
 
     

 
 

         

DECLARAŢIE  DE  PERFORMANŢĂ 
             Nr. 2. EDP-00 
 

       1. Cod unic de identificare al produsului - tip: PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT. ELEMENTE 

           PENTRU PODURI   .................................................................................................................................................. 

       Seria, data fabricaţiei şi număr de bucăţi .................................................................................................................. 

        ................................................................................................................................................................................... 

             ................................................................................................................................................................................... 
       2.Utilizare preconizată: în construcția podurilor rutiere, de cale ferată şi pietonale ȋn conformitate cu specificația de  

                   proiectare:  ...............................................................................................................................................................  
       Produsele pot fi puse în operă după 28 de zile de la data fabricației. 

                3.Fabricant: SIMBETON SRL, Deva, sat aparținător Cristur, Şoseaua Hunedoarei, nr. 1-3, Jud. Hunedoara, 
                   ROMÂNIA, tel. +4-0254-21.39.30, +4-0372-54.15.00, fax: +4-0372-87.96.76. 
       4.Reprezentantul autorizat: Neaplicabil. 
       5.Sistemul de evaluare şi verificare a constantei performanței produsului pentru construcții:  Sistem 2+    

   6a.Standard armonizat: SR EN 15050+A1:2012 (EN 15050:2007+A1:2012) 
        Organism notificat: SRAC CERT SRL, număr de identificare 2003, cu sediul ȋn Bucureşti, str. Vasile Pârvan, nr.     
        14, sector 1. 
   6b.Documentul de evaluare european: Neaplicabil.                                    
   7.Performanțe  declarate: 

 

 *Standard armonizat ȋn varianta sa actuală. 

   8.Documentație tehnică adecvată şi/sau documentație specifică: Neaplicabil. 
      Performanța produsului identificat mai sus este ȋn conformitate cu setul de performanțe declarate.Această 

           declarație de performanță este eliberată ȋn conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea           
          exclusivă  a fabricantului identificat mai sus.  

      Semnată pentru şi ȋn numele fabricantului de către:                                                   Data reviziei  10.02.2022 

      Responsabil CPF, ing. Stana Marius:......................                               Deva; Nr. înreg./ Data livrare ......./....................               

      Director Tehnic, ing. Boc Ovidiu:............................                                                          
                                                                                                                                                                                         Cod: 2.EDP-00                 

               
 

CARACTERISTICI ESENŢIALE PERFORMANŢA SPECIFICAŢII TEHNICE 
ARMONIZATE 

Rezistenţa la compresiune a 
betonului f ck.cub ( N/mm2 ) 

Min. 
37 

Min. 
45 

Min. 
50 

Min. 
55 

Min. 
60 

SR EN 12390 -3* + 
Specificaţia de 

proiectare 
OŢEL PENTRU  BETON ARMAT PC 52 B 500 

SR EN ISO 6892-1* + 
Specificaţia de 

proiectare 
 

Rezistenţa ultima la tracţiune  
(N/mm2) Min. 510 Min. 550 

Limită de curgere la tracţiune 
(N/mm2) Min. 345 Min. 500 

Rezistența mecanică  (din calcul) Conform specificaţiei de proiectare 
SR EN 13369* Rezistența la foc 

Clasa de rezistenţă la foc A1 
Substanțe periculoase NPD SR EN 15050+A1* 

Durabilitatea la coroziune 
Clasa de expunere XC XD XF XS XA Conform specificaţiei de 

proiectare 
Prevederi constructive Conform specificaţiei de proiectare Conform specificaţiei de 

proiectare 



 
     

 
 

                                            
 

Instrucțiuni de securitate privind manipularea, transportul, depozitarea şi punerea ȋn operă  
a elementelor prefabricate din beton 

 
A. Manipulare 
• Manipularea elementelor  prefabricate din beton se face utilizând instalațiile de ridicat mecanisme de ridicat, 

macarale, trolii, vinciuri, utilaje care  trebuie să fie verificate ISCIR. 
• Prefabricatele din beton armat sunt dotate cu mijloace de prindere sau ridicare (urechi, locaşe, bolţuri, bare) 

prinse solid ȋn masa lor şi care se utilizează la ancorare ȋn vederea manipulării lor. 
• Ridicarea elementelor lungi care se montează ȋn poziţie orizontală trebuie efectuată prin cel puţin 2 urechi. 
• Agăţarea prefabricatelor ȋn macara se face direct de cârlig iar ȋn cazul ȋn care nu este posibilă, aceasta  se 

face prin intermediul dispozitivelor ajutătoare (şufe, gaşe, juguri, etc.). 
• Ridicarea elementelor prefabricate din beton se face pe verticală. Nu se admite poziţia oblică a dispozitivelor 

de prindere şi nici târârea elementelor cu mijloacele de ridicat. 
• Descărcarea elementelor prefabricate din beton  se face numai cu mijloace mecanice (macarale, trolii, vinciuri 

sau alte dispozitive); utilajele trebuie să fie verificate ISCIR. 
• Personalul care execută aceste operaţiuni  va fi instruit şi autorizat ca legător de sarcini. 
• Este interzisă descărcarea elementelor prefabricate din beton  prin basculare. 
• Este interzisă echilibrarea prefabricatului prin agăţarea sau urcarea muncitorului pe acesta.  

