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Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricatelor  

din beton, beton armat si beton precomprimat 

 

NE 013-2002 

 

CUPRINS 

 

 Prevederi generale 

 Principalele reglementări tehnice în domeniu 

 Terminologie si notaţii 

 Materiale utilizate la prepararea betoanelor pentru realizarea elementelor 

prefabricate 

 Oţeluri utilizate la armarea elementelor prefabricate 

 Cerinţe privind caracteristicile betoanelor si tipuri de betoane pentru realizarea 

elementelor prefabricate 

 Cerinţe privind compoziţia si stabilirea compoziţiei betoanelor utilizate la 

realizarea elementelor prefabricate 

 Tipare (cofraje) pentru realizarea elementelor prefabricate 

 Prepararea si transportul betoanelor în unităţile de prefabricate 

 Fasonarea si montarea armăturilor în elementele prefabricate 

 Pretensionarea armăturilor în elementele prefabricate 

 Turnarea, compactarea si finisarea betonului în elemente prefabricate 

 Tratarea si protecţia după turnare a betonului întărit la temperatura mediului 

ambiant 

 Cerinţele suplimentare pentru betoanele la care accelerarea întăririi se face cu 

tratament termic 

 Exigenţe privind decofrarea elementelor prefabricate si pentru transferul 

forţelor de precomprimare la realizarea elementelor din beton precomprimat, 

transportul în depozitul de produse finite 

 Protecţia prefabricatelor în intervalul decofrare – livrare 

 Exigenţe privind controlul calităţii în unităţile de prefabricate si la recepţia pe 

santier 

 Anexa 4.1: Tipul si compoziţia cimenturilor în procente de masă 



 Anexa 5.1: Extrase din specificaţia tehnică ST 009/96 cerinţe si criterii de 

performanţă pentru produse din oţel utilizate ca armături în structuri din beton 

 Anexa 7.1: Programul de control în unităţile de prefabricate 

 Anexa 7.2: Consistenţa betonului la realizarea unor tipuri de elemente 

prefabricate 

 Anexa 7.3: Criterii de conformitate pentru rezistenţa la compresiune 

 Anexa 7.4: Zone de granulozitate 

 Anexa 7.5: Limitele de granulozitate pentru agregatele 0-7 (8) mm 

 Anexa 7.6: Limitele de granulozitate pentru agregatele 0-16 mm 

 Anexa 7.7: Limitele de granulozitate pentru agregatele 0-20 mm 

 Anexa 9.1: Sarcinile si calificarea personalului ce deserveste centrala (staţia) 

de betoane 

 Anexa 9.2: Gradul de omogenitate al betonului 

 Anexa 17.1: Controlul elementelor prefabricate.Controlul iniţial 


