
  SERIA C – LUCRĂRI TERASAMENTE 

 Notă de măsurare  Lucr ările de excava ţie nu vor fi m ăsurate separat pentru lucr ările 
incluse în seriile A, B, D, E sau F.  
În scopul m ăsur ătorilor, un metru cub excavat este egal cu un metru  
cub depozitat sau evacuat. 
Adâncimile pentru clasificarea conductelor în excav aţii vor fi m ăsurate 
de la nivelul solului existent la generatoarea infe rioara a conductei.  
 

C1 Sapatura Se vor include toate lucrarile necesare  pentru excavatii pana la 
adancimea adecvata si necesara tehnologiei de execu tie, tinand cond 
de natura solului si prezenta apei subterane . 

  Articolele de sapatura vor include urmatoarele: 

  (a) Maruntirea sau spargerea materialelor înainte sau în timpul procesului 
de excavaţie precum si eventuale reparatii. 

  (b) Susţinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul 
Geotehnic 

  (c) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea 
excavatiilor fara apa.  

  (d) Sortarea materialelor 

  (e) Formarea şi menţinerea înclinaţiilor pantelor, paturilor şi bermelor. 

  (f) Menţinerea radierelor şi marginilor fundaţiilor. 

  (g) Nivelarea şi menţinerea marginilor cursurilor de apă şi a altor lucrari 
asemanatoare. 

  (h) Protejarea structurilor/constructiilor existente (proprietati, canale si a 
altor lucrari asemanatoare). 

  (i) Excavaţii adiţionale de care Contractorul ar avea nevoie pentru spaţiu de 
lucru sau alte lucrări temporare precum şi umplerea ulterioară cu 
materiale aprobate şi compactare. 

  (j) Incarcarea, exclusiv transpotul si depozitarea materialelor rezultate din 
sapatura. 

  (k) Înlocuirea materialelor care au suferit modificări şi au devenit 
inacceptabile. 

  (l) Lucrari de protectie, sustinere a oricaror retele de utilitati intalnite,  
deviere temporara sau definitiva a unor cursuri de apa  

  (m) Spargerea materialelor pentru conformarea cu cerinţele pentru 
umplutura. 

  (n) Măsuri speciale de gestionare pentru materiale contaminate. 

  Unitatea de m ăsur ă va fi “metrul cub”. 

   



C2 Depozitarea 
materialului 
rezultat (excavat 
din santier sau din 
groapa de 
imprumut) 

Se vor include articole separate pentru depozitarea  materialelor de 
umplere. 
 
Articolele pentru depozitarea materialelor de umple re va include 
urm ătoarele: 

  (a) Protejarea marginilor excavatiei. 

  (b) Gestionarea materialelor rezultate. 

  (c) Epuismente necesare pentru păstrarea excavaţiilor fără apă. 

  (d) Conformarea cu cerinţe şi constrângeri referitoare la ordinea, timpul şi 
rata de depozitare şi umplere. 

  (e) Luarea măsurilor de precauţie pentru evitarea distrugerii proprietăţii, 
structurilor, serviciilor de utilitati şi a altor lucrari asemanatoare. 

  (f) Transportul materialului rezultat 

  (g) Înlocuirea materialelor aprobate care au suferit modificări şi au devenit 
inacceptabile. 

  (h) Sortarea materialelor. 

  (i) Compactare. 

  Unitatea de m ăsur ă va fi “metrul cub”. 

   

C3 Evacuarea 
surplusului de 
material excavat  

Se vor include articole separate pentru evacuarea s urplusului de 
material excavat necontaminat şi contaminat. 

 Articolele pentru surplusul de material excavat vo r include urm ătoarele: 

(a) Transportul şi depozitarea în bascule în afara şantierului, furnizate de 
Contractor 

(b) Gestionarea materialelor 

(c) Măsuri speciale de gestionare a materialelor contaminate. 

  Unitatea de m ăsur ă va fi “metrul cub”. 

   

C4 Materiale de 
umplutur ă aduse 
pe şantier 

Se vor include articole separate pentru fiecare tip  de material de 
umplutur ă adus pe şantier. 
Costul umpluturilor incluse in articolele relevante  din Listele de 
Cantitati vor include, dar nu se vor limita la sort area, manipularea, 
punerea in opera si compactarea materialului excava t sau adus din alta 
sursa. 

  Articolele pentru materialele de umplutur ă aduse pe şantier vor include 
urm ătoarele: 

  (a) Depozitare (conform descrierii din articolul C2), inclusiv incarcarea 

  (b) Materiale de umplutură aduse de contractor din surse externe şantierului 

  (c) Umplere şi compactare. 

  (d) Rapoarte. 

  Unitatea de m ăsur ă va fi “metrul cub”. 



   

C5 Excavarea in teren 
tare 

Excava ţiile în teren tare se vor m ăsura ca şi lucr ări adi ţionale. 
Măsur ătorile vor consta în volumul golului format prin în lăturarea 
materialelor dure. 
Articolele pentru excava ţii în teren tare vor include urm ătoarele: 

  (a) Spargerea, separarea si sortarea materialelor rezultate 

  (b) Tăierea armăturilor 

  (c) Înlăturarea pavajelor sau structurii rutiere existente, curăţarea 
suprafeţelor, frezarea sau geluirea suprafeţelor, tratarea radierelor 
fundaţiilor. 

  Unitatea de m ăsur ă va fi “metrul cub”. 

 


