Dirigintele va avea deplină 
autoritate să aprobe sau să respingă personalul propus. Aprobarea nu va fi refuzată în mod 
neîntemeiat. 
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2 Cu cel puţin 14 zile înainte de începerea lucrărilor, o descriere amănunţită a metodei de lucru va 
fi transmisă dirigintelui. Aceasta va include o evaluare completă a riscurilor implicate de 
operaţiunile ce urmează a fi efectuate. După aprobarea declaraţiei de metodă de către diriginte, 
lucrările pot începe numai după ce toate materialele necesare au fost livrate pe şantier şi toate 
procedurile de securitate implementate. 

 
3 Zone de lucru va fi împrejmuită cu un gard înalt de cel puţin 2 metri pentru a preveni accesul 

personalului neautorizat. 
 
4 Lucrările vor fi executate în conformitate cu reglementările româneşti în vigoare şi practicile 

acceptate la nivel interaţional.  
 
  
800 Specificaţii particulare 
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