 
B. Transport 
• Transportul  elementelor agabaritice  se va efectua cu mijloace speciale de transport. 
• Elementele prefabricate se vor asigura cu chingi de ancorare împotriva deplasării sau răsturnării, conform 

reglementărilor transportatorului.  
• Trebuie evitate şocurile ȋn timpul transportului. 

 
C. Depozitarea  
• Depozitarea se face ȋntr-o zonă organizată, pe o suprafaţă plană betonată sau balastată. 
• Prefabricatele din beton armat vor fi depozitate  numai pe cale de lemn. 
• Ȋn cazul prefabricatelor cu o față plană la sol se vor așeza cel puţin 4 cale de lemn câte una pe fiecare latură. 
• Ȋn cazul prefabricatelor care prezintă o față curbă la sol se vor așeza cale de lemn la ambele capete pentru a 

evita răsturnarea. 
• Depozitarea prefabricatelor cu formă regulată se poate face ȋn stive cu şipci şi juguri ȋntre rânduri astfel încât 

să nu fie posibilă răsturnarea acestora sau alunecarea lor. Stivele de prefabricate plane nu vor depăşi 
înălţimea de 1,80 m. 

• Prefabricatele de forme neregulate şi fără stabilitate se vor manipula şi depozita numai pe baza fişei 
tehnologice. 

• Locul de depozitare al prefabricatelor se va menține curat. 
 

D. Punerea ȋn operă 
• La montarea elementelor prefabricate se vor utiliza schele, eșafodaje, scări de acces etc. respectându-se 

instrucțiunile de prevenire şi protecție specifice acestora. 
• Montarea elementelor prefabricate de dimensiuni mari care se reazemă pe alte elemente se poate face şi fără 

schele dar numai după montarea primului element cu ajutorul schelei. Personalul muncitor trebuie să fie 
asigurat contra căderii conform prevederilor din normele pentru lucrul la înălţime. 

• Este interzisă : 
- ridicarea ȋn pachet a prefabricatelor dacă dispozitivul de prindere nu este prevăzut cu elemente care să 

excludă căderea acestora; 
- lăsarea elementelor prefabricate ȋn poziție suspendată; 
- repararea elementelor prefabricate in timpul suspendării; 
- dezlegarea elementelor prefabricate înaintea așezării lor pe reazeme şi fixarea lor pentru a împiedica astfel  

deplasarea/rostogolirea ; 
- circulaţia pe elementele prefabricate. 

•  Pentru elementele de prefabricate a căror masa depășește capacitatea de ridicare a mijlocului de ridicat pus 
la dispoziție  se vor utiliza două mijloace de ridicat care să lucreze simultan respectând prescripțiile din fişa 
tehnologică a proiectantului. 
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*Standard armonizat ȋn varianta sa actuală. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE PERFORMANŢA SPECIFICAŢII TEHNICE 
ARMONIZATE 

Rezistenţa la compresiune a 
betonului f ck.cub ( N/mm2 ) 

Min. 
37 

Min. 
45 

Min. 
50 

Min. 
55 

Min. 
60 

SR EN 12390 -3* + 
Specificaţia de proiectare 

OŢEL PENTRU  BETON ARMAT PC 52 B 500  
SR EN ISO 6892-1* + 

Specificaţia de 
proiectare 

 

Rezistenţa ultima la tracţiune  
(N/mm2) Min. 510 Min 550 

Limită de curgere la tracţiune 
(N/mm2) Min. 345 Min 500 

Rezistența mecanică  (din calcul) Conform specificaţiei de proiectare 
SR EN 13369* 

Rezistența la foc 
Clasa de rezistenţă la foc A1 

Substanțe periculoase NPD SR EN 15050+A1* 
Durabilitatea la coroziune 

Clasa de expunere XC XD XF XS XA Conform specificaţiei de 
proiectare 

Prevederi constructive Conform specificaţiei de proiectare SR EN 12390 -3* + 
Specificaţia de proiectare 


	1. Cod unic de identificare al produsului - tip: PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT. ELEMENTE
	PENTRU PODURI   ..................................................................................................................................................
	UA. Manipulare
	UB. Transport
	UC. Depozitarea
	UD. Punerea ȋn operă
	2003
	PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT
	 ELEMENTE PENTRU PODURI 